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[9 januari 1988 - Nummer 1]
Ter zake
Diny Schouten

He prijzengeld van de Constantijn Huygensprijs (f 9000,-), gaat volgens de wens
van laureate Annie M.G. Schmidt naar het Nederlands Theater Instituut, waar het
naar de eis van de schenkster ter beschikking zal komen voor de afdeling
Theateramusement. Erkenning van de onschatbare waarde van de door die afdeling
beheerde documentatie en van het werk van conservator Jacques Klöters, ‘die als
chroniqueur van de kleinkunst Wim Ibo is opgevolgd,’ deed Annie Schmidt besluiten
tot haar schenking: ‘Ze bewaren daar teksten en muziek die anders verloren zouden
gaan. Artiesten kunnen daar altijd uit putten. Ik heb ze zelf ook wel eens nodig gehad
om iets terug te vinden, tenslotte kun je niet alles bewaren. Omdat ik hoorde dat er
dingen waren die ze niet bekostigen konden, vond ik dat het geld maar naar hen
moest gaan.’ Officieel is het Theater Instituut nog niet op de hoogte gesteld van de
schenking: ‘Er wordt nog gestudeerd op de voorwaarden, dus is het nog prematuur
om iets te zeggen over wat er precies met het geld gaat gebeuren’, vindt
adjunct-directeur Donald Bleijleve van het Theater Instituut, die zéér verheugd is
over de gift van een levend persoon, ‘aardiger nog dan een legaat.’ Is het Theater
Instituut dan zo armlastig dat particuliere schenkingen nodig zijn? ‘Aan verlanglijstjes
ontbreekt het ons niet,’ zegt Bleijleve, die al wel een voorbeeld heeft waar het de
afdeling Theateramusement aan ontbreekt: een elektronische piano, om de enorme
verzameling bladmuziek ter plekke speelbaar te kunnen maken. In ieder geval is er
beslist geen gevaar dat de schenking van de normale subsidie zal worden afgetrokken:
‘We hebben een budgetfinancieringssysteem dat voorziet in de mogelijkheid van
extra inkomsten. Het geld zal zeker niet gebruikt worden voor normale
werkzaamheden van het instituut, maar aan iets dat anders niet zou kunnen.’
‘Daar de inhoud van deze boeken niet overeenkomt met het uitgangspunt - de Bijbel
- die wij hanteren’, retourneerde het Reformatorisch dagblad de twee jongste uitgaven
van uitgeverij De Woelrat. Omdat ‘dit soort literatuur niet in aanmerking komt voor
een recensie’, verzocht de redactiesecretaresse van het Reformatorisch dagblad
vriendelijk doch dringend om voortaan verstoken te mogen blijven van
recensie-exemplaren van uitgaven van De Woelrat: ‘dat bespaart u en ons een boel
kosten.’ Het gevraagde begrip voor het standpunt van het Reformatorisch Dagblad
kunnen Woelrat-uitgevers Michel Vassallucci en Lex Spaans wel opbrengen, al komt
het verzoek wat laat: ‘We hebben ze al recensie-exemplaren van zestig titels gestuurd
die níet teruggezonden zijn.’ Voor de betrokken bloemlezing van nieuwe Nederlandse
homo-erotische verhalen Ik ben martelaar, Ik ben koning, aangeprezen als
‘Opwindende ontmoetingen, coming out stories, jongensdromen en ontluikende
liefde’ is de weerzin van het Reformatorisch dagblad wel begrijpelijk, vinden beide
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uitgevers, ‘maar we hebben wel moeten lachen dat ook García Lorca's Ode aan Walt
Whitman geen genade vond.’ Lorca schreef dat gedicht tijdens een tweejarig verblijf
in de Verenigde Staten in 1929-1930, en geeft erin blijk van ‘ontsteltenis en
geschoktheid over de stadscultuur en de naar seks jagende nichten.’

Zelfportret van Frederico García Lorca, gemaakt in New York (uit: ‘Poeta en Nueva York’)

Ter gelegenheid van de toekenning van de G.H. 's-Gravesandeprijs aan mevrouw
Jacqueline A. Roelfsema-Tenge voor het verdienstelijk beheer van het
Multatuli-museum, nam neerlandicus Eep Francken haar een interview af. Het
gesprek, onder de kenschetsende titel ‘Een sprookjesmeisje voor wie haar kent, in
contramine een waar serpent’, is opgenomen in het jaarboekje van de Jan
Campertprijzen, uitgegeven door BZZTÔH. Francken informeert meelevend naar de
chaos waarin de nalatenschap van Multatuli lange tijd verkeerd moet hebben, een
wetenschap die hij haalde uit de herziene druk van W.F. Hermans' studie De
raadselachtige Multatuli. Hermans modificeerde daarin zijn stelligheid dat de
nalatenschap een chaos was, zoals in de eerste uitgave van het boek te lezen staat.
De verzachting tempert allerminst mevrouw Roelfsema's verontwaardiging: ‘Staat
dat er? Wat een mispunt. Over die chaos had hij toen geschreven in Het Parool, dat
was omdat hij voor de opening al een keer twintig brochures is komen lenen waar
we een tijd naar moesten zoeken. In de kelder. Er was geen verwarming en hij moest
lang in de kou staan, maar hij kreeg zijn brochures, die hij trouwens later door
Lubberhuizen netjes terug heeft laten brengen. Maar een paar jaar later kwam hij
nog een keer, boeken kopen die we drie- of vierdubbel gekregen hadden, en toen
was alles behoorlijk op orde. Ik wilde hem koffie geven, maar daar had hij geen tijd
voor. Maar ik ging een mooie kwitantie voor elk boek schrijven, dus hij moest wel
even gaan zitten. Toch maar koffie dan. Kon ik hem mooi iets vertellen over ons
opbergsysteem, de kaarten laten zien, de mappen. Prachtig vond hij het. Toen hij
wegging zei ik “Nu nooit meer schrijven dat het hier een chaos is.” Hij lachen, hij
kon er wel tegen.’
De voormalige Kluwer-directeur en mede-oprichter van De Bezige Bij Wim Schouten,
die in 1982 met pensioen ging, heeft zijn uitgevers-mémoires geschreven: Een vak
vol boeken. Ze zullen in februari verschijnen bij De Bezige Bij, waar Schouten een
directeursfunctie vervulde tot 1956. Redactrice Alice Toledo meldt dat De Bezige
Bij héél blij is met het boek: ‘Er staan heel veel anekdotes in die anders verloren
waren gegaan. Het zijn Schoutens reflexies op het uitgeversvak tot op de laatste
Kluwer-ontwikkelingen, want er is weinig waar hij niet zijn neus heeft ingestoken.
Ik noem hem mijn zondagsschrijver, omdat zijn zinnen zo aandoenlijk naïef zijn.
We laten dat ook zo, tenslotte was hij uitgever, geen schrijver.’ Eén hoofdstuk uit
Schoutens mémoires, dat de geschiedenis beschrijft van veertig jaar gewoel rond het
traditionele Boekenbal werd alvast door de Commissie Propaganda van het
Nederlandse Boek uitgegeven als nieuwjaarsgeschenkje en memoreert de
zwarte-handel in de toegangskaarten, de traditionele voortijdige afbraak en roof van
de versieringen van Metten Koornstra, de veelvuldige dreiging van schrijversboycots
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en de bijna-traditie van een vrijwel jaarlijks mislukkend voorprogramma. Met
nostalgie schrijft Wim Schouten over de in de jaren zestig afgebroken traditie van
het Koninklijk Bezoek aan het schrijversbal (‘De koningin dat vond men niet meer
nodig’). Van het ‘voorgesteld worden’, een privilege dat aan in het betreffende jaar
bekroonde schrijvers ten deel viel, maakte meer dan één laureaat misbruik door zich
bij koningin Juliana te beklagen over een te geringe geldelijke beloning. Zo brengt
Bert Schierbeek de gastheer, CPNB-directeur ad interim Wim Schouten in
verlegenheid door zich heftig te verontwaardigen over de hoogte van het bedrag van
de Van der Hoogtprijs: ‘De koningin, een hoofd groter dan Bert, zei: “O, ja meneer
Schierbeek.” Ik dacht: Nu moet ik een eind aan het gesprek maken. De koningin
hielp mij door op te merken: “Ga zo voort meneer Schierbeek en gij zult spinazie
eten.” Bert keek verschrikt omhoog en zei: “Wat Majesteit, spinazie? Daar hou ik
niet van.”’
De val van de dollarkoers zal de prijs van Amerikaanse pockets goedkoper maken,
een prijsverlaging van gemiddeld elf procent, is de schatting van importeur Van
Ditmar. Van Ditmar besloot om met ingang van 1 januari ook de prijzen voor Engelse
pockets bij te stellen, een prijsverlaging waar Penguin Books Nederland niet in
meegaat. De omrekeningstabel voor gebonden Amerikaanse en Engelse boeken, die
wordt vastgesteld door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des
boekhandels, wordt altijd al bij minder heftige koersveranderingen bijgesteld en volgt
daardoor redelijk getrouw de dagkoersen. ‘De tabel van de Vereeniging wordt
aangepast bij een koersverschil van tweeëneenhalf procent naar boven of naar
beneden. Voor de pockets werken we met een prijslijst die we veel minder vaak
kunnen aanpassen dan de koers voor gebonden boeken, want anders wordt het te
ingewikkeld, en ook erg onaangenaam voor de boekhandelaren. Die zien met het
omlaaggaan van de koers hun voorraad in waarde verminderen,’ zegt E. de Rooij
van Van Ditmar. Van Rooij heeft voor hen desondanks enige troost te bieden: ‘Je
hebt, met een prijsverlaging van elf procent toch de hoop dat je wat meer verkoopt.’

Gedicht
Waar geen haven is
Dichter, kunstkind, wat zul je nog dichten.
In eeuwigheid, dat gesloten systeem, drijf je
voorbij. Maar zoek je 's avonds het lek, is er
niemand daarbuiten, kieuw noch bek. Enkel gordijnen
waarachter de buren het nieuws of de nachtfilm
bekijken. Je lyrisch betoog kan bewegen als
een pont aan de steiger, je kapseist hooguit
in het zicht van een horizon, een verre vriend.
Op de rede, op straat, blijft het stil, al die tijd.
Je denkt dat ze dichters en kinderen eerst
zullen horen, maar hun gordijnen hangen in slik.

AD ZUIDERENT
Uit: Waar geen haven is. Slibreeks nr. 39, Zeeuws Kunstenaarscentrum,
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, 35 p., f 4,-.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

3

Sereen, precies, soms belerend
Bij de dood van Marguerite Yourcenar 1903-1987
Rudi Wester
Op 18 december overleed Marguerite Yourcenar, de schrijfster van
Hadrianus' gedenkschriften die in het Frans schreef, maar met haar werk
aan elke nationaliteit ontsteeg. Ze overleed op drieëntachtigjarige leeftijd,
was Amerikaans staatsburger, woonde langere tijd in Italië, Griekenland,
Engeland, New York en laatstelijk op het eiland Mount Desert in de staat
Maine. Haar romans, verhalen, essays en interviews zijn bijna allemaal in
het Nederlands vertaald. Afgelopen maand verscheen Hadrianus'
gedenkschriften in een goedkope editie (f 12,50). Rudi Wester maakt de
balans op van Yourcenars betekenis.
Een zo intens bleke, oude Marguerite Yourcenar schuifelde die middag in april 1986
het Maison Descartes in Amsterdam binnen voor het tweegesprek dat ze voor een
kleine groep genodigden zou houden, dat de angstige gedachte post vatte dat ze het
eind van de middag niet zou halen. Dat was gelukkig een misvatting. Zodra ze achter
de tafel zat en begon te praten, vond er een verbijsterende metamorfose plaats.
Levendig, ironisch, scherp en zelfverzekerd (vraag: kunt u ons iets zeggen over uw
meditaties? Antwoord: nee) maakte ze twee uur lang een - het cliché is voor deze
keer de volledige waarheid - verpletterende indruk. En zelfs bleek de
tweeëntachtigjarige die hier in Amsterdam aan het woord was en voor wie de in
memoriams al geschreven waren toen ze in de herfst van 1985 een open hartoperatie
moest ondergaan, op doorreis naar andere landen in Europa. Maar nu heeft de dood
haar toch ingehaald. In de nacht van donderdag op vrijdag 18 december van het
afgelopen jaar overleed Marguerite Yourcenar, een van de grootste, misschien niet
zozeer Franse als wel Europese schrijfsters. Dat was ook de mening van de jury die
haar in 1983 de Erasmusprijs toekende omdat zij een ‘begaafd representante’ was
‘van een typische Europese, ondogmatische intellectuele traditie’. Want hoewel ze
al vanaf 1939 in de Verenigde Staten woonde en zelfs de Amerikaanse nationaliteit
aangenomen had die ze, toen ze in november 1980 uitgenodigd werd om zitting te
nemen in de Académie Française, weer even inruilde voor de Franse, was haar leven
en werk doordrenkt van de Griekse en Romeinse cultuur, de grondslag van Europa.
Het had alles met haar opvoeding te maken.
Marguerite Cleenewerck de Crayencour, die voor de eerste dichtbundel die ze zou
maken Le jardin des chimères (1921) als schrijversnaam het anagram Yourcenar
aannam, werd op 8 juni in 1903 in Brussel (‘toevallig’) geboren. Haar vader kwam
uit een aristocratisch Noordfrans geslacht, haar moeder was een Belgische wier
voorouders een paar eeuwen lang in het Luikse hadden gewoond. Maar een week na
haar geboorte stierf de moeder aan kraamvrouwenkoorts en het is de vader die zich
met haar opmerkelijke opvoeding zal bezig houden. Een school heeft ze nooit bezocht
(‘Mijn werk academisch? Dat zeker niet!’). Haar vader, die bij haar geboorte overigens
al vijftig jaar was, leerde haar Latijn toen ze tien was en Grieks op haar twaalfde. Ze
leest dan De vogels van Aristophanes, waarover ze later zal zeggen: ‘Natuurlijk, ik
begreep de intrige, de hele inkleding van het verhaal niet maar dat is niet belangrijk,
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ik vond het mooi.’ En het is met haar vader en zijn vele wisselende vriendinnen dat
ze voortdurend op reis is in Europa, want de vader, ‘misschien wel de meest vrije
man die ik gekend heb’, had als motto: je zit nergens zo goed als ergens anders. Als
deze meest dierbare metgezel in 1927 overlijdt, zal Marguerite Yourcenar dit leven
van reizen en trekken blijven volhouden, nergens voelt ze zich echt geworteld. ‘Ik
heb veel verschillende culturen, zoals ik ook meer dan één land heb. Ik hoor bij
iedereen,’ zegt ze tegen de Franse literaire criticus Matthieu Galey in een reeks
interviews die gebundeld wordt in Met open ogen.
In de jaren dertig woont ze enige tijd in Italië - in deze tijd speelt zich ook haar
Pasmunt van de droom af - en in Griekenland. Tot ze in 1939 in New York
terechtkomt op uitnodiging van haar Amerikaanse vriendin en vertaalster Grace
Frick. Yourcenar was van plan er enkele maanden te blijven maar, afgesneden van
Europa door de Tweede Wereldoorlog, zal ze meer dan veertig jaar in gezelschap
van Grace Frick doorbrengen, voornamelijk op Mount Desert Island, honderddertig
kilometer van de Canadese grens. Eilanden, grensgebieden, hebben vaak Yourcenars
voorkeur. In ‘Die ene man’, een van de drie verhalen uit Als stromend water (1982)
legt de hoofdpersoon Nathanaël zijn moede hoofd te ruste op een graspol op Texel.
En buiten het feit dat ze geïntrigeerd was door de obsessie met de dood van de Japanse
schrijver Mishima, waarover ze het essay Mishima of het visioen van de leegte schreef,
heeft ze zich ook heel lang met Japan bezig gehouden. Om het internationale rijtje
af te maken: van de Engelse schrijfster Virginia Woolf vertaalde ze The Waves, als
ook werk van de Amerikaan Henry James en de Griekse dichter Kaváfis. In de onlangs
vertaalde essaybundel Onder voorbehoud figureerden ook nog de Duitse Thomas
Mann en de Zweedse Selma Lagerlöf, ‘de enige die voortdurend het niveau van het
epos en de mythe bereikt’.

Marguerite Yourcenar in haar werkkamer, november 1979
ABC/JEAN-PIERRE LAFFONT

Daarop koos Marguerite Yourcenar haar figuren uit: de mythe. Die zij dan op de
haar eigen weloverwogen, bijna gebeeldhouwde wijze weer verhalen kon. Voor haar
vertegenwoordigde de mythe het intense, diepe gevoel met alles verbonden te zijn
wat de mens uittilt boven het alledaagse: ‘Het gaat er om de mens te verbinden met
alles wat is geweest en zal zijn en niet met de mode van de dag.’ Het is een resultante
van haar ideeën, gebaseerd op de mythen uit de klassieke oudheid, en van haar op
oosterse levensleren geschoeide overtuiging dat elk individu de kennis en
eigenschappen met zich meedraagt van allen die geleefd hebben en nog zullen leven.
In deze geest componeerde zij het grootse project waaraan ze al vanaf haar
twintigste bezig was: Le labyrinth du monde, een driedelige cyclus over haar
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voorgeslacht. In haar opvatting is het vrijwel onmogelijk om in deze wereld, die
voortdurend als een stroom beweegt, te onderscheiden wat van de voorouders komt,
wat van de opvoeding en wat van de omgeving. De mens is een schakel in een
eindeloze keten. En zo is het deel Dierbare nagedachtenis niet zomaar een simpele
terugblik op het leven van haar moeder, maar een diverse voorgeslachten omvattend,
bijna sociologisch overzicht van een Belgische familie. Ook hierbij gaat ze weer te
werk zoals ze al bij haar ‘romans’ gewoon is: zich eindeloos documenterend (‘Mijn
spelregels zijn: alles leren, alles lezen, zich van alles op de hoogte stellen’) om zich
daarna, als schrijfster, uit te kunnen schakelen. Ze ziet zichzelf vooral als medium,
als doorgeefluik voor de feiten uit het verleden. Deze afstandelijkheid heeft Yourcenar
ook vaak kritiek opgeleverd, vanaf de Parnassus toegesproken worden bevalt niet
elke lezer en zeker niet als hij, zoals in deze trilogie, een zekere emotionele
bewogenheid verwacht ten aanzien van de autobiografische gegevens. Maar voor
Yourcenar gaan de personages pas leven als ze hun geschiedenis, hun ideeën, hun
relaties tot in het detail kent, en dat ging zelfs op voor haar moeder voor wie ze zich
nooit geïnteresseerd had en die pas werkelijkheid voor haar werd toen ze op
zestigjarige (!) leeftijd brieven en foto's onder ogen kreeg.
Dan krijgt de familiekroniek van haar vader, Archieven uit het Noorden iets meer
warmte mee door de grenzeloze bewondering die ze voor hem koestert. Maar hoezeer
distantie voor Yourcenar nodig is om haar personages in een voor haar juist, mythisch
perspectief te plaatsen, blijkt uit het feit dat ze het derde deel, dat de eerste
vijfentwintig jaar van haar eigen jeugd zou beslaan, niet heeft afgemaakt en dat de
welsprekende titel Quoi? L'éternité zou hebben. In de notities die toegevoegd zijn
aan haar chef d'oeuvre Hadrianus' gedenkschriften (1951) geeft ze al aan waar het
struikelblok ligt: ‘Mijn eigen bestaan zou, als ik het moest beschrijven, moeizaam
van buitenaf door mij gereconstrueerd moeten worden als dat van een vreemde; ik
zou mijn toevlucht moeten nemen tot brieven en het geheugen van anderen, om deze
op drift geraakte herinneringen vast te kunnen leggen.’ In een van haar laatste
interviews geeft ze toe dat ze er niet uit komt en het project voorlopig laat rusten.
Wel is ze bezig aan Le Tour de la prison, notities en observaties van landen en mensen
die ze tijdens haar vele reizen bezocht heeft. Beide onafgemaakte werken zullen
hopelijk nog verschijnen want dat Marguerite Yourcenar als een uniek schrijfster de
geschiedenis, die voor haar het leven zelf was, in zal gaan is onbetwist.
‘Iedere dag iets helderder denken dan de vorige dag,’ was het adagium van Zeno,
de alchemist en filosoof uit haar andere grote werk Het hermetisch zwart, en dat gold
ook voor Yourcenar. Sereen, precies, soms belerend maar altijd intens was ze op
zoek naar een wijsheid die voor alle eeuwen geldt of zou gelden. Dat deze wijsheid
niet eenduidig is, was ze zich zeer wel bewust. ‘Er is meer dan één wijsheid,’ laat
ze Hadrianus aan Marcus Aurelius schrijven, ‘en de wereld heeft ze alle nodig.’ Aan
die behoefte is ze met haar werk tegemoet gekomen, alle mogelijkheden onderzoekend
met open vizier. De laatste zin van Hadrianus' gedenkschriften luidt dan ook passend:
‘Een ogenblik nog; laat ons samen de vertrouwde kusten schouwen, de dingen die
wij stellig nooit zullen weerzien (...) Laat ons trachten met open ogen in de dood te
treden.’
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Een venster op het Buitenhof door A. Alberts. G.A. van Oorschot, f 26,50 (geb. f
39,90). Historische roman over Cornelis Musch (1592-1650).
Zomerliefde door Ivan Klíma. Vertaling Kees Mercks. Wereldbibliotheek, f 32,50.
Tsjechische roman.
Rio door Marion Bloem. De Arbeiderspers, f 26,50. Een vrouw maakt de reis van
haar dromen naar Brazilië.
Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 door Auke van der
Woud. Meulenhoff, f 45,-. Proefschrift.
Peer door Ronald van Erkel. De Woelrat, f 29,90. Romandebuut.
Suriname, wat de revolutie betreft door Redgan van Sauers. De Geus, f 25,-.
Gedocumenteerde roman over de desillusie van een Surinaamse jongen in de revolutie.
De dodenzang door Elie Wiesel. BZZTÔH, f 29,50. Dertien verhalen van de winnaar
van de Nobelprijs voor de Vrede 1986.
Cultuur en ontspanning. Het COC 1946-1966 door Hans Warmerdam en Pieter
Koenders. Publikatiereeks Homostudies nr. 10, Rijksuniversiteit Utrecht, f 31,50.
Geïllustreerd jubileumboek ter gelegenheid van veertig jaar COC.
Veertig jaar actie door Fré Meis. Xeno, f 25,-. Persoonlijke herinneringen.
Het taboe. Roman uit Egypte door Joesoef Idris. Ambo/Novib/NCOS, f 27,50. Derde
Spreker Serie.
Afscheid nemen. Swets & Zeitlinger, f 29,90. Herziene en uitgebreide druk van
Afscheidsrituelen in psychotherapie, onder redactie van Onno van der Hart e.a.
Acastos. Two Platonic Dialogues door Iris Murdoch. Penguin, f 17,50.
Teun de Jager door Nicolaas Beets. Conserve, Negentiende-eeuwreeks nr. 1, f 10,-.
Inleiding van Peter van Zonneveld.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Epilepsie. Wat het is, wat het veroorzaakt en hoe ermee om te gaan door Peter
Hazeldine. Strengholt, f 29,90. Vertaald door P.G.E. Schuiling-Schuckink Kool.
Prostitution in Medieval Society. The History of an Urban Institution in Languedoc
door Leah L. Otis. The University of Chicago Press, f 47,75.
Het laatste jaar van Nederlands-Indië door J.G. de Beus. Ad. Donker, f 34,90.
Ooggetuigenverslag van oud-ambassadeur De Beus over het laatste jaar van onze
laatste koloniale oorlog.
De elfstedentocht door Mohammed Nasr. De Geus, f 12,90. Verslag van een
Marokkaanse deelnemer over cultuurverschillen in Nederland.
Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger. Hoe progressieve illegale werkers
na de oorlog de voet is dwarsgezet door Joost van Lingen en Niek Slooff. Anthos, f
29,50.
Carrièrevrouwen en hun mannen door Bebe Moore Campbell. Het Spectrum,
Scalapaperback, f 29,90. Onderzoek en interviews van een Amerikaanse journaliste
over tweeverdieners. Voorwoord van Dorien de Wit.
Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie door E. de Strycker.
Ambo/DNB-Pelckmans, f 32,50. Derde, herziene en vermeerderde druk.
The Gone With The Wind Letters 1936-1949. Sidgwick & Jackson, f 57,20.
Margaret Mitchells persoonlijke correspondentie, bezorgd door Richard Harwell.

Je bent geboren op de dag dat ík je heb ontmoet
Denyse Simenons herinneringen aan haar huwelijksjaren
Een vogeltje voor de kat door Denyse Simenon Vertaling: Ankie
Heemskerk Uitgever: De Kern, 198 p., f 24,90
Jeanne Roos
‘Ik kijk hem aan... Die ogen, vooral die ogen... Ze zijn bruin met groene vlekjes. Die
handen, wat zijn ze mooi en elegant. Zijn lippen zijn dun, de onderlip is wat voller.
Hij is dus sensueel... Zijn haren vallen soepel en laten zijn voorhoofd gedeeltelijk
vrij. Zijn borstelige wenkbrauwen passen goed bij zijn grappige spitse neus. Wat
ergert hij mij! Hoe kan iemand zo zeker van zichzelf zijn.’ En negen pagina's verder:
‘Ik sta op en steek hem mijn hand toe. Ik verlang ernaar in zijn armen weg te kruipen,
mijn lichaam te voelen tegen het lichaam van die vreemde man die tegelijkertijd zo
teder, zo bruut en zo hartelijk kan zijn. Hij slaat zijn armen om mij heen... Het is een
betoverend en verrukkelijk moment. Als de muziek zwijgt gaan we weer zitten, mijn
hand in de zijne, dicht tegen elkaar aan (...).’
Voor u wellicht denkt dat we hier met een nieuwe uitgave in de Boeketreeks van
doen hebben, het betreft de wijze waarop Denyse Simenon, tweede vrouw van de
schrijver Georges Simenon, in Een vogeltje voor de kat, herinneringen aan een
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huwelijk, haar eerste ontmoeting in 1945 in New York beschrijft met de man, wiens
levensgezellin ze bijna achttien jaar is geweest en die de vader is van haar drie
kinderen. Enkele jaren geleden heeft ze, met behulp van de rechter, de allerergste
passages over haar, die betrekking hadden op de zelfmoord van hun dochter Marie-Jo,
laten schrappen uit Simenons biografische Mémoires intimes. In haar boek belicht
Denyse háár kant van haar eens gelukkige, maar later op een diep-tragische catastrofe
uitlopende relatie met de schrijver, die eindigt na haar opname in een psychiatrisch
rusthuis. Hoewel Simenon naar voren komt als een egocentrische, autoritaire en
jaloerse man, is het overduidelijk dat deze vrouw zeer veel en met overgave van hem
heeft gehouden.
Dat híj erg goed kon schrijven, is algemeen bekend. Dat zij het niet kan, absoluut
niet kan, dient direct te worden gezegd. Het is een warrig boek, onevenwichtig
gecomponeerd en de paginalange dialogen komen mij ongeloofwaardig voor, omdat
niemand zich mijns inziens letterlijk gesprekken van zo lang geleden kan herinneren.
En zo slecht als het bovendien ook nog vertaald is, het is toch zeker geen oninteressant
boek, al is het jammer dat er geen foto's zijn opgenomen, zodat de lezer zich een
voorstelling kan maken van de hoofdfiguren in dit familiedrama. Haar belevenissen
met Simenon zijn zeker saillant te noemen en soms zelfs ronduit sappig.
Denyse Ouimet is een Canadese en het feit dat ze tweetalig was - Frans en Engels
- maakte haar bij uitstek geschikt Simenons secretaresse te worden. Ze is begin
twintig (hij tweeënveertig) als ze bij hem en zijn vrouw Tigy en hun zesjarig zoontje
haar intrek neemt. Zijn vrouw is er niet kapot van dat haar echtgenoot een nieuwe
geliefde heeft - ze was heel wat gewend blijkbaar, want van de maestro wordt immers
verteld dat hij honderden ja ‘duizenden’ vrouwen heeft ‘bezeten’ -, maar ze voegt
Denyse wel toe: ‘Weet heel goed, de naam en het geld houd ik!’

Whiskygebruik
De verhouding is gepassioneerd. Denyse voegt zich in alles naar ‘Jo’, zoals ze hem
noemt. Hij is jaloers, zelfs op haar verleden. Ze beschrijft hoe hij haar vraagt de
brieven van haar overleden vader te verbranden en ze doet het! Bij de gedachte dat
ze vóór hem een andere man zou hebben gekend wordt hij, vooral na whiskygebruik,
woedend. Dan verkoopt hij haar een dreun onder de toevoeging: ‘Hoer!’ ‘Vergeet
nooit,’ heeft hij ook nog gezegd, ‘je bent geboren op de dag dat ik je heb ontmoet.’
Twee zinnen bepalen vele jaren hun leven. Als hij zegt: ‘Morgen begin ik’, of: ‘Ik
ga een roman schrijven’, weet ze wat haar te doen staat. Muisstil alles naar hem
regelen terwijl híj in een week een boek schrijft. Het tweede zinnetje is: ‘We
vertrekken.’ Dat betekende alles achterlaten, zelfs je kleren - ‘We kopen alles nieuw,’
zegt Jo - en ergens in een nieuw land, nieuwe streek, nieuw werelddeel in een nieuw
huis opnieuw beginnen. Waar ze niet allemaal gewoond hebben! Canada, Florida,
Californië, Arizona, Cuba, Europa en vanaf 1956 voorgoed in Zwitserland. Ze
trouwden in 1950, direct na de scheiding van Tigy en kort na de geboorte van hun
eerste zoon, Johnny. Marie-Jo is van 1953 en Pierre van '59. (Bij het eerste kind
mocht ze van Simenon niet door een mannelijke gynaecoloog worden onderzocht.)
Op al die reizen ontmoet ze vele beroemde mensen, ze ziet veel en maakt leuke
dingen mee. Simenon wil nog wel eens een dame bui[Vervolg op pagina 5]
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Op de huid van het dagelijks leven
De vele werelden van Latijns-Amerika
De rokende spiegel Leven in Latijns-Amerika door Marlise Simons
Uitgever: Meulenhoff, 263 p., f 35,50
Maarten Steenmeijer
In de inleiding van De rokende spiegel kijkt de journaliste Marlise Simons terug op
vijftien jaar Latijns-Amerika. Sinds 1971, toen het nog niet vanzelfsprekend was dat
elke grote krant een correspondent in Latijns-Amerika had, heeft ze het continent
van zeer nabij leren kennen: door er te reizen, te wonen en te werken. Als een rode
draad door deze terugblik loopt de confrontatie van haar eigen cultuur met die van
het immense continent. De ontwikkeling die ze schetst is voorspelbaar: van ‘constant
examen doen bij een vreemde commissie in thema's die je nooit bij de hand had
gehad’ naar begrip, waardering en liefde. De woede om het straffeloze machtsmisbruik
van de gezagdragers en de betrokkenheid bij en mededogen voor hun slachtoffers
namen toe.
Dit persoonlijke opmaatje riep bij mij de prachtige Braziliaanse brieven van August
Willemsen in herinnering: het emotionele, maar nooit onbeheerste verslag van de
confrontatie van een Nederlander met een Latijnsamerikaanse cultuur die, hoe intens
het contact ook wordt, altijd anders blijft voor hem.
Al snel werd duidelijk dat De rokende spiegel wezenlijk verschilt van Braziliaanse
brieven. In de tientallen stukken die volgen heeft Marlise Simons zich namelijk achter
de schermen teruggetrokken. Het is niet in de eerste plaats de confrontatie met andere
culturen die ze in beeld brengt, maar die andere culturen zelf. De confrontatie is er
wel, maar moet tussen de regels worden gezocht.
De rokende spiegel bevat niet minder dan zesenzestig stukken, zonder uitzondering
bewerkingen van artikelen die de afgelopen vijftien jaar in NRC Handelsblad, The
Washington Post en The New York Times verschenen. Simons heeft in deze periode
veel meer voor deze kranten geschreven. Toch is het boek allesbehalve een
willekeurige of gedateerde selectie, daarvoor is het te zorgvuldig gecomponeerd.
Simons heeft voor een thematische opzet gekozen. Uit de talrijke krantestukken
maakte zij een selectie die een indringend beeld geeft van de verschijnselen die naar
haar idee het dagelijks leven in Latijns-Amerika het sterkst bepalen: godsdienst,
politiek en de wilde, voor het milieu rampzalige industrialisatie. De Amerikaanse
journalistieke achtergrond van de auteur is een aangename verrassing: de stukken
zijn zeer compact en laten zich toch altijd vlot lezen. Ze zijn zakelijk maar nooit saai
of onpersoonlijk. Aan drie, vier bladzijden heeft de schrijfster voldoende om een van
de vele werelden in Latijns-Amerika op te roepen, van ‘de nieuwe socialistische
mens’ in Cuba tot de censor in Brazilië, van een initiatiefrijke krottenwijk in Haïti
tot de ambitieuze ruimtevaartprojecten van Brazilië, van de stoïcijnse
Indianen-gemeenschap tot de smakeloze high society, van de gemartelde tot de beul.

Vrijzinnigheid
Het uitgangspunt van de meeste stukken is kleinschalig, soms op het anekdotische
af. Maar de anekdote staat nooit op zichzelf. Zo is ‘De hangbrug en de koffieprijs’
niet alleen een miniportret van een Mexicaans dorpje dat geheel afhankelijk is van
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de koffiecultuur, maar tevens de tragiek van de Derde-Wereldlandbouw in een
notedop: kwetsbaar door de monocultuur en door de corruptie op hoog niveau,
inefficiënt door de gebrekkige infrastructuur en het tekort aan kennis. Maar ook
bewonderenswaardig vanwege de gemeenschapszin, de volharding en de
vooruitstrevendheid.
Symptomatisch voor de stijl van de auteur is dat de belangrijke historische
gebeurtenissen waarvan zij getuige is geweest (de coup van Pinochet in 1973 en de
sandinistische overwinning in 1979) nauwelijks opvallen in deze verzameling: ze
zijn ontdaan van hun spectaculaire karakter en verheven tot deel van de ‘gewone’
werkelijkheid.
Het wonderlijke is dat na het lezen van deze brokjes Latijnsamerikaans leven er
geen gefragmenteerd maar juist een samenhangend, indringend beeld van
Latijns-Amerika is ontstaan. Dat komt onder andere doordat de auteur een even grote
nieuwsgierigheid als vrijzinnigheid aan de dag legt. Ze laat zo veel mogelijk partijen
aan het woord komen: rechts en links, arm en rijk, guerrillero's en militairen,
bevrijdingstheologen en fundamentalisten van diverse pluimage, boeren en arbeiders,
ingenieurs en wilde goudzoekers, industriëlen en milieubeschermers, ze krijgen
allemaal de ruimte.
Weldadig is bovendien dat de auteur haar lezers niet onderschat: ze laat de door
haar geselecteerde uitspraken en feiten voor zichzelf spreken. En dat doen ze. Zozeer
zelfs dat De rokende spiegel door iedereen die het huidige Latijns-Amerika beter wil
leren kennen moet worden gelezen. Boeken over dit continent die geschreven zijn
door mensen die het leven daar zo dicht op de huid zitten zonder zich erin te verliezen
moeten gekoesterd worden.
■
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[Je bent geboren op de dag dat ík je heb ontmoet - vervolg]
ten het huwelijk ‘bezitten’, maar Denyse is niet jaloers, gunt hem zijn buitenspelen
en schuift zelfs bij hem en twee prostituées het bordeelbed in voor een kwartetje.
Aan geld was geen gebrek in huize Simenon. Wagenparken vol auto's, een stoet
personeel, tuinman, chauffeur, huishoudster (Boule, een oude geliefde van de baas),
kindermeisje, secretaresses, een kamenier voor Denyse. Het geeft haar blijkbaar niet
een ontspannen leven van nietsdoen: al die bediendes nalopen, de zakelijke belangen
dienen van haar man, de kinderen, het jaagt haar op tot ze bijna dagelijks tot vier uur
's nachts werkt en om zeven uur weer opstaat omdat ze per se met de kinderen wil
ontbijten. In 1963 stort ze in en wordt door de doktoren en Simenon een psychiatrisch
rusthuis ingepraat, waar hij en de kinderen haar aanvankelijk dagelijks bezoeken. Ze
ziet een en ander als een gruwelijke samenzwering, komt af en toe thuis, gaat weer
terug naar de kliniek op aanraden der doktoren omdat Simenon ‘allergisch voor haar
tegenwoordigheid is geworden’. Het is een intens triest relaas en het duurt nog een
hele tijd voor ze moet toegeven dat Simenon haar niet meer wil. De allerlaatste keer
dat ze met haar man spreekt, beschrijft ze als volgt:
‘“(...) en nu wil ik over de kinderen...”
“(...) De kinderen, dat is mijn afdeling. Jij bent en je blijft een hoer.”
“(...) Jo, die tijd is voorbij.”
“Wat? Ik mag je beledigen als ik dat wil.” En terwijl hij zijn arm ophief: “Ik heb
ook het recht je te slaan!”
Op het tafeltje naast me stond een asbak. Ik pakte hem met beide handen op. “(...)
als je me nog langer beledigt, krijg je hem in je gezicht (...).”
Langzaam liet hij zijn arm zakken (...).
Die dag kwam ik er achter dat Simenon capituleerde voor iemand die niet bang
voor hem was.’
Denyse Simenon droeg het boek op ‘Aan mijn kinderen: opdat ze niet vergeten’.
En daaronder: ‘In dit boek heb ik verkozen openhartig te zijn... maar wat mijn
kinderen betreft, bewaar ik het stilzwijgen wanneer mij dat wenselijk lijkt voor hen.
Zij leven hun eigen leven. Het is aan hen daarover te spreken, als zij dat willen.’
■

Talloze denkbeeldige tuinen met echte padden erin
Een bloemlezing van twintigste-eeuwse Engelstalige dichteressen
The faber book of 20th century women's poetry samengesteld door Fleur
Adcock Uitgever: Faber and Faber, 330 p. Importeur Nilsson & Lamm,
f 21,50
Henk Romijn Meijer
Wie van de door Fleur Adcock samengestelde bloemlezing The Faber Book of 20th
Century Women's Poetry een tot poëzie verbrokkeld feministisch manifest verwacht,
komt erg bedrogen uit. Poëzie is en blijft hoofdzaak in dit aantrekkelijke boek:
schrijfsters die de poëzie gebruiken voor onpoëtische doeleinden werden door de
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samenstelster buiten de deur gehouden. Adrienne Rich, over wie Adcock in haar
inleiding schrijft dat zij ‘algemeen erkend wordt als de dichteres die het meest volledig
en veelzeggend uitdrukking heeft gegeven aan de gevoelens van vrouwen over hun
seksuele identiteit en over hun betekenis in de maatschappij’, krijgt niet meer dan
een beperkte plaats toegewezen, veel beperkter dan de vier ‘groten’ van de bundel:
Marianne Moore, Elizabeth Bishop, Stevie Smith en Sylvia Plath. Haar keuze uit het
werk van Sylvia Plath is kenmerkend voor Adcocks voorkeur. Het eens door George
Steiner extravagant geprezen ‘Daddy’ (‘Het is het “Guernica” van de moderne poezie’)
staat niet eens in het boek. Fleur Adcock houdt kennelijk meer van Plath's
bescheidener thema's en gedichten waarin het persoonlijke, ook al ontstijgt het
zichzelf, niet uitgroeit tot een publieke aanklacht. Een gedicht als ‘Lady Lazarus’,
wel opgenomen, (‘Dying / Is an art, like everything else. / I do it exceptionally well.’)
is niet veel minder macaber dan ‘Daddy’, maar hoewel de neiging om zich met de
nazi-verschrikkingen te identificeren aanwezig blijft (‘...my skin / Bright as a Nazi
lampshade...’) is het beschuldigende en agressieve veel onbestemder. En gelukkig
koos Fleur Adcock ook een paar gedichten waarin Plath's charme en barokke humor
doorbreken, zoals ‘Balloons’ dat de ballonnen van de kinderen beschrijft als ‘Oval
soul-animals’. Plath is belangrijk, niet omdat ze ‘betekenispoëzie’ schreef, maar
omdat ze, bij haar drang om te bekennen, ‘het technisch vermogen bezat om haar
emoties en ervaringen om te zetten in literatuur en niet alleen zelfexpressie’. Anne
Sexton, die lange tijd in één adem met Sylvia Plath werd genoemd, bezat dat vermogen
niet volgens Fleur Adcock, en van haar zijn dan ook geen gedichten opgenomen.
Zou het oordeel van een mannelijke collega even streng zijn uitgevallen?
Deze meer dan driehonderd bladzijden poëzie biedens weinig liefdeslyriek, weinig
zelfbeklag, weinig extase, en maar zelden iets dat niet tot leven is gekomen. Veel is
concreet, geestig, aards, zoals bijvoorbeeld het poepgedicht (‘The Excrement Poem’)
van Maxine Kumin dat eindigt als een eerbetoon:
However much we stain the world, spatter
it with our leavings, make stenches, defile
the great formal oceans with what leaks down,
trundling off today's last barrowful,
I honor shit for saying: we go on.

Zou de preutse Marianne Moore in een gedicht over zo'n uitzonderlijk alledaags
onderwerp ‘het echte’ hebben teruggevonden dat ze in haar ‘Poetry’ bezong als het
waarmerk van poëzie?
Het was een goed idee van Fleur Adcock om van Moores ‘Poetry’ de
oorspronkelijke versie te kiezen en niet de latere waarin het gedicht tot vier regels
is teruggebracht. In de bloemlezing heeft het oudere ‘Poetry’ het aanzien van een
beginselverklaring van de samenstelster: ‘the genuine’ overheerst in de bundel die
de liefhebber talloze ‘imaginary gardens with real toads in them’ voorhoudt.

Elizabeth Bishop
DAVID LEVINE

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Marianne Moore
DAVID LEVINE

Marianne Moore was Amerikaans excentriek zoals Stevie Smith Engels excentriek
was. De ogenschijnlijk zo nonchalante Stevie Smith kreeg veel later dan Marianne
Moore een plaats toegewezen te midden van de ‘serieuze’ dichteressen en dichters,
en dat is begrijpelijk. Een gedicht als ‘The Jungle Husband’ waarin de
oerwoud-echtgenoot over het oerwoud zegt: ‘It is all grey / But green on top / Only
sometimes when a tree has fallen / The sun comes down plop, it is quite appalling’,
doet eerder denken aan Noel Coward dan aan bijvoorbeeld Philip Larkin die Stevie
Smith een ruime plaats gaf in zijn Oxford Book of Twentieth Century English Verse.
Zelfs bij het vermaarde ‘Not Waving But Drowning’ is het mogelijk om de bitterzoete
melancholie voor kluchtig te verslijten.
Toch hebben Marianne Moore noch Stevie Smith, evenmin trouwens als Sylvia
Plath en Elizabeth Bishop over erkenning te klagen gehad. Of ze behoren tot de
typisch vrouwelijke schrijfsters waarvan Fleur Adcock zegt dat hun schrijven ‘dikwijls
tot stand kwam ten koste van andere genoegens, zoals het gezinsleven’? Ik betwijfel
het. Voor mannen is schrijven niet minder een keuze ‘ten koste van’ iets anders, als
je gelooft in het bestaan van een keuze tenminste, en Moore en Bishop vonden in de
pen misschien meer voldoening dan de krijsende kinderen hun zouden hebben
verschaft die Henry James en Proust ook niet bezaten.

Anarchie
Elizabeth Bishops poëzie is vol stilte. Wat is toch het geheim van deze merkwaardig
serene, merkwaardig grillige poëzie? Plath is heftig en dramatisch, of ze nu schrijft
over klaprozen of zelfmoord. Bishops werk is meditatief en tegelijk sterk visueel. In
haar minutieuze waarneming wordt het exotische, het Zuidamerikaanse landschap
en de mensen die erin rondlopen, vertrouwd. In ‘The Bight’ leidt een fantasievol en
toch uiterst precies beeld (water dat de kleur heeft van ‘the gas flame turned as low
as possible’) tot fantasieën binnen de dampkring van het onderwerp (‘one can smell
it turning to gas; if one were Baudelaire / one could probably hear it turning to
marimba music. / The little ocher dredge at work off the end of the dock / already
plays the dry perfectly off-beat claves), en dadelijk daarop volgt opeens, met een
bijna anarchistische willekeur gekozen zakelijke informatie (‘where... the blue-gray
shark tails are hung up to dry / for the Chinese restaurant trade’). En tot slot is er,
zoals zo vaak in haar werk, een uiting van intens plezier in het zien van anarchie:
All the untidy activity continues,
awful but cheetful.

20th Century Women's Poetry laat werk zien van veel dichteressen die minder of
(nog) helemaal niet bekend zijn, van de intens doorleefde gedichten van Charlotte
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Mew, die de laatste tijd meer in de belangstelling zijn gekomen, tot de levendige
poëzie van de in 1945 geboren Selima Hill waarin Robert Lowells Life Studies nog
duidelijk doorklinken. Zij staat aan de grens: wie na 1945 is geboren, valt buiten het
bestek van de bloemlezing.
Uit het vele kan iedereen op zijn beurt weer een persoonlijke keuze maken. Mij
spreekt het werk van de zwarte Amerikaanse dichteres Gwedolyn Brooks erg aan
vanwege de humor en de energieke taal waarin ze bijvoorbeeld in ‘Kitchenette
Building’ het oude onderwerp van de in het dagelijkse leven verdrongen droom
nieuwe glans geeft (‘But could a dream send up through onion fumes / Its white and
violet, fight with fried potatoes / And yesterday's garbage ripening in the hall...?’).
En verder het werk van Josephine Miles, May Swenson, Tess Gallagheren Patricia
Beer die in ‘In a Country Museum’ een lappendeken ziet die is gemaakt door een
meisje van veertien dat later, als vrouw van tachtig, verklaarde dat het maken ervan
haar meer plezier had verschaft dan wat ook in haar leven:
...If it is true
That to labour on these plodding squares meant more
Than marriage bed, children and a belief in God,
It is the best country marvel in this building
And suitably placed among these bright fields of food.

‘Natuurlijk heb ik vooroordelen,’ schrijft Fleur Adcock in haar inleiding. ‘Ik heb
geen belangstelling voor “oerkreet”-geschrijf: plakken rauwe ervaring onaangetast
door enige poging tot ordenen en selecteren... ik houd niet van bezwerende poëzie van poëzie althans die niet meer is dan alleen bezwering.’
Naar mijn smaak heeft Fleur Adcocks vooroordeel veel bijgedragen tot de hoge
kwaliteit van haar bloemlezing.
■
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De dood is nog maar een schim van wat hij geweest is
Philippe Ariès over de onzichtbare en alomtegenwoordige dood
Er zijn tientallen manieren van doodgaan geweest in de geschiedenis.
Bovendien kon het per land en cultuur verschillen. De Franse historicus
Philippe Ariès publiceerde een groot boek over de dood, en een klein, dat
rijkelijk geïllustreerd is. Aan welk soort dood in de samenleving geeft hij
zelf de voorkeur: de verzwegen, de medische, de alomtegenwoordige, de
religieuze?

Het uur van de dood Duizend jaar stenen, begraven, rouwen en gedenken
door Philippe Ariès Vertaling Renée de Roo-Raymakers Uitgever: Elsevier,
677 p., f 49,50
Het beeld van de dood door Philippe Ariès Vertaling Jeanne Holierhoek
Uitgever: SUN, 239 p., f 34,50
Chris van der Heijden
Zeg niet dat geschiedenis een stofhoop is of ‘gewoon verleden tijd’. Geschiedenis
is ‘a distant mirror’, een spiegel in de verte, zeker als ze zoiets alledaags en tijdloos
als de dood betreft. Het lezen van de boeken van Ariès over dit onderwerp heeft me
daar eens te meer van overtuigd.
Mijn grootvader was gestorven. De familie kwam bijeen in een modern, laag
gebouw waar een bizarre stilte hing en een onbekende geur. Daar lag hij. Alleen
hoofd en handen waren zichtbaar. Vreedzaam, ‘alsof hij sliep’. Iedereen boog zich
over de kist. Geen geluid, geen tranen. Gesfascineerd bekeek ik - een jaar of acht het wassen beeld dat grootvader heette. Vóór het gebouw praatten de bezoekers in
groepjes nog even na. Geen emotie maar ook geen taboes. Ik stond afzijdig en dacht
over het vreemde tafereel. Er komt een tante aanlopen, ze pakt me bij de schouder
en kijkt indringend in mijn ogen: ‘Goh,’ zegt ze, ‘wat lijk jij op grootvader.’ Nachten
kon ik er niet van slapen, of droomde morbide. Ik als die dooie opa?
Jaren later: een tante heeft kanker. Schrik in de familie. Operaties, bestralingen,
gesprekken. Niets helpt, het woekert voort. Iedereen weet dat de dood onvermijdelijk
is, zij nog het beste van allen. Maar de medische ingrepen gaan voort, achter de muur
van het ziekenhuis. We zwijgen tegenover elkaar én zeker tegenover haar; het is zo
pijnlijk. Zij zwijgt tegenover ons; het is zo pijnlijk. Op een dag is ze verdwenen, een
eenzame dood te midden van stille mensen en onpersoonlijke apparaten: te laat om
nog iets te zeggen.
Uiteindelijk een derde familietafereel: een nichtje rijdt zich dood. Een grote menigte
verslagen mensen verzamelt zich in een gebouw op het kerkhof. Niemand weet wat
hij moet zeggen: er wordt muziek gespeeld; iemand leest een gedicht. Zowel klanken
als woorden zijn ijl, zo ijl dat persoonlijke gedachten over de dood in het algemeen
en dat meisje in het bijzonder zich ermee laten verenigen. Dan komt een pastoraal
werker naar voren om een vloed van woorden over het gezelschap te storten
betreffende het ‘hierna’ en de betrekkelijkheid van het ‘hier’. Ergernis, dan woede.
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Het meest opvallende bij deze ervaringen is het zwijgen of (wat hetzelfde is) de
irritatie bij het spreken. Zoals eens de seksuele ervaring wordt de dood in stilte gehuld
en zoveel mogelijk uit het dagelijks leven verbannen. Dat was beslist niet altijd en
is lang niet overal zo, het verandert ook. Maar die ‘zwijgzaamheid’ kent iedereen en
daarvan heeft Ariès dan ook het kernthema van zijn werk gemaakt. Zijn grote boek
over de dood, Het beeld van de dood, vertelt op een andere manier met vele illustraties
hetzelfde verhaal en hij opent dan ook met een beschrijving van wat hij de ‘getemde
dood’ noemt, een wat vreemde term omdat hij er het tegenovergestelde mee aanduidt
van wat je zou verwachten. ‘De dood was van oudsher getemd,’ zegt hij en bedoelt:
hanteerbaar. Mensen wisten ermee om te gaan. De dood kondigt zich aan en zijn
slachtoffer ondergaat de boodschap met rustig verdriet. ‘O schone, vriendelijke heer,
denkt u nu al aan sterven?’ wordt koning Walewein in het Roelandslied gevraagd.
‘Ja,’ zegt deze, ‘weet dat ik niet meer dan twee dagen te leven heb.’ La Fontaine laat
de stervende aan de dood vragen waarom hij zo aandringt; Chateaubriand zegt dat
het overlijden zich aankondigt door een klok die vanzelf gaat luiden of door drie
slagen op de vloer en in zijn novelle Atala sterft de gelijknamige hoofdpersoon wel
tien pagina's lang; in Drie sterfgevallen van Tolstoj ten slotte zegt de koetsier kalm
de waarheid: ‘Magere Hein komt me halen, dat is het.’

Jacques Louis David: De dood van Socrates (1787), Metropolitan Museum of Art, New York

Onbeduidende gebeurtenis
Het is zoals in klassieke toneelstukken: de held zakt ter aarde en houdt nog een flinke
monoloog, alvorens hij definitief het hoofd op de borst legt. Wij grinniken daarover
en niet alleen omdat we denken dat zoiets fysiek onmogelijk is maar ook omdat er
een doodsbeleving uit spreekt die wij niet kennen. Eenzelfde ervaring spreekt ook
uit afbeeldingen, rijmpjes, sculpturen en preken uit vorige eeuwen: knekelhuizen,
opvallende graven, memento mori's, beeldhouwwerken in het kerkportaal, een lap
waarop een kind borduren leert door doodsteksten te schrijven. Het zijn even zovele
aspecten van hetzelfde; zo ook het feit dat de dode op zijn eigen bed opgebaard wordt
en daar blijft tot de laatste gang naar een graf dat vlak bij de woonplek ligt. Ook daar
bleef hij dus in de buurt: hij lag in de kerk waar je iedere dag langs-, zo niet
binnenkwam of op de hof waar je overheen liep, speelde of vree. Maar hoe anders
het doodsproces van- mijn grootvader: ‘opa is ernstig ziek’ wordt je verteld en dat
is het laatste dat je hoort. Dan zie je een pop in een gebouw dat er uitziet als een
kantoor. Hij is dan al bijna verdwenen onder het stuk hout dat hem tot aan de borst
bedekt. En vervolgens verdwijnt hij voorgoed naar een afgelegen plek buiten het
dorp en krijgt daar bovendien honderden kilo's steen op het lijf. Exit opa, gestorven
en weggewerkt.
Zoals ik het nu schrijf heb ik de teneur van het boek van Ariès tot de mijne gemaakt
maar ik weet niet zeker of dat wel juist is. In Het beeld van de dood citeert hij de
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kritiek die hij kreeg van de Amerikaanse historicus Paul Robinson: ‘Fundamenteler
oneens ben ik het waarschijnlijk met de stelling van Ariès dat de dood een van de
grote existentiële waarheden is waarvan we de realiteit voortdurend opnieuw moeten
bevestigen,’ schreef deze in Psychology Today in 1981. ‘De dood veronachtzamen,
hem herleiden tot een onbeduidende, gewone gebeurtenis, zo luidt mijn stelling, is
een aanduiding van geestelijke rijpheid.(...) In het verleden mag de dood dan als een
belangrijke, centrale gebeurtenis in het leven gefungeerd hebben, volgens mij is er
niets verloren - en veel gewonnen - als hij wordt verwezen naar de periferie van de
menselijke ervaring.’ Stel dat ik mijn grootvader had zien sterven, aanwezig was
geweest bij het afleggen, opgegroeid was in een wereld waar de dood in vele talen
sprak en dat opa naar een plek gebracht was waar de bal regelmatig verkeerd
terechtkwam. Was ik beter af geweest? En in wat voor een wereld zou ik dan moeten
leven?
Dat de dood in die ‘traditionele wereld’ (heeft die echt ooit zo bestaan?) alom
tegenwoordig was, heeft meerdere verklaringen: de belangrijkste is wellicht het
geloof. Het aardse bestaan is niet meer dan een wachtkamer van hemel of hel; het
lichaam doet er niet toe; doden en levenden vormen één samenleving: de levenden
praten (bidden) met de doden onder wie ze zo meteen ook zullen verkeren; de doden
keren op door de kerk vastgestelde data terug tot de levenden. Dit is dus een
samenleving die met tal van touwen aan de hemel hangt; hier spreekt de pastoraal
werker die aan het graf van mijn nichtje het hiernamaals bezingt. Een andere
verklaring heeft te maken met het groepsbesef: de mens is niet meer dan een schakel
in de keten van familie, gelovigen, stam of natie. Zijn dood is een verlies maar
draaglijk omdat de groep blijft voortbestaan. In deze wereld is het individu een
doorgangsstadium. In de negentiende eeuw ondergaat deze variant volgens Ariès
een zwenking die net zo belangrijk is als de gelijktijdige revoluties op politiek en
economisch gebied: door het ontstaan van het kerngezin wordt de dood als een
familiedrama ervaren; het is niet langer de eigen dood die klemtoon krijgt, het is ‘de
dood van de ander’, van die geliefde ander met wie je zoveel aangename uren hebt
doorgebracht. Vandaar dat grafschriften en -sculpturen er anders uit gaan zien dan
onder die ‘hemelse dood’: daar werd God gevraagd de gestorvene op te nemen of
een engel getoond die met hem omhoog vloog; nu luiden grafschriften als in het
gedicht van Emily Brontë:
Koud in de aarde met een dikke sneeuwlaag boven je
Ver verwijderd en koud in het naargeestig graf
Alle zoetheid in het leven gaf jij in leven mijAlle zoetheid in het leven ligt in het graf met
jou.

Het macabere
In sculpturen wordt, zoals op het kerkhof van Nice, een man getoond die smartelijk
zijn gestorven vrouw omarmt; op schilderijen zien we snikkende familieleden tijdens
een bezoekje aan het graf. Het kerkhof wordt een museum van familieliefde, zoals
Ariès dat zo mooi zegt en mede daarom gaan ze er uitzien als romantische parken.
Toch is de derde verklaring voor de alomtegenwoordigheid van de dood - hoe ver
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die ook teruggrijpt in het verleden - het meest actueel en interessant: in de late
middeleeuwen doet het macabere zijn intrede: de dodendans, de grafsteen in de vorm
van een skelet, de erotische afbeelding van het meisje dat betast wordt door de Dood,
de ruiters van de Apocalyps, de man met de zeis. Voorbeelden te over. Vaak is
beweerd dat dit de uitdrukking is van een wereld waarin de dood over het land raast
(de pest en dergelijke) of een middel van boetepredikers om zieltjes te winnen. Ariès
denkt daar anders over en neigt tot eenzelfde uitleg als Huizinga in het elfde hoofdstuk
van Herfsttij: het zijn (aldus Ariès) juist uitingen van een ‘hartstochtelijke liefde
voor de wereld hier beneden en van een smartelijk bewustzijn van mislukking waartoe
elk mensenleven veroordeeld is.’ De alomtegenwoordigheid van de dood wijst hier
dus niet op rustige aanvaarding maar op het tegenovergestelde: bitterheid over het
afscheid van de genietingen van het leven. Dat historici daar overheen keken, komt
door-
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dat zij het macabere in het licht van een latere periode bekeken, met de bril van
renaissance en barok namelijk toen het een fundamenteel andere betekenis had. Die
zie je bijvoorbeeld op die beroemde prent van de anatomische les in Leiden: een
amfitheater met in het midden het lijk waarover de professor uitleg geeft en waar
overal skeletten staan met kleine spandoeken waarop de ijdelheid van het bestaan
verwoord is. Homo bulla (de mens een zeepbel), Vita brevis, Pulvis et umbra (stof
en schaduw) sumus. Zo ook op twee grafmonumenten in een kerk in Rome: bij de
man staat de tekst Nihil, bij de vrouw Umbra. En op een schilderij van Furtenagel
dat in Wenen hangt, kijkt een echtpaar in een spiegel met daarin twee doodskoppen.
Het leven wordt niet langer als vol of fel gezien maar als vanitas, ijdelheid; en alleen
God kan de leegte opvullen.

Kerkhof te Nice

Schilderij van William Bouguereau (negentiende eeuw), Bibliothèque des Arts décoratifs, Parijs

Ik vermoed - Ariès zegt het niet met zoveel woorden - dat dit vooral het werk is
van de Reformatie, van dat sombere, barokke calvinisme dat zich keerde tegen die
katholieke levensaanvaarding (‘blijheid’) die aan het eind van de middeleeuwen
domineerde. Hoe dan ook, de dood wordt een obsessie en dat thema loopt tot diep
in de negentiende eeuw door, zij het ondertussen opnieuw ingrijpend veranderd: die
smerige dood van rottende lijken, skeletten met hun grimas en bizarre stillevens, de
morbiditeit kortom, wordt aantrekkelijk. ‘Morbide’ krijgt in de zwarte romantiek
een positieve betekenis net zoals de idee ‘dood’ in de romantische beweging
geïdentificeerd wordt met opperste schoonheid. In het laatste geval verdwijnen de
bizarre elementen en overvalt de dood een schone jongeling bij maanlicht of een
liefdespaar in intieme verrukking. De begraafplaats wordt nu ook een park waar het
goed toeven is, waar fluitende vogels en overhangende bomen de esthetica van het
gestorvene symboliseren. Hier spreekt samenvattend de dood duizend talen omdat
het leven te mooi is om te verlaten (late middeleeuwen), te lelijk om aan te zien
(barok en zwarte romantiek) of nooit schoon genoeg (romantiek). Anders gezegd:
de dood wordt in dit verleden uitgebeeld en bezongen omdat de aarde te veel
herinneringen biedt, het leven uit drek en wormen bestaat of het gras het groenst is
in dat laatste drüben. Van rustige aanvaarding zoals in die denkbeeldige traditionele
samenleving is dus eigenlijk geen sprake: het leven is alles, het leven is niets, de
dood is alles; het evenwicht tussen beide dat de spreekwoordelijke wijze Chinees
bereikt heeft, is ver te zoeken. Conclusie: de wereld van de alom tegenwoordige
dood was gelovig; daarin was de mens schakel in een ketting; daarin haatte of aanbad
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hij het leven. Ik betwijfel of hij daar beter af zou zijn. Tegen zijn familielid of vriend
met kanker zou hij kunnen spreken maar alleen woorden die met hen weinig te maken
hebben. Hij zou wellicht bereid zijn om zich voor een idee (die ketting) neer te laten
maaien omdat het voor de groep goed zou zijn. En hij zou nooit in staat zijn om leven
en dood eenvoudig op hun gegevenheid te beoordelen en te zeggen dat ze zijn zoals
ze zijn; het één als Hollandse herfstdagen, het ander als de onzichtbare nacht die
daarop onvermijdelijk volgt.

Levenselixer
Ariès citeert naast de eerder genoemde nog een tweede kritiek op zijn werk, van de
Franse filosoof Bertrand Roussel. Die zegt: ‘De verleiding is immens, het gevaar is
groot om de ware aard van de dood en van de doden, het niets, te verhullen.
Traditionele samenlevingen hebben er iets in gezien dat een betekenis had en gaf,
een hogere betekenis. De meest metafysische systemen hebben zich daarbij
aangesloten en vaak doen de sociale wetenschappen hetzelfde door het accent te
leggen op het negatieve aspect van de moderne beschaving, die niet weet om te gaan
met de dood en de doden. Maar een waarlijk filosofische helderheid mag hun
voorbeeld niet volgen. (Zij moet erkennen) dat de dood en de doden niets zijn en
geen enkele betekenis aandragen.’ Door deze kritiek naast die andere te plaatsen doet
Ariès voorkomen alsof beide critici hetzelfde bedoelen. Ik denk niet dat dit juist is;
voor de Amerikaanse historicus Paul Robinson is bijvoorbeeld de medicalisering
van de dood (de tante die achter de muur van het ziekenhuis zinloos wordt bestraald)
een aanduiding van geestelijke rijpheid; voor Roussel is dat waarschijnlijk niet het
geval: zijn filosofische helderheid kan geen muren optrekken; als iedereen zou
(kunnen) denken als hij, zou niemand hoeven te zwijgen en zou de stervende naar
huis gebracht kunnen worden om te ondergaan wat onvermijdelijk is.
En Ariès? Ik heb me regelmatig afgevraagd hoe deze historicus die op werkelijk
sublieme maar (misschien onvermijdelijk) warrige manier over de dood schreef, hoe
hij enkele jaren geleden gestorven en begraven is. Aan het eind van zijn grote boek
stelt hij vier ‘parameters’ van de dood op: de dood als beproeving voor de
gemeenschap; de dood als een onvermijdelijke natuurkracht binnen de cultuur; de
dood als vredige slaap in het hiernamaals; en uiteindelijk de dood als malheur, als
onvermijdelijk kwaad. Het is onmiskenbaar dat hij het meeste begrip heeft voor de
tweede en de vierde parameter. Met name door de ontwikkeling van de medische
wetenschap heeft men geprobeerd deze in te tomen wat ongeveer hetzelfde is als het
zoeken naar het levenselixer. Onmogelijk dus. Het onvermogen uit zich in twee
reacties. De ene kwam al uitgebreid naar voren: het stilzwijgen, de leugen uit liefde,
het opsluiten van de dood in het ziekenhuis; de tweede komt minder vaak voor maar
wint veld: de dood wordt niet als een kwaad maar als een alledaags voorval gezien
en met onverschilligheid besproken. ‘In beide gevallen,’ zegt Ariès op de laatste
pagina van zijn boek, ‘is het resultaat hetzelfde: noch het individu noch de
maatschappij is sterk genoeg om de dood recht in het gezicht te zien.’ En dat - de
dood recht in het gelaat kijken, zijn als de koetsier in het werk van Tolstoj die
aanvaardt met rustig verdriet - dat is natuurlijk waar hij uiteindelijk naartoe wil: ‘De
dood hoeft alleen maar een bescheiden, maar waardig vertrek van een tot rust
gekomen leven te zijn, buiten een hulpbiedende maatschappij om, die niet meer al
te zeer in de waren uit haar evenwicht raakt door de idee van een biologische
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overgang, zonder betekenis, zonder moeite of pijn en uiteindelijk zonder angst.’
‘Alleen maar...’. Het klinkt prachtig maar of het - op die enkele verlichte geesten na
- ooit zo zal werken, ik betwijfel het.
■
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Kunstjes maken op een toneel met gesloten gordijn
Interviews met politieke tekenaars
De politieke lijn door Henriëtte Bonarius Uitgever: Veen, 156 p., f 27,90
Hans Mulder
Politiek tekenaar is een wonderlijk beroep. Het heeft te maken met journalistiek,
politicologie en beeldende kunst, maar tegelijkertijd wijkt dit vak sterk af van dit
alles. Als journalist immers spotten dergelijke tekenaars met alle regels van
objectiviteit, als politicoloog geven ze wel blijk van kennis, maar met wetenschap
heeft het niet veel te maken, terwijl hun tekeningen ongetwijfeld vaak kunstig
genoemd kunnen worden, maar als vorm van kunst nauwelijks serieus worden
genomen. Het is dan ook geen beroep waar een opleiding voor bestaat.
Over het hoe en waarom van deze vreemde professie biedt het boek 15 tekenaars
over de politieke lijn van Henriëtte Bonarius veel informatie. Van mei 1985 tot en
met oktober 1987 publiceerde zij in het dagblad Trouw interviews met politieke
tekenaars, die nu in dit boek gebundeld zijn. Dat er voor dit vak geen precieze
opleidingsvoorwaarden beslaan, wordt in de interviews keer op keer bevestigd. Bij
geen van de tekenaars was sprake van een gerichte beroepskeuze. Jos Collignon
bijvoorbeeld studeerde af als meester in de rechten. Zijn weg naar het
politiek-tekenaarschap liep via geschreven bijdragen aan het Utrechts
Universiteitsblad en de Volkskrant. De minst opvallende bezigheid uit die tijd, het
maken van illustraties bij zijn artikelen voor het U-blad en later ook van zelfstandige
tekeningen, bleek uiteindelijk zijn ware ‘roeping’ te zijn. Zelfs iemand als Fritz
Behrendt, die met een kroontjespen aan zijn rechterwijsvinger geboren lijkt te zijn,
was aanvankelijk voorbestemd om banketbakker te worden, terwijl Theo Gootjes nu
een, ongetwijfeld weinig volgzame, priester had kunnen zijn, als hij geen twee voor
Grieks op het seminarie had gekregen.
Het kiezen van een andere weg dan die welke door opvoeding, milieu en opleiding
werd aangewezen, is in meer dan één opzicht typerend vooral deze tekenaars. Het
maken van politieke spotprenten is immers bij uitstek een bezigheid die past bij
eigenzinnige individualisten. Eigenlijk had ik daar wel wat meer over willen horen.
Wat bepaalde de keuze voor juist dit beroep? Welke ijdele drang of welk idealisme
zit er achter om in je eentje op zo'n opvallende manier je mening te willen geven?
Een paar tekenaars geven hier ten dele antwoord op. Voor Len Munnik is tekenen
‘een ideale uitlaatklep voor de agressie die het nieuws bij hem teweegbrengt’, en
Eddy Greidanus (Kafak) wil met zijn prenten ‘de lezers amuseren en een duwtje in
de rug geven’. Ook voor de andere tekenaars lijkt de zin van hun werk met name in
die twee elementen, het zichzelf en het publiek stoom laten afblazen, te liggen. Geen
van de geïnterviewden koestert de illusie dat de politieke spotprent echt iets
veranderen kan.
Gezien hun individualistische opstelling is het geen verrassing dat de methode
van deze ‘tekentherapie’ bij elke tekenaar anders is, zowel naar inhoud als naar vorm.
Vooral wat dat eerste punt betreft, de politieke inhoud, is er in De politieke lijn
interessant vergelijkingsmateriaal te vinden. Daaruit blijkt dat het te simpel is om de
politieke tekenaars op Behrendt na over één linkse kam te scheren. Weliswaar ligt
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de sympathie van de meesten inderdaad meer bij de vuist dan bij het kruis, maar die
rode kleur kent vele, ook sterk verbleekte varianten. Zo is er een groot verschil tussen
bijvoorbeeld Peter van Straaten (‘Ik word met de dag rechtser, geloof ik’) of de milde,
relativerende Nico Visscher én de veel bijtender spottende Kees Willemen of Theo
Gootjes.
Ondanks die onderlinge verschillen bestaat er bij de politieke tekenaars een
opmerkelijk ‘wij’-gevoel. Toen hun linksbuiten Willemen in 1980 door Elseviers
Weekblad verdacht werd gemaakt, volgde er direct een door vele collega's ondertekend
protest. Onder hen was ook zijn tegenpool Behrendt. Ook het opvallend ontbreken
van onderlinge kritiek in de interviews wijst op deze saamhorigheid. Stefan Verwey
maakt in dit verband nog een interessante opmerking over de relatie tussen de groep
tekenaars en het lezerspubliek: ‘Wij maken onze kunstjes op het podiumpje van de
krant, het publiek is anoniem. Alleen omdat wij mediabewust zijn, weten we wel
ongeveer wie ons publiek is, al heb je er geen wisselwerking mee.’ Al zullen niet al
zijn collega's het met die noemer ‘kunstjes’ eens zijn, uit de interviews blijkt wel dat
menig tekenaar die ervaring heeft om op een toneel met een gesloten gordijn te
werken. Dat geldt niet alleen ten aanzien van de lezers, maar in zekere zin ook ten
opzichte van de redactie. Nico Visscher is een van de weinigen die over de te maken
politieke prent met mensen van zijn krant vergadert. Maar ten slotte moet ook hij
het zoals de anderen thuis alleen doen.

De Rijn na de brand in het Zwitserse chemieconcern Sandoz. Frits Müller in NRC-Handelsblad,
8-11-'86

Keurig
Ondanks hun politieke kleur stellen de tekenaars zich allemaal onafhankelijk van de
verwante politieke partij op. Het type van de partijpropagandist, zoals Albert Hahn
en andere vooroorlogse tekenaars dat waren, is vrijwel uitgestorven. Sommige
tekenaars als Willemen en Greidanus hebben een ander platform in de vorm van
verschillende actiegroepen gevonden. Met name voor eerstgenoemde houdt dat ook
een actieve deelname in, omdat volgens hem het alleen maar over politiek tekenen
veel te vrijblijvend is: ‘Politieke tekenaars zijn vaak zo keurig.’ Gezien de uiterst
vrije positie van de tekenaars is het nogal verrassend dat er zelden problemen ontstaan
tussen hen en hun redacties. Slechts een enkele keer wordt een tekening geweigerd.
Henriëtte Bonarius heeft niet gevraagd of dit misschien te maken heeft met een grens
die men zelf trekt. Een paar opmerkingen duiden er echter op dat de tekenaars
inderdaad bepaalde maatstaven aanleggen. Op haar vraag aan Tom Janssen hoe ver
je kunt gaan in de uiterlijke karikatuur, antwoordt hij: ‘Ik ben nooit echt bezig in de
gezichtsuitdrukking alle slechts te leggen van wat iemand moet voorstellen.’ En Len
Munnik wil zich niet wagen aan een zaak die ‘meerdere kanten heeft die haaks op
elkaar staan’.
In De politieke lijn staan ook twee interviews met vrouwelijke tekenaars, Marlèn
Nolta en Jo Nesbitt. Zoals Henriëtte Bonarius zelf al zegt, zijn ze er ‘met de haren
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bij gesleept’ bij gebrek aan vrouwen onder de politieke tekenaars. Deze vrouwelijke
inbreng doet inderdaad nogal geforceerd aan, vooral omdat de gesprekken niets
duidelijker maken over het waarom van dit ontbreken. Mogelijk had Sylvia Weve,
die
Vervolg op pagina 12

Pockets

De hoge marineambtenaar Samuel Pepys (1633-1703) ging de geschiedenis in als
een sympathiek man. Tijdgenoten spreken over hem als ‘alom geliefd, gastvrij en
gul’. Uit het dagboek dat hij in een soort steno van 1660 tot 1669 bijhield komt Pepys
eveneens als een warmvoelend mens naar voren. Robert Latham maakte in The
Shorter Pepys een selectie uit die dagboeken, een keuze die altijd nog 1095 bladzijden
beslaat (Penguin, f 34,95). Levendige beschrijvingen van het dagelijks bestaan in de
zeventiende eeuw, waartoe ook de oorlog tegen de Nederlanders hoort. Pepys vertelt
over De Ruyters verwoestende aanwezigheid bij Chatham, en over Engelse soldaten
die op de Hollandse schepen aanmonsterden: ‘Tot nu toe vochten we voor papiertjes,
hier krijgen we echte dollars!’ Pepys weet te bewerkstelligen dat de betaling bij de
marinesoldaten wordt verbeterd, maar dan staat de Engelse vloot al in brand.
Bob Coleman schreef een vervolg op Henry Fieldings The History of Tom Jones
(1749), de moraliserende roman over de seksueel spontane, oprechte vondeling en
zijn worsteling met de hypocrisie van zijn omgeving. Gesteund door historische
bronnen en in de stijl van Fieldings roman schreef Coleman een buitengewoon
geslaagd boek The Later Adventures of Tom Jones (Penguin, 345 p., f 25,50). Als
een slapende Tom bezoek ontvangt van de echtgenote van een gastheer gaat hij niet
op haar avances in, en Coleman schrijft: ‘Ik heb vaak in dankbaarheid overdacht,
lezer, hoe gelukkig mannen zijn met hun vermogen de deugd altijd in eigen hand te
kunnen houden. Inderdaad, Toms bescherming deze nacht was niet zijn sterke
rechterarm, maar eerder onverschilligheid, en werkelijk, ik geloof niet dat hij de
hertogin had kunnen gerieven al was hem een koninkrijk beloofd.’
Bij Oxford University Press verschenen twee introducties in de filosofie. In de
‘Opus-reeks’ verscheen David J. Mellings Understanding Plato. Een overzicht van
Plato's leven en achtergronden, alsmede samenvattingen van diens wereldbeeld aan
de hand van zijn geschriften, alles in zeer helder proza (172 p., f 19,75). In de reeks
‘Marxism and...’ verscheen Steven Lukes Marxism and Morality (163 p., f 19,75).
Lukes beween onder meer dat in het marxisme moreel verzet tegen ‘marxistische
repressie’ niet goed meer mogelijk is, en geeft daarmee (althans gedeeltelijk) een
antwoord op de vraag hoe Stalins beestachtigheden in een ‘marxistisch systeem’
konden plaatsvinden.
Ralpfh Nader en William Taylor schreven op basis van uitgebreide onderzoekingen
een aantal portretten van Amerikaanse captains of industry. Het is in The Big Boys.
Power & Position in American Business intrigerend te lezen hoe Nader en Taylor
een beeld geven van leven en werken van bijvoorbeeld Northrop-topman Thomas
Jones. Ze zijn erin geslaag een fascinerend portret samen te stellen van deze bij veel
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omkoopschandalen betrokken, aristocratische vliegtuigfabrikant. Lang vermoede,
kwestieuze relaties worden blootgelegd tussen industrie en leden van de
regering-Reagan, onder wie (wie had anders verwacht?) de president zelf (Pantheon
Books, 575 p., f 32,95).
Sad Movies is de titel van het debuut van de Californische schrijver Mark
Lindquist, een roman vol zorgeloos druggebruik en opgeruimde seks (Atlantic
Monthly Press, 196 p., f 25,50). Het leven van hoofdpersoon Zeke lijkt redelijk in
orde. Een baan als scriptwriter van B-films lijkt hem van zijn schulden te verlossen
en vrouwen bevestigen hem in zijn mannelijkheid. Maar Zeke lijdt aan de wereld.
Zelf ervaart hij zijn bestaan als troosteloos en hij overweegt ernstig zelfmoord te
plegen. De komst van een oude schoolvriend doet de gebeurtenissen keren, en het
einde is in alle ellende toch redelijk gelukkig. Landquist schrijft zeer ontspannen, de
gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op, en in vele opzichten is Sad Movies
een vrolijk boek.
Count Basie vertelde zijn levensverhaal aan jazzcriticus Albert Murray, die schreef
het op in Good Morning Blues. The Autobiography of Count Basie (Paladin. 493
p., f 37,50). Een ontzagwekkende hoeveelheid grootheden passeren de revue, de ene
tournee volgt op de andere, en het ‘great’, ‘wonderful’ en ‘swell’ is niet van de lucht.
Dat belemmerde mijn lezing nogal, maar voor de jazzliefhebber is zoiets natuurlijk
geen bezwaar. Daarbij is Good Morning Blues met een uitgebreid register zeer goed
te gebruiken als naslagwerk. Wanneer hoorde Basie Billie Holiday ook alweer voor
het eerst? In 1936: ‘And she was something.’
Ian Whitcomb schreef een onderhoudende muzikale biografie over Irving Berlin,
de man die groot werd in het genre waar Count Basie mee begon: ragtime. In Irving
Berlin and Ragtime America (Century, 217 p., f 42,-) beschrijft Whitcomb niet
alleen Berlins snelle opgang tot ongekroonde ragtimekoning en over de vele Europese
invloeden op dit genre, maar geeft hij tevens een verslag van de artiesten-scene in
het Amerika van voorde Eerste Wereldoorlog.
Over de ‘country side of southern soul’ schreef Barney Hoskins Broken Hearted
(Fontana, 239 p. f 28,-). Hoskins reisde drie maanden door de zuidelijke staten van
Amerika. Wat is southern soul? Hoskins noemt het ook wel ‘country soul’, zwarte
soulmuziek met duidelijke invloed van de blanke country & western, al zegt hij erbij
dat het niet gemakkelijk is overeenkomsten te zien tussen de getuigende zwarte
gospelzanger en de ‘hee-hawing hillbilly in overalls’. Dat er toch sprake is van een
‘gemeenschappelijk’ genre laat Barney Hoskins overtuigend zien. Percy Sledge
bijvoorbeeld groeide op met hillbilly en cotton-muziek en wist tot zijn twintigste
überhaupt niet dat er zoiets als ‘zwarte muziek’ bestond.
Helen Foster arriveerde in 1931 in Shanghai en ontmoette er de journalist Edgar
Snow, met wie ze trouwde. In de volgende jaren zouden beiden betrokken raken bij
verschillende revolutionaire groeperingen en ze ontmoetten vele westerse en Chinese
intellectuelen van allerlei overtuiging. Beiden zouden een boek schrijven dat wordt
beschouwd als een helder verslag van de gebeurtenissen in de woelige dagen die aan
de Chinese revolutie voorafgingen. Helen Foster Snow zou nog vele boeken en
artikelen over China het licht doen zien, waarvan My China Years het meest recente
is (Morrow, 349 p. f 34,95). Na haar eerste ontmoeting met Mao schrijft Helen Foster:
‘Er was niets argeloos aan Mao. Hij was welopgevoed, maar van binnen was hij van
staal.’
ATTE JONGSTRA
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Liefdevol maar weinig oorspronkelijk
Ger Verrips herschrijft twee romans
De trots van morgen door Ger Verrips Uitgever: Amber, 240 p., f 29,90
Wim Vogel
Wat mij in de discussie over Fassbinders toneelstuk bedroefde, was te moeten
vaststellen dat er nog altijd geen compromis te vinden is tussen het gelijk van de
geëmotioneerde joden en het gelijk van hun ongetwijfelde begripvolle maar
uiteindelijk toch rationele tegenstanders. Een patstelling die, vind ik, alleen
doorbroken had kunnen worden door iemand die recht van spreken heeft. Die de
emoties niet alleen van horen zeggen kent en die niet bang is voor het eigenzinnige
karakter van kunstuitingen.
Ik weet niet of de schrijver Ger Verrips zich over deze affaire heeft uitgelaten.
Zijn standpunt lijkt mij waardevol omdat zijn levensloop, zijn politieke activiteiten
en zijn literair werk een mening geranderen die solidair én onafhankelijk is.
Wie het werk van Verrips kent, weet dat hij sedert zijn debuut in 1973 onder andere
duidelijk probeert te maken dat het juist de joodse overlevenden zijn die weinig prijs
stellen op het steeds maar weer achterhalen van wat er toen en toen, daar en daar
precies is gebeurd. De feiten, de schuldvragen interesseren hem minder en minder,
laat staan de poging van historici de geschiedenis te begrijpen. Ook hier botst de
primaire emotie op rationele en wetenschappelijke overwegingen.
In 1975 publiceerde Verrips Een vrouw alleen, een roman waarin een jodin zich
rekenschap geeft van haar leven. Volgens zijn zeggen riep het verhaal ‘bij veel lezers
sterk persoonlijke en tegenstrijdige reacties’ op. Verrips trok zich de kritiek nogal
aan en besloot de roman te herschrijven. Het resultaat daarvan is nu samen met een
nieuwe roman, De trots van morgen in één band uitgegeven. Twee romans dus,
tweehonderdveertig pagina's, maar één geschiedenis want het tweede verhaal is
nadrukkelijk als een tegenhanger van het eerste geschreven.
Nu wordt schrijven over oorlogsslachtoffers, over hun ervaringen, over hun leven
na de holocaust een steeds moeilijker opgave. Wat weten we eigenlijk nog niet?
Welk leed is nog niet beschreven? Hoeveel psychologische portretten, geplaatst in
uitgebreide historische kaders zijn ons van oorlogsslachtoffers niet bekend alleen al
uit onze eigen literatuur? Wil een boek dan ook nog opzien baren dan zal dat
gebaseerd moeten zijn op nieuw materiaal, dan zullen er nog niet eerder gestelde
vragen aan de orde dienen te komen en dan zal, zeker niet het minst belangrijke, er
in literair opzicht het nodige aan te beleven moeten zijn. Durlacher heeft bewezen
dat dat ook anno 1987 nog altijd mogelijk is.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Ger Verrips
KLAAS KOPPE

De nieuwe versie van Een vrouw alleen mist deze kwaliteiten. De geschiedenis
van Judith wier familie na de oorlog bijna helemaal verdwenen bleek, is met veel
liefde en inlevingsvermogen beschreven, maar nieuwe feiten, andere vragen, nee,
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en literair-technisch valt er nog minder te beleven. Haar geschiedenis, weergegeven
in terugblikken én in de beproefde monoloogstijl kan nauwelijks oorspronkelijk
genoemd worden. Dat haar verhaal zo nu en dan toch ontroert, verklaar ik eerder uit
mijn eigen machteloosheid jegens oorlogsslachtoffers dan uit de literaire kwaliteiten.
Het is en blijft een voorspelbaar boek over gruwelijke ervaringen.
Het tweede paneel van dit tweeluik is louter door zijn vraagstelling boeiender. De
centrale persoon in De trots van de morgen is Johan, echtgenoot van Judith, de vrouw
uit het eerste deel. Na de oorlog is hij met haar getrouwd uit liefde en uit medelijden.
Beiden worden lid van de communistische partij om die weer te verlaten als tijdens
de destalinisatie duidelijk wordt dat er naast Auschwitz ook een Goelag-archipel
bestaat. Johan stort zich als historicus dan op de geschiedenis van de
jodenvervolgingen. Hij wil het waarom van die agressie achterhalen. Van dat moment
afgroeien hij en Judith uit elkaar. Hij graaft zich steeds dieper een geschiedenis in
die zij het liefst vergeten wil. ‘Begrijpen,’ zegt Judith. ‘Als je dat lukt zal ik je erom
haten.’

Smalle marges
Om uit de impasse te komen, neemt Johan bewust afstand. Hij vertrekt voor een paar
dagen naar Canada waar hij Annemarie hoopt te ontmoeten, een zus van Judith die
vrij snel na de oorlog met een Canadese soldaat vertrokken is.
‘Hoe moet mijn houding in het leven zijn,’ vraagt hij aan zijn Canadese kennissen.
En iedereen geeft een ander antwoord, iedereen verdedigt zijn of haar morele keuze.
De geschiedenis gewoon haar gang laten gaan? Je beperken tot het hier en nu? Je
engageren om een betere samenleving te verwezenlijken? Of, en tot die keuze komt
Johan: het één doen en het ander niet laten. Hij blijft trouw aan Judith, beter gezegd
aan haar geschiedenis door trouw te blijven aan zichzelf. Hij zal blijven kiezen voor
de smalle marges. ‘Het was natuurlijk waar, bedacht ik, dat de beste hulp die je
slachtoffers kon bieden het voorkomen van misdaden was. Maar de slachtoffers van
de misdaden die niet werden voorkomen schoten daar niet veel mee op. Je moest
beide proberen.’
Maar ook deze boeiende persoonlijke ontwikkeling garandeert nog geen boeiende
literatuur. De trots van de morgen is niet veel meer dan een reeks dialogen
onderbroken door weinig ter zake doende intermezzi. Canada, Toronto met name,
komt qua ruimte nauwelijks uit de verf en de verschillende personages lijken eerder
afsplitsingen van Johan dan dat zij, hoe turbulent hun leven ook soms is, uitgroeien
tot persoonlijkheden. Een storend detail is voorts dat de bejaarde notaris die in 1945
Judith een beetje op weg helpt, in 1985 nog steeds zijn beroep blijkt uit te oefenen.
Dat is op zijn minst kras.
De vraag moet gesteld worden waarom Verrips zijn problematiek in romans die
weinig oorspronkelijk zijn, vorm heeft gegeven. ‘Schrijvers (...) proberen een paar
vragen verder te komen,’ schreef hij ooit in een essay in Socialisme en Democratie
(1980). Johan erkent dat er ‘in de wereld die ik voor ogen had meer onverschilligheid
en minder beschaving (is) dan ik voor mijn reis al vermoedde.’ Ongetwijfeld is dit
een antwoord op vroegere idealistische opvattingen, een antwoord dat onderstreept
wordt door de laatste twee zinnen die de beperkte ruimte van zijn doen en laten goed
weergeven. ‘Voor mij was er maar weinig aan te doen. Ik kon wel telkens weer
proberen in eik geval dat weinige te doen.’ De lezer is dan mét Johan inderdaad een
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paar vragen verder. Maar waarom die in de vorm van twee romans beantwoord
moesten worden, is mij nog steeds niet duidelijk.
■
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Tijdschrift
De uitgave van Belle van Zuylens brieven aan Constant d'Hermenches onder de titel
Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid door Van Oorschot is een van de
opwekkendste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dat er nog meer van zulke
schatten moeten zijn leert het speciale nummer van Maatstaf (11/12) dat aan brieven
is gewijd. De brieven van Belle van Zuylen gaan over een vriendschap die nooit tot
liefde uitgroeide, hoewel het daar wel vaak naar toe lijkt te gaan. De hevigheid van
de vriendschap is soms moeilijk van verliefdheid te onderscheiden. In Maatstaf staan
twee bijdragen over vriendschappen/liefdes die het ook niet tot vervulling van alle
verlangens hebben gebracht: over de brieven van Diderot aan Sophie Volland en van
Karl Kraus aan Sidonie Nádherný. Anneke Brassinga schrijft een nawoord bij een
brief van Diderot waarin hij bekent tot niets te komen nu de verwachte brief van zijn
vriendin maar niet arriveert. Van zijn onrust maakt hij gebruik om haar van alles te
vertellen. Dat doet hij in al zijn brieven, waardoor het niet alleen liefdesbrieven zijn,
maar ook kronieken en verslagen van zijn doen en laten. Dat de brieven (187 stuks)
als een Privé-Domein zullen worden uitgegeven is iets om naar uit te kijken. De
satiricus Karl Kraus is nauwelijks bekend als privé-persoon, vandaar dat het mooie
artikel van Elke Emrich over zijn jarenlange worsteling om de definitieve geliefde
van Sidonie Nádherný te worden een onbekende kant van hem laat zien. Nádherný
werd van totale overgave aan hem afgehouden door het onoverkomelijke idee dat
zij de familietraditie moest voortzetten en moest trouwen met iemand van adel. Dit
is nog maar één van de redenen; Elke Emrich suggereert terughoudend dat ook Rilke
haar van een verbintenis heeft afgehouden en dat haar waarschijnlijke frigiditeit
eveneens een obstakel is geweest. Andreas Oosthoek beschrijft de gang van zaken
rond de brieven en documenten van de dichter Martinus Nijhoff en publiceert een
deel van de brieven die bewaard zijn gebleven aan zijn vrouw A.H. Nijhoff (met wie
hij niet leefde, omdat ze zich allebei te onafhankelijke naturen vonden). Het zijn
brieven uit de jaren twintig als Nijhoff in Parijs verblijft en daar onder meer Gide
ontmoet. Ook iets waarvan te hopen is dat er ooit een deel Privé-Domein aan zal
worden gewijd is de correspondentie van de achttiende-eeuwse filosoof Georg
Lichtenberg, over wie Ronald Jonkers schrijft. Lichtenbergs ideeën kregen lang niet
altijd vorm in filosofische beschouwingen, maar in aantekeningen, aforismen en
artikelen. Ook in zijn brieven is deze natuurkundige de levendigheid zelf; hij schreef
ze met animo en in grote aantallen (van de naar schatting vier- of vijfduizend zijn er
zestienhonderdvijftig bewaard gebleven). Mels de Jong heeft het over Paul Léautaud
als briefschrijver en herinnert aan de brieven die hij wisselde met zijn moeder, die
hem direct na zijn geboorte verliet en die hij (na enkele vluchtige eerdere
ontmoetingen) als negentienjarige terugzag. De brieven die ze daarna wisselden
hadden zo'n amoureuze toon dat ze van twee geliefden zouden kunnen zijn. Toen
zijn moeder zich daar op een dag van bewust werd brak ze de correspondentie af en
wilde ze haar brieven terug hebben. Het is niet eenvoudig om zoveel goed geschreven
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bijdragen te verzamelen over schrijvers van brieven. Dit nummer van Maatstaf (dat
verder nog over de brieven van Madame de Sévigné, Theodor Storm, Friedrich
Hebbel, Jan Romein, Pieter Geyl, Rahel Varnhagen, Carel Dinaux en Thomas Mann,
Theodor Fontane, Félicien Rops, Jeroen Brouwers en Lodewijk van Deyssel handelt)
is de best gelukte tijdschriftaflevering van het afgelopen jaar, de f 36.50 alleszins
waard.
CP

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

2. (2)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

3. (3)

Willem Frederik Hermans, Een heilige
van de horlogerie (De Bezige Bij, f 21,50,
geb. f 39,50)

4. (6)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

5. (5)

Toon Hermans, Overdrijvende
wolkenvelden (De Fontein, f 19,90)

6. (8)

Remco Campert, Eetlezen (De Bezige Bij,
f 10,-)

7. (9)

J.M.A. Biesheuvel, De angstkunstenaar
(Meulenhoff, f 26,50)

8. (4)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

9. (8)

Renate Rubinstein, Tijd van Leven
(Meulenhoff, f 28,50)

10. (-)

Adriaan van Dis, Zoen (Meulenhoff, f
2,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Michail Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)
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3. (3)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

4. (8)

Bill Cosby, De tijd vliegt (De Fontein, f
19,50)

5. (5)

Snoecks 88 (Snoeck/Ducaju, f 19,50)

6. (6)

Peter Wright, Spycatcher (Jan Mets, f
47,50)

7. (4)

Pieter Lakeman, Frisse zaken (Balans, f
22,50)

8. (9)

Rien Poortvliet, Langs het tuinpad van
mijn vaderen (Kok, f 79,-)

9. (10)

Wim Kros, Kreatief met papier (Tirion,
f 49,50)

10. (-)

Kroniek van Nederland (Elsevier, f 99,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
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Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Vergilius' lange armen
In zijn aan Hugo de Groot gerichte voorwoord bij de Gijsbreght verklaart Vondel
dat hij zijn treurspel maakte ‘naer het voorbeelt des goddelijcken Mantuaens’.
Daarmee doelt hij op Vergilius (70-19 v. Chr.), de meest klassieke der klassieke
dichters, die immers in het Noorditaliaanse Mantua werd geboren. Nog altijd doet
er (gelukkig) geen middelbare scholier eindexamen Latijn zonder een flinke
hoeveelheid tijd en inspanning te hebben besteed aan de poeta maximus, zoals hij in
de middeleeuwen werd genoemd, vooral aan diens Aeneis. Het is dus geen wonder
dat Rudi van der Paardt in De goddelijke Mantuaan. Vergilius in de Nederlandse
letterkunde (Leidse opstellen, nr. 5; uitgever: Stichting Dimensie, Postbus 11227,
Leiden, tel. 071-13 26 74; 64 blz., f 26,30) veel moderne doorwerking van de dichter
tonen kan. Schoolschrijvers zijn in de literaire geschiedenis altijd in het voordeel
geweest! Nog onlangs zei Hella S. Haasse in een interview desgevraagd: ‘Vergilius
bv. heeft altijd diepe indruk op me gemaakt: de ongelooflijke klankschoonheid, de
gecomprimeerde zeggingskracht, de suggestie die ervan uitging...’ Van der Paardt
citeert ergens Cees Nooteboom, die in De Tijd in 1982 beschrijft hoe hij vol
bewondering hele stukken tekst kopieert op de grote Vergilius-tentoonstelling die
dan in het British Museum wordt gehouden ter gelegenheid van de tweeduizendste
sterfdag van de dichter. De goddelijke Mantuaan is ingedeeld in een vijftal
hoofdstukken invloed en een appendix over Vergilius zelf.
In het eerste hoofdstuk - een bewerking van de bijdrage ‘Olanda’ die Van der
Paardt leverde aan de Italiaanse Enciclopedia Vergiliana (er bestaan nog echt
beschaafde landen!) - worden in een zeer snel overzicht vooral veel oudere schrijvers
en teksten genoemd waar invloed van Vergilius aantoonbaar is. Dan volgt een analyse
van de Gijsbreght, waarbij Van der Paardt moderne theorieën over zogenaamde
intertekstualiteit toepast bij zijn speurtocht naar min of meer parallelle passages in
Gijsbreght en Aeneis. In het hoofdstuk ‘The best poem...’ houdt Van der Paardt zich
vooral bezig met het ‘Nachleben’ van Vergilius' Georgica, zijn vier langere
didactische gedichten over het boerenbedrijf. De Georgica werden vooral door de
Tachtigers en hun navolgers hoog gewaardeerd. Gorter vond de Georgica ‘wonderlijk
zacht en lieflijk en mooi’. Van der Paardt ziet in de moderne poëzie bij Ida Gerhardt
en de Vlaamse dichter Anton van Wilderode veel nawerking. Beiden vertaalden
trouwens de Georgica. Als we het toch over intertekstualiteit hebben, merk ik op dat
Gerhardt in haar Sonnetten van een leraar een gedicht maakt, dat onmiskenbaar is
geïnspireerd door de Vergilius-schets van Aart van der Leeuw (uit Vluchtige
Begroetingen) die Gerhardt toevoegde aan de beide afzonderlijke drukken van haar
Georgica-vertaling. Het vierde hoofdstuk van De goddelijke Mantuaan beschouwt
het vermaarde boek 6 van de Aeneis als queeste, een zoektocht. Aeneas daalt af in
de Onderwereld, moderne auteurs vaak vooral in de eigen diepten. Van der Paardt
bespreekt heel aardig De verwondering van Hugo Claus, Nooit meer slapen van W.F.
Hermans en Aeneas of de levensreis van een man van de produktieve Vlaming Willy
Spillebeen. Hij constateert niet dat deze laatste roman, die Aeneas beschrijft op zijn
sterfbed, ook moet zijn beïnvloed door Der Tod des Vergil van de Oostenrijkse
schrijver Hermann Broch, een boek waarvan de Nederlandse vertaling (door Anneke
Brassinga) al jaren klaar schijnt te zijn, zonder evenwel te worden uitgegeven. Een
bewonderenswaardig hoogstandje van interpretatie levert Van der Paardt tenslotte
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in zijn bespreking van Rituelen van Cees Nooteboom, een roman die hij ‘bijna klassiek
geworden’ noemt. Het zou mij niet verbazen als deze interpretatie ook klassiek zou
blijken!
WH

Literaire uitdraai
‘This magazine is user friendly. Instead of flipping the pages to the left, do it bottom
to top.’ Deze instructie staat vermeld onder de inhoudsopgave van de jongste
aflevering van het Newyorkse literaire tijdschrift Between C and D, de eerste
serieuze, regelmatig verschijnende literaire periodiek die is uitgegeven als... goed
verzorgde computeruitdraai. Between C and D is in plastic verpakt en bevat naast
de uitdraai regelmatig kleine verrassingen variërend van flexi-disks tot door
kunstenaars versierde servetten. In het nieuwe nummer van Between C and D (dat
als subtitel heeft: Post Pop Lower East Fiction Magazine) staan aardige korte verhalen
van jonge Newyorkse schrijvers als Lisa Blaushild. Catherine Texier en Richard
Grauson, alsmede een nieuwe case history van Tama Janowitz die, net als subculturele
helden Kathy Acker en Miguel Pinero, regelmatig meewerkt aan Between C and D.
Waar de meeste verhalen over gaan onthult het ‘omslag’ van het tijdschrift: onder
een computertekeningetje van een scène uit de film Blue Velvet staat vermeld: more
sex, drugs, violence, danger, computers. Over seks en gevaar schrijft Peter Cherches
in ‘Dirty Windows’, het meest opvallende verhaal uit deze aflevering van Between
C and D. Puntsgewijs (van 1. tot en met 16.) ‘Your windows are dirty,’ she said to
him. ‘It's not my windows,’ he replied, ‘It's the world outside.’ (Between C and D
Magazines, 255 East 7th Street, New York, NY 10009. Een los nummer kost vijf
dollar.)
JZ

De maan bezongen
De titel van de nieuwe, door Salix Alba uitgegeven bundel van Elly de Waard bestaat
uit één letter: ‘C’. Het is de C van Caroline, de geliefde die in alle twaalf gedichten
wordt bezongen, maar ook de C van sikkel: in de vorm doet de letter denken aan de
maan in haar laatste kwartier of, omgekeerd, in haar eerste kwartier. Van deze
figuratieve kwaliteiten van de C maakt De Waard gebruik in haar eerste gedicht:
De eerste letter van je naam,
in de lucht als in papier
gegrift, rijst uit de hoek
van je envelop, rijst
als een sikkeltje daaruit op,
van de oude maan
in haar laatste kwartier tot
de nieuwe maan in spiegelschrift.

Het kleine (de C) spiegelt zich hier in het grote (de sikkel), en dat gebeurt in meer
gedichten. De Waard bezingt de schoonheid van de liefste, maar maakt haar ook, in
het voorlaatste gedicht, tot haar muze en, in het laatste, tot evenbeeld van de maan:
‘een eenzame / uit de nacht omhoog / gerezen koningin.’
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Alle twaalf gedichten zijn verschillend van vorm; twee ervan zijn figuurgedichten,
gezel in de vorm van een iris en een vlinder. Ook typograaf Eric Wittenberns heeft
ernaar gestreefd zijn vormgeving zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de inhoud.
In overeenstemming met de maaninvloeden zijn alle gedichten gedrukt in
zilverkleurige inkt. Hij heeft bovendien illustraties toegevoegd. Een gedicht over
een zijden blouse wordt dan weliswaar niet met een stukje zijde, maar toch wel met
een ingeplakt stukje marmerpapier kracht bijgezet. De lofzang op ‘die twee prachtige
/ vlakjes op het puntje / van je neus, waar god, / toen hij je met zijn eigen / handen
schiep, met duim / en wijsvinger je nog eens / aandrukte’ gaat vergezeld van twee
vingerafdrukken in lipstickroze. Wélke god hiervoor zijn vingertoppen leende,
vermeldt het colofon niet.
C verscheen in een oplage van dertig exemplaren, te bestellen bij Salix Alba,
Smaragdplein 9, 3523 EA Utrecht (32 blz., f 45,-).
GM
Aan deze pagina werkten mee: Guus Middag, Wim Hottentot, Joost Zwagerman
en Judith Staghouwer

De andere Beatrix Potter
Tot eind januari is in de Tate Gallery in London een grote tentoonstelling over leven
en werk van Beatrix Potter. Afgaande op de catalogus is dit de gelegenheid om met
haar veelzijdigheid kennis te maken, en niet alleen met de door geschreven en
getekende ‘little books’ (Peter Rabbit, The Tale of Two Bad Mice, The Tale of Mrs.
Tiggy-Winkle, The Tale of Mr. Jeremy Fisher enzovoort), al blijven die het
belangrijkste. De catalogus is een onbekrompen (alles in kleur) aanvulling op de
bekende biografie van Margaret Lane (The Tale of Beatrix Potter, nu ook als Penguin)
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en de boeken van Leslie Lindner (The Art of Beatrix Potter) en besteedt extra veel
aandacht aan Beatrix Potter de amateurnatuurkenner die talloze tekeningen maakte
van vogels, vliegen, schapen, vlinders, muizen, paddestoelen, fossielen, hagedissen,
maar wier werk uiteindelijk niet voldoende gewaardeerd zou worden door de heren
professionals. Ze maakte driehonderd tekeningen van paddestoelen en ontwikkelde
theorieën die er mochten zijn, maar stuitte af op de zwijgzaamheid en het ongeloof
van de experts. (Het duurde tot 1966 voor haar tekeningen van paddestoelen in een
wetenschappelijk boek van W.P.K. Findlay gebruikt zouden worden.) Beatrix Potter
was zo iemand die nauwelijks een brief kon schrijven zonder hem te verluchten met
tekeningen. Dat ging vanzelf, en zo ontstond ook de eerste versie van Peter Rabbit:
als een brief aan de zieke vijfjarige Noel Moore, zoon van haar gouvernante Annie
Carter. De brief is in facsimile afgedrukt in een ander boek dat tegelijk met de
tenoonstelling is verschenen: That Naughty Rabbit - Beatrix Potter and Peter Rabbit
door Judy Taylor (F. Warne, f 36,70). Dat het verhaal over konijnen en over hét
konijn ging had te maken met de aanwezigheid in Potters huishouden van Benjamin,
een konijn dat ze zo had gedomesticeerd dat hij als een poes in haar kamer verbleef,
onder een deken bij de kachel sliep of snuffend op de tafel lag waaraan ze werkte;
alleen 's nachts ging hij in een hok in de tuin. Benjamin ging ook aan een riem mee
naar buiten aan de wandel en was een kunstenmaker als hij in de stemming was. Het
is niet verbazend in de catalogus te lezen dat Beatrix Potter voor zowel Lewis Carroll
als Edward Lear belangstelling had, en dat ze voor haar eigen genoegen zes tekeningen
maakte voor Alice in wonderland, waarvan twee van de White Rabbit. Deze scène
is wel honderden keren getekend, maar zelden zo mooi. In haar latere leven zou
Potter een beschermvrouwe worden van het Lake District. Ze kocht daar verschillende
boerderijen en was een schapenhoudster die elk jaar de belangrijke prijzen won. De
catalogus is geschreven door Judy Taylor, Joyce Irene Whalley, Anne Stevenson
Hobbs en Elizabeth M. Battrick, die elk een aspect van haar leven beschrijven,
allemaal geïllustreerd met vierhondervijftig tekeningen, en foto's waarvan er nog
veel meer te zien zijn op de tentoonstelling. Beatrix Potter 1866-1943, The Artist
and her World is uitgegeven door F. Warne & Co en The National Trust, 223 p.,
importeur Penguin Nederland/Nilsson & Lamm, f 95,75.
JS

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Jean-Paul Sartre. Zijn biografie door Annie Cohen-Solal. Van Gennep, f 69,50.
De eerste grote biografie op basis van vele gesprekken met vrienden, kennissen,
uitgevers, archiefonderzoek en onbekende familiepapieren.
Gevangene van de garde door Nien Cheng. Het Wereldvenster, f 34,90. China's
culturele revolutie door de ogen van een van haar slachtoffers.
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Politieke tekenaars
Vervolg van pagina 8
wel eens ‘met de mannen’ heeft meegedaan, hier iets zinnigs over kunnen zeggen.
Misschien hebben de vrouwelijke tekenaars geen boodschap aan de nog altijd vooral
door mannen beheerste politiek, noch aan deze tenslotte vrij agressieve ‘mannelijke’
vorm van tekenen. Het zal ook wel geen toeval zijn dat het door vrouwen gemaakte
politiek-maatschappelijk relevante werk vrijwel steeds het feminisme tot onderwerp
heeft. Dat alleen Marie Marcks als vrouwelijke politieke tekenaar in de inleiding
genoemd wordt, doet naar mijn smaak de ‘politieke’ bijdrage van vrouwen aan de
media dan ook onvoldoende recht. In dit verband hadden ook bijvoorbeeld Claire
Brétecher, Franziska Becker, Cath Jackson of Karin van Elderen en Elly Hees
genoemd kunnen worden.
Overigens scheelde het weinig of NRC Handelsblad had voor het eerst na de oorlog
een ‘echte’ vrouwelijke politieke tekenaar gepresenteerd. Die primeur ging echter
niet door, omdat de door Carolein Smit gemaakte portretten van Lubbers en Ruding
te weinig aansprekend werden bevonden. Het is jammer dat de proef zo snel werd
afgebroken. Niet alleen omdat de tekeningen toch wel van talent getuigen en een
lang vergeten genre - de dierkarikatuur - laten herleven, maar ook omdat de praktijk
uitwijst dat er enige tijd voor nodig is om als politiek tekenaar de passende stijl te
vinden. Het vroegste werk van Opland had in vergelijking geringere kwaliteit en
Stefan Verwey huivert als hij zijn eerste oubollige grappen weerziet: ‘Ik vind het
vreselijk geconfronteerd te worden met wat ik toen, twintig jaar geleden, maakte.’
Ondanks het ontbreken van enkele andere opvallende tekenaars, zoals Martin
Sǐmek (Anone), Siegfried Woldhek, Jaap Vegter en de miskende Arno van Dijk,
geeft het boek van Henriëtte Bonarius een goed beeld van ‘de politieke lijn’ in de
Nederlandse pers, mede door de toegevoegde illustraties. Vanzelfsprekend mocht in
een boek over tekenaars, die anderen te kijk zetten, een persiflage op henzelf niet
ontbreken. Voorwoordschrijver Ruud Verdonck heeft die taak overtuigend volbracht:
‘Tijdens de eerste “redactievergadering” (van het voormalige satirische weekblad
De Opstoot - HM) (...) meende Jos Collignon dat de juiste stemming om echt vals
en gemeen te worden, binnen handbereik zou komen met behulp van veel goedkope
wijn en Franse kaas. Enfin, ze begonnen keurige toastjes te maken en nipten van hun
bierglas wijn. Zulk volk.’
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Wie wordt de grote liefde van mijn Rita de advocate met het rode haar? De
belangrijkste vraag voor het boek dat ik over ze ga schrijven is Wat doet hij voor de
kost? Als ik dat weet volgt de rest vanzelf want uit hun beroepen komt ook hun
ontmoeting voort. En nou geloof ik dat ik het weet. Hij namelijk kunstschilder. Wat
vindt u dáárvan.
Begrijpt u hoe ik heb gedacht? Ik zocht naar een tegenstelling maar dat het toch
twee mensen worden die met elkaar praten kunnen. De Hij is een schilder die nog
niet zo bekend is maar later wereldberoemd. Meteen gaat het rollen want ik weet nu
ook dat ik Rita in het begin nog niet oogverblindend mooi moet maken. Niemand
heeft nog tegen haar gezegd meid zet je bril 's af en doe je haar los. Ze zit altijd maar
met haar neus in de boeken. Ze praat ook in de taal van wetten en artikel zus of zo.
't Is die losbol van een kunstschilder die iets heel anders in haar ziet.
Daar heb je weer zoiets. Kunstschilder = losbol. Ik ga er maar automatisch vanuit
dat elke kunstschilder een grote vrouwenversierder is 's ochtends om tien uur al een
fles wijn aan zijn lippen zet en 's avonds om tien uur pas aan warm eten denkt. Dat
is vast niet zo. Er bestaan natuurlijk ook keurige schilders die 's ochtends om halfnegen
op de fiets naar hun atelier gaan met een pakje boterhammen achterop. Die om vijf
's middags weer naar huis fietsen en dat hun vrouw dan vraagt hoe ging het man?
En dat hij dan zegt ja goed hoor lekker geschilderd vandaag. Maar daar heb ik in
mijn boek niks aan. Ineens begrijp ik dat het in de boeken uit mijn Corner er niet om
gaat of de beroepen van de personen wel kloppen met de werkelijkheid. Het gaat
erom of je het al lezend er warm van krijgt. Of het spannend is wat er tussen die twee
gebeurt. Nou als ik denk aan mijn Rode Rita die een grote ruige maar toch gevoelige
kunstschilder ontmoet krijg ik het behoorlijk warm.
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Op dit punt aangekomen met mijn denkwerk dacht ik ojee. Want langzaamaan
ging ik die schilder voor me zien. Groot en ruig? Hij nam de gestalte aan van een
schilder die ik op de tv had gezien. Een serie gemaakt naar een boek nog wel! En
dat moet je natuurlijk niet hebben. Dat ze kunnen zeggen van die Verhoef heeft
gewoon een paar delen aan een tv-serie zitten breien. De kunstschilder als losbol is
veel gebruikt in boeken en films maar in een nieuw boek moet het dus steeds net
even anders toegaan. Een klein beetje origineel doen komt er dus wel bij kijken.
Hoe heette dat boek van die tv-serie? Omdat ik het in mijn eigen Corner nooit heb
verkocht ging ik met die vraag naar een grote boekhandel. En dan sta je wel even
voor paal als je moet uitleggen ja het gaat over een grote ruige kunstschilder meneer.
Het is hetzelfde als je in een platenzaak een melodietje moet voorzingen dat je op
dat je op de radio hebt gehoord en geen titel weet. De boekencollega was heel goed
in zijn vak. Hij zei niks maar stak een wijsvinger in de lucht liep naar achteren en
kwam terug met een pil van een boek. De dochter van Mistral door Judith Krantz.
Ja dat was het. Mistral heette die schilder ik wist het weer. En ik zag ook meteen dat
op de voorkant een filmfoto stond van de vrouwelijke hoofdpersoon Maggy en zij
had.... rood haar! In de boeken bestaan meer roodharigen dan in de werkelijkheid.
Ik heb het boek gelezen en het is gelukkig anders dan ik het in míjn boek ga doen.
In dit boek is Mistral de hoofdpersoon en lees je over de vele vrouwen die hij in zijn
leven heeft gehad en bij mij wordt advocate Rita de hoofdpersoon. Best mogelijk
dat mijn kunstschilder in deel 2 van de Rita-reeks doodgaat en dat er een andere man
in haar leven verschijnt. Dat is van later zorg. Maar een ruigerik is die Mistral wel.
Godallemachtig. Hier volgen twee passages.
De eerste keer dat Julien Mistral Maggy schilderde, de eerste keer dat hij zich op
de schaduw tussen haar borsten wierp, de eerste keer dat hij zijn penseel gedachteloos
in vermiljoen doopte en die schauduw schilderde, hoorde hij een kosmisch ‘Aha!’
door zijn hersens klinken. Zijn lichaamstemperatuur steeg dusdanig dat hij zijn hemd
met een ruk uittrok; zijn ongeduld om het visioen te volgen was zo groot dat hij ten
slotte alle penselen liet vallen en de verf regelrecht uit de tubes op het doek perste.
Geboeid sloeg Maggy hem gade terwijl ze bewegingloos op een stapel kussens
lag. Ze durfde zich niet verroeren totdat, lang na het afgesproken uur, hij eindelijk
de aanval op het doek beëindigde en naast haar neerviel, stralend en badend in zijn
zweet. Met een gebaar waarvan hij nooit eerder gedroomd had, veegde hij zijn met
verf besmeurde handen aan haar schaamhaar af, brandmerkte haar met groen en
Titiaans rood alsof ook zij een groot doek was. Hij rukte zijn broek open zonder hem
uit te trekken en drong bijna woedend bij haar binnen; hij duwde haar met zijn grote,
warme lichaam stevig op de kussens neer totdat hij eindelijk met een schreew klaar
kwam, een schreeuw die meer iets van een triomfkreet had.
Ik krijg er in mijn boek een harde dobber aan dat nog 's dunnetjes over te doen!
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[16 januari 1988 - Nummer 2]
Ter zake
Diny Schouten

Het streelt de ijdelheid en vult de boekenkast om zichzelf gerekend te zien als ‘vriend’
dan wel ‘relatie’ van een uitgevershuis. De jaarwisseling 1987-1988 laat niets over
van de schuldgevoelens over de kuiperijen die daarvoor nodig waren: de exclusieve
verwennerijen beloven een prachtig achtentachtig. Hoewel, exclusief? Een kleine
teleursteling vormen ze wel, de colofon vermeldingen dat ‘binnen afzienbare tijd
een handelseditie zal verschijnen. Dat het de laatste jaren onder uitgevers bijna
gewoonte is geworden om de nieuwjaarsgeschenkjes een paar maanden later
‘gewoon’ op de markt te brengen maakt zelfs de nadrukkelijke verzekering dat ‘deze
uitgave niet bestemd is voor de handel’ suspect. Moest het maar niet liever een écht
aardigheidje blijven?
Van de novelle die Meulenhoff stuurde aan vrienden en relaties, Hermine de Graafs
De regels van het huis komt in elk geval een handelseditie, aangekondigd voor
maart. Het zal de liefhebbers van De Graafs specialeit, haar oog voor
kleine-meisjes-zieligheid, bevredigen. De regels van her huis gaat over het verveelde
rijke meisje Daphne, die de menstruatieproblematiek nog niet voorbij is en omringd
wordt door het vanzelfsprekend onbegrip der volwassenen. Met de hulp van twee
voor haar gehuurde clowns overwint Daphne een ‘motivationele crisis’; ze slaagt
waar haar (verdronken) zusje faalde. Het verhaal doet een beetje denken aan Stijfkopje,
en is - gegeven dat men in de vereiste sentimentele stemming is - beslist ontroerend.
Uitgeverij De Woelrat maakte een begeerlijk boekje van een verhaal van Jean
Cocteau, Trottoir,is een voorpublikatie van uitgeverij Kwadraat, met tekeningen
van de auteur. Het werd in 1927 gepubliceerd in de verzamelbundel Tableaux de
Paris (Editions Emile Paul). Het is een lief Parijs' tafereeltje: het stuk trottoir tussen
de Madeleine en de Opéra, door Cocteau gezien als ‘een tuin der lusten’, waar
temidden van haastige voetgangers de hoeren en de hoerejongens flaneren. Wandelend
door het quartier mijmert Cocteau over hen: ‘Bij wie zouden onze nimfen en faunen
succes hebben? De etalage is opvallend genoeg, maar de clièntele blijft verborgen.
Een voor een verdwijnen de artikelen. Alsof ze worden gestolen.’ Eénmaal heeft de
eenzame wandelaar een metgezel: Apollinaire. ‘Het was lekker weer. “Waarom
worden er geen pekineesjes afgericht om te tippelen?” zei Apollinaire tegen me. “Dat
lijkt me leuk. Het zou vast en zeker aanslaan bij de zeelui.” Toen ik lachte voegde
hij eraan toe: “En dan zou er ook ergens een trottoir moeten zijn, bijvoorbeeld tussen
het Olympia en de Opéra, waar dichters kunnen gaan wandelen en zich door
mecenassen laten oppikken.”’
Veil jongensschoon zou Rudy Kousbroek juist van trottoir doen veranderen; een
bekentenis die gedaan wordt in een van de drie beschouwingen over de dichter K.P.
Kavafis die hij (in 1984 en 1985) publiceerde in NRC Handelsblad. Uitgeverij
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Vriendenlust bundelde ze, vermeerderd met drie naschriften, tot een mooi gebonden
boekje: Een zuivere schim in een vervuilde schepping. Het eerste essay doet verslag
van een sentimental journey naar het huis in Alexandrië waar Kafavis de laatste
vijfentwintig jaar van zijn leven doorbracht, in het tweede en het derde polemiseert
Kousbroek tegen de meer of minder moedwillige geringschatting van Kavafis'
zondebesef over zijn homoseksualiteit: ‘Zonderling dat ik als heterosexueel degene
ben die volhoudt dat de homosexualiteit nu juist wel de scharnier is waar (...) bijna
al het werk van Kavafis om draait.’

Een tragische levensgeschiedenis is ook het onderwerp van Hanny Alders, die middels
een aantal korte fragmenten het (historisch verantwoorde) verhaal reconstrueert van
de middeleeuwse monnik Godeschalk, die dertien jaar gekerkerd werd wegens een
afwijkende zienswijze op het leerstuk de predestinatie. De suikerzoete titel Waarom
vraag je me te zingen...?, dat (in luxe cassette) werd uitgegeven door Conserve,
voorspelde allerminst het effectief en smaakvol vertelde negen-de-eeuwse
gruwelverhaal dat het blijkt te zijn.
Ook Plato. Jeugdgedichten, een gemarmerde uitgave van Querido, is een
reconstructie: ze zijn ‘ontworpen’ door Theun de Vries. De Vries verantwoordt zijn
‘(pseudo-)archeologie’ als spel en als dichtoefening, ‘een spel waaraan ernst niet
vreemd is (...) zonder dat ik overigens ook maar één moment pastiches heb willen
schrijven van bestaande en overgeleverde Griekse lyriek.’ De ‘dichterlijke scherven’
van de pseudo-Plato blijkt uit parlando-poëzie te bestaan; de toon is ernstig en
hooggestemd. Mocht toch de indruk van pastiche gewekt worden, dan is dat de schuld
van de komieke gewichtige geleerdheid die tentoongespreid wordt in de noten. Ze
brengen onweerstaanbaar de parodieën van De Schoolmeester of Nabokovs Pale
Fire in de herinnering.
Lodewijk XIV en Willem III met Saint-Simon als getuige is een voorpublikatie
van uitgeverij Kwadraat, waar in september 1988 een studie over de Mémoires van
Louis duc de Saint-Simon zal verschijnen. Deze kleine selectie tekstfragmenten bevat
Saint Simons zienswijze op de bittere vete tussen Lodewijk XIV en de
stadhouder-koning (van Engeland), die ontstond door een onvoorzichtige
hooghartigheid van de laatste; zijn afwijzing van Lodewijks bastaard-dochter de
Prinses De Conti als huwelijkskandidate. Willem III trof Lodewijk diep door zonder
omwegen te verstaan te geven ‘dat de prinsen van Oranje gewend waren wettige
dochters van grote vorsten te huwen, en niet hun bastaardkinderen.’
Van Dale Lexicografie zette ‘Trijfel-journalist’ Nico Scheepmaker aan het
onderwerp wat haar - en haar relaties - het naast aan het hart ligt: woorden. Een
stukje taalgebeuren dus... is de provocerende titel van een pleidooi dat verzachtende
omstandigheden aanvoert voor het gebruik van ‘dus’, ‘ergens’, ‘een stukje’, ‘gebeuren’
en ‘overstijgt’. Als toegift volgt Scheepmakers toptien van mooie woorden. Mocht
het Scheepmaker aan goede smaak ontbreken - men vermoedt een grote tolerantie
naar de lezer toe - dan maakt de ontvankelijkheid van zijn hart veel goed, wat is er
aandoenlijker dan dat lieve, ‘typisch Nederlandse’ verkleinwoord eierdopje?
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In het jongste nummer van Hollands Maandblad (december 1987) maakt René van
Stipriaan veel werk van een mogelijk plagiaat dat Harry Mulisch met Het stenen
bruidsbed (1958) gepleegd zou hebben. De bewijsvoering blijft tentatief, want het
ontbreekt Van Stipriaan aan het ene, onomstotelijke bewijs: er is geen getuige die
Mulisch aan zijn Stenen Bruidsbed heeft zien werken met een opengeslagen exemplaar
van Stephen Spenders Engaged in Writing. Toch moet Mulisch die roman, in 1957
gepubliceerd in Encounter, gekend hebben, verzekert Van Stipriaan. Mulisch'
Amerikaanse held Norman Corinth heeft volgens hem een parallel in Spenders Olim
Asphalt, die als gedelegeerde op een VN-congres in Venetië een kortstondige
verhouding heeft met een Hongaarse tolk, Magda Karinthy. Haar naam beschouwt
Van Stipriaan als een ‘slecht uitgewist spoor’. Meer voorbeelden van gelijklopende
gebeurtenissen stijven de student Nederlands in zijn oordeel over Mulisch als
‘produktief lezend imitator’. ‘Het is te mal voor woorden,’ is de reactie van Harry
Mulisch. ‘Die jongen zegt zelf al dat het staat of valt met of ik dat boek gelezen heb.
Tot op de dag van vandaag wist ik niet dat Spender überhaupt romans geschreven
had. Mijn boek is geschreven op basis van twee dingen: ik heb in 1956 een
Heine-congres in Weimar bezocht, en daar ook de vrouw ontmoet die in werkelijkheid
Hella Heilich heette, en die ontmoeting heb ik verplaatst naar een fictief
tandartsencongres in Dresden. Maar wat me werkelijk aan het werk heeft gezet, en
dat heb ik nog nooit aan iemand verteld geloof ik, is een soort uitdaging door Denis
de Rougemont. L'Amour et l'Occident, dat kocht ik in hetzelfde jaar, daarin zegt De
Rougemont dat de literaire parallel tussen liefde en oorlog niet meer gemaakt kan
worden na “de totale oorlog van Verdun”. O nee, dacht ik, dat zal ik je dan eens laten
zien. Ik beschouw dit niet als een serieuze aanval. De serieuze agressiviteit komt van
degene die het publiceert. Nu ja, ik ken mijn Pollenheimers zo langzamerhand.’

Gedicht
Je leven lang zitten op koffers
Je leven lang zitten op koffers van eigen huid
(dat is het goedkoopste namaakkarton);
hokken tussen je opgeklapte botten
(bijna van plastic, maar van mindere kwaliteit);
tijdelijk je intrek nemen in je hersenwindingen
(minder bewoonbaar dan tussenkamers);
al bijna weg uit de voorkamers van je hart
(elk willekeurig trappenhuis is ruimer);
op het punt van vertrek uit de pupil van je oog
(minder licht dan een keuken zonder raam);
in die ongemeubileerde kamers
mag je leven met een tijdelijke woonvergunning.
ook al word je nooit eigenaar van
je leven, die noodwoning.

STANISLAW BARAŃCZAK
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Uit: Poolse poëzie 1826 (1976-1986), een bloemlezing van Poolse dichters,
samengesteld door Gerard Rasch. Uitgeverij Perdu in samenwerking niet de
Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging, f 17,50.
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Bizar, demonisch en esthetisch uit protest
De hernieuwde belangstelling voor de negentiende-eeuwse decadentie
Wat de reden is voor de oplevende belangstelling voor de
negentiende-eeuwse culturele en literaire stroming die bekend staat als
het decadentisme is iets voor discussiegroepjes, het aantal boeken dat er
de laaste jaren over is geschreven spreekt voor zich. In Nederland verscheen
onlangs het boek Decadentie en literatuur van Jaap Goedegebuure
(Arbeiderspers, Synthese-reeks, f 24,50), in Duitsland het als standaardwerk
beschouwde Die literarische Décadence um 1900 van Wolfdietrich Rasch
(C.H. Beek, f 65,60). Wat hebben Baudelaire, Huysmans, Thomas Mann,
Flaubert, Schnitzler, Leopold, Couperus, Schopenhauer, Oscar Wilde
gemeen? Wil Rouleaux bespreekt het boek van Rasch, Dick van Halsema
op pagina 6 en 7 het boek van Goedegebuure.

Wil Rouleaux
De decadentie leeft weer! Na een lange periode waarin deze meest esthetische der
stromingen in literatuur en kunst vrijwel taboe leek, namelijk in de woelige jaren
zestig en zeventig, heeft ze recentelijk een opmerkelijke wederopstanding beleefd.
Zelfs in ons eigen land, waar de decadentie eigenlijk nooit wortel heeft geschoten,
en waar een bewust tentoongespreide esthetiek eertijds net zo curieus moet zijn
geweest als laten we zeggen tegenwoordig een dandy in de DDR, verschenen er de
laatste jaren veel heruitgaven van fin de siècle-schrijvers; theoretisch gesecondeerd
door mono- en biografieën alsmede door een enkele heuse studie als Goedegebuures
Decadentie en literatuur.
Grootschaliger was en is ondertussen de aanpak in wat bijna een eeuw geleden de
centra van de Europese decadentie waren, namelijk Parijs en Wenen. De
tentoonstelling Traum und Wirklichkeit over de Weense cultuur van het fin de siècle
trok in beide steden enkele jaren geleden honderdduizenden bezoekers; het Duitse
en Franse literaire erfgoed uit die tijd werd, zo al niet voorradig in prachtbanden,
opnieuw royaal uitgegeven. En omdat de germanistiek en de romanistiek altijd al
volwassen wetenschappen zijn geweest, heeft het in die landen aan zogeheten
secundaire literatuur over de decadentie eigenlijk nooit ontbroken.
Een van de fraaiste boeken die mij wat dit laatste betreft ooit onder ogen kwamen
verscheen in Duitsland: Wolfdietrich Rasch' Die literarische Décadence um 1900.
Rasch, die kort voor het verschijnen van dit boek op 83-jarige leeftijd stierf, was
lange tijd professor in de literatuurwetenschap te Munster en had behalve als stilist
een naam op te houden als kenner van de fin de siècle-literatuur. Zijn laatste boek is
een studie over de Europese literatuur rond 1900 waarbij de nadruk ligt op de
Duitstalige schrijvers. Rasch' eminente studie, die ongetwijfeld een standaardwerk
gaat worden op het onderhavige gebied, valt in twee delen uiteen. In het eerste deel
behandelt Rasch vijftien verschillende motieven die in de decadente literatuur frequent
voorkomen. Hiertoe behoren vanzelfsprekend het estheticisme en de sensibiliteit,
ziekte en isolement, net zo goed als de eerder grondig onderzochte (door Octavio
Praz natuurlijk) bizarre erotiek en demonie. Rasch behandelt daarnaast echter ook
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minder voor de hand liggende motieven als de frequente aanwezigheid in veel
decadente literatuur van goochelaars en andere rondtrekkende artiesten, of de identiteit
die er bestaat tussen leven en dood - het laatste als centraal thema van de late Rilke
- dat echter eveneens opvallend aanwezig is bij veel anderen tond 1900. In het tweede
deel van zijn boek analyseert Rasch het werk van negen schrijvers. Goethe geldt,
nogal verrassend, met zijn Venetianische Epigramme (1790) voor Rasch als voorloper
van de decadente beweging en tevens als bewijs voor de stelling dat de stroming
eigenlijk van alle tijden is. Baudelaire en Flaubert vormen de onbetwiste wegbereiders
van de negentiende eeuwse decadentie, en de analyse die Rasch wijdt aan Madame
Bovary is zo inspirerend en aanstekelijk dat ze voor mij aanleiding was om deze
roman te gaan herlezen, vervolgens komen de grote Duitstalige fin de siècle-schrijvers
aan bod: Thomas Mann, Rilke, Schnitzler en Hofmannsthal uiteraard. Maar
ruimschoots aandacht krijgen ook Stefan George, Heinrich Mann en de bij velen
waarschijnlijk niet zo bekende Eduard von Keyserling.

Protestbeweging
Het begrip decadentie had, zoals Rasch in het eerste deel van zijn studie aantoont,
gedurende lange tijd van de negentiende eeuw een sterk negatieve lading. Dit was
vooral te wijten aan de academische vertegenwoordigers van de klassieke esthetica,
die de opkomende nieuwe stroming categorisch afwezen. In Frankrijk, de bakermat
van de moderne decadentie, polemiseerde rond 1860 Baudelaire tegen hen - vooral
tegen de invloedrijke criticus Pontmartin -, en hij deed dat met zoveel verve dat zeker
in kritische kringen het begrip gaandeweg waardevrij gebruikt kon worden. (Dat er
anderzijds ook in de twintigste eeuw soms nog moraliserend over decadentie werd
gesproken bewijzen de door Rasch geciteerde reacties na het verschijnen in 1901
van Thomas Manns Buddenbrooks.)

Fernand Knopf: Mon coeur pleure d'auirefois

De decadentie was allereerst een protestbeweging, niet alleen tegen de naturalisten
en hun poging het leven zo natuurgetrouw mogelijk af te beelden - hetgeen uiteraard
vragen om lelijkheid was - maar zeker ook tegen de burgerlijke maatschappij wier
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normen en waarden radicaal werden afgewezen. Daarnaast, of eigenlijk daarmee
samenhangend, wezen de theoretici onder de decadenten op de winstgevende kanten
van de nieuwe stroming. Decadentie betekende verval, jazeker, dat werd toegegeven,
men hoorde nergens meer bij, kon zich met niemand identificeren, raakte in een
isolement. Maar anderzijds ging het verval gepaard met een verhoogde sensibiliteit,
verfijning en een artistieke ontwikkeling waardoor op den duur een nieuw, hoger
bewustzijn mogelijk zou zijn. Het waren met name de Duitse decadenten, voor
negentig procent trouwens uit Oostenrijk afkomstig, die op deze positieve kanten
van de beweging wezen. Zij opereerden iets later dan hun Franse collega's, namelijk
tussen 1890 en ongeveer 1910, waardoor de distantie en daardoor de mogelijkheid
tot theoretiseren iets groter was dan bij Baudelaire, Flaubert en ook Huysmans, die
als gezegd de pioniers van de nieuwe stroming waren geweest. Peter Altenberg, de
Weense feuilletonist, schreef in 1896 in zijn debuut Wie ich es sehe heel treffend:
‘Décadence?! Geburts-Wehen künftiger Entwicklungen.’ Ook Thomas Mann
verdedigde op precies dezelfde gronden de decadentie. Zelfs nog in 1947, toen hij
in een essay terugkeek op zijn debuutroman Buddenbrooks, brak hij een lans voor
de decadentie in de persoon van de ontaarde en gelijktijdig artistiek begaafde jongste
telg uit het Lübeckse patriciërsgeslacht: ‘Ohne den Décadent, den kleinen Hanno,
wären Menschheit und Gesellschaft seit diluvialen Zeilen um keinen Schritt vorwarts
gekommen.’ Waaraan Mann de programmatische zin toevoegt: ‘Es ist die
Lebensuntauglichkeit, welche das Leben steigert, denn sie ist dem Geist verbunden.’

Arthur Schopenhauer

Charles Baudelaire

Gustave Flaubert

Arthur Schnitzler
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Friedrich Nietzsche

Nietzsches ambivalentie
Thomas Mann en Peter Altenberg waren in hun verhouding tot de decadentie duidelijk
beïnvloed door Nietzsche - hetzelfde geldt trouwen voor Hugo von Hofmannsthal
en Schnitzleren eigenlijk min of meer voor alle Duitse decadenten. Al in 1878 had
Nietzsche, wiens geschriften rond 1900 in Duitstalige cultuurkringen gemeengoed
werden, in Menschliches, Allzumenschliches op de positieve kanten van de decadentie
gewezen. Onder de titel ‘Veredeling door ontaarding’ wees hij daar op ‘de
mogelijkheid tot hogere doelen te komen, doordat ontaarde naturen en,
dientengevolge, verzwakkingen en verwondingen van de stabiele kracht voorkomen;
juist de zwakkere natuur als de teerdere en fijnere maakt iedere vooruitgang eerst
mogelijk.’ Anderzijds wist Nietzsche natuurlijk goed van de schaduwzijde der
decadentie: ziekte, isolement, pessimisme, kortom levensvijandigheid, die hij zoals
bekend gepersonifieerd zag in Schopenhauer en Wagner. Bijgevolg is Nietzsches
verhouding tot de decadentie uiterst ambivalent geweest. Enerzijds voelde hij zich
aangetrokken door het psychologische en esthetische raffinement, maar anderzijds
wantrouwde hij de morbide kanten van die hele hocus-pocus. In het voorwoord van
Der Fall Wagner (1888) schrijft hij: ‘Ich bin so gut wie Wagner das Kind dieser Zeit,
will sagen ein Décadent: nur dass ich das begriff, nur dass ich mich dage gen wehrte.
Der Philosoph in mir wehrte sich dagegen.’ Ambivalent in hun verhouding tot de
decadentie waren ook vrijwel alle Duitse fin de siècle-schrijvers, waaraan de
ontstellende invloed van Nietzsche niet vreemd is geweest. Thomas Mann heeft vanaf
zijn vroege Tonio Kröger tot en met zijn late Doktor Faustus eigenlijk maar één
thema gekend: de fascinatie door de decadentie en de kritiek erop. Hetzelfde geldt
in net zo sterke mate voor Hugo von Hofmannsthal en, met enige gradaties, eveneens
voor Schnitzler, Altenberg, RiJke e tutti quanti.
Wat zijn nu de kenmerken van het decadente
[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Mensen, macht en maatschappij. Boom, f 34,50. Sociaal-wetenschappelijke
opstellen onder redactie van Jan Berting, Jan Breman en Percy B. Lehning.
Leven en leer van Pythagoras. Ambo Klassiek, f 32,50. Twee geschriften van
Jamblichus en Porphyrius, ingeleid, vertaald en toegelicht door H.W.A. van
Rooijen-Dijkman.
De voedings-informatie-lijn. Diverse auteurs, De Toorts, Haarlem, f 14,95. De
meest voorkomende vragen over voeding op een rijtje gezet, met de antwoorden.
Tv-opvoeding door Marcel W. Vooijs. Swets & Zeitlinger, f 24,90. Een studie naar
de rol die ouders en school kunnen spelen bij de tv-opvoeding van kinderen.
Met kleine ogen. Teksten van Paul van Vliet, gekalligrafeerd door Ernst de Vries.
La Rivière & Voorhoeve, f 24,90.
Close Quarters door William Golding. Faber & Faber, f 13,65. Het vervolg op Rites
of Passage.
Dode bladeren door Rudolf Geel. Conserve, f 14,90. Novelle.
J.G. Frazer, his Life and Work door Robert Ackerman. Cambridge University
Press, f 129,50. Biografie van de Schotse historicus, gespecialiseerd op het gebied
van antieke religie.
The Bonfire of the Vanities door Tom Wolfe. Jonathan Cape, f 53,10. Roman van
de man die als geen ander de Amerikaanse cultuur in de gaten houdt.
Rock Springs door Richard Ford. The Atlantic Monthly Press, f 45,40. Verhalen.
Iphigene. My Life and The New York Times. Times Books, f 56,95. De memoires
van Iphigene Ochs Sulzberger opgetekend door Susan W. Dryfoos. Met een inleiding
van Harrison E. Salisbury en een voorwoord van Barbara W. Tuchman.
Annie John door Jamaica Kincaid. Vertaling Ineke Mertens. Agathon, f 27,50. Het
verhaal van een gelukkige jeugd op een Caribisch eiland.
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De milieubeheerder door Nadine Gordimer. Vertaling Tineke Funhof. De
Arbeiderspers, f 38,50. Roman.
De heerser door Machiavelli. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
Athenaeum - Polak & Van Gennep, f 12,50. Herdruk van het klassieke meesterwerk.
Dansend op mijn graf door Gelsey Kirkland & Greg Lawrence. Vertaling Jos
Schneider. De Kern, f 34,50. Memoires van een prima ballerina.
Paris Notebooks door Mavis Gallant. Bloomsbury, f 65,40. Essays en recensies
geschreven tussen 1965 en 1985.
A Dream of Passion. The Development of the Method door Lee Strasberg.
Bloomsbury, f 53,10. De kunst van het toneelspelen uitgelegd door de bekende
Amerikaanse toneelleraar.
Tunnel zonder vluchtstrook door Youp van 't Hek. Thomas Rap, f 17,50. De tekst
van de gelijknamige voorstelling.
Dorle & Wolf door Martin Walser. Vertaling Martin Mooij. Amber, f 27,50. Roman.
De aloude weg der boosdoeners door René Girard. Vertaling Roel Kaptein. Kok
Agora DNB/Uitgeverij Pelckmans, f 29,90. Geweld als de grondslag van cultuur en
religie en een analyse van het boek Job.

[Bizar, demonisch en esthetisch uit protest - vervolg]
romanpersonage? Wolfdietrich Rasch komt in zijn hoofdstuk over Stefan Georg tot
de volgende inventaris. Een verhoogde gevoeligheid, prikkelbaarheid en de behoefte
aan prikkels, een sterk ontwikkeld gevoel voor esthetiek, individualisme en (vaak
trots) isolement. Verder behoren passiviteit, vermoeidheid, scepsis en pessimisme
er net zo goed toe als soms doodsverlangen en een hang naar kunstmatigheid en
wreedheid. Veel van deze eigenschappen, zo niet alle, zijn - zoals Rasch overtuigend
aantoont - te herleiden tot Schopenhauers befaamde ‘Verneinung des Willens zum
Leben’, een sleutelbegrip voor de literatuur van het fin de siècle. Schopenhauer zag
zoals bekend in de wil ofte wel de levensdrift de grootste ongeluksbrenger van de
mens. Iedere wens, ieder streven naar geluk zou hooguit kortstondig bevrediging
schenken en meteen weer worden gevolgd door nieuwe wensen. Pas het elimineren
van de wil zou de mens het geluk, of beter het vermijden van ongeluk dichterbij
kunnen brengen, zeker als de toestand die dan bereikt zou zijn (‘das Nichts’) draaglijk
werd gemaakt door kunstgenot. Schopenhauers invloed op de Europese decadentie
is ronduit verpletterend geweest en zeker nog groter dan die van Nietzsche, die rond
1900 hoofdzakelijk in het eigen taalgebied gelezen werd. Schopenhauer daarentegen
was vooral ook in Frankrijk een grootheid, waar zijn hoofdwerk al ruimschoots voor
de eeuwwisseling tot twee keer toe vertaald was, en waar hij door vrijwel alle
decadenten gretig werd gelezen.
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Vacuüm
De Franse decadenten opereerden als gezegd iets vroeger dan hun Duitstalige collega's.
De Duitse decadentie bereikte een hoogtepunt tussen 1890 en 1910. Maar ook na die
tijd is zeker nog van decadentie sprake. Rasch rekent bijvoorbeeld volkomen terecht
Arthur Schnitzlers late roman Therese (1928) en Joseph Roths Radetzkymarsch
(1932) tot de decadente literatuur. Ook bij Gottfried Benn en Ernst Jünger zijn zeker
nog sporen van de decadentie aan te treffen. Rasch laat het achterwege om op de
hedendaagse Oostenrijkse literatuur te wijzen. Helaas, want bij de grote Thomas
Bernhard liggen de decadente motieven toch waarlijk voor het oprapen, en ook
Ingeborg Bachmann en Peter Handke hebben in dit opzicht het nodige te bieden.
Anderzijds: ‘Dekadent ist schliesslich jeder Poet,’ zoals Karl Kraus zei - al zou ook
K.K. hebben moeten toegeven dat er gradaties zijn.
Interessant is de vraag waarom de decadentie juist tegen het einde van de vorige
eeuw een hoogtepunt bereikte. Jaap Goedegebuure verklaart dit in zijn recente studie
uit het feit dat in de tweede helft van de vorige eeuw in Frankrijk de ‘industriële’
feuilleton-literatuur sterk opkwam, waardoor de ‘schrijver als kleine zelfstandige’
in de verdediging werd gedrukt. Deze eenzijdige sociologische verklaring is in de
kritiek terecht aangevallen. Maar noch in de Volkskrant (Arnold Heumakers) noch
in NRC-Handelsblad (Henk Pröpper) werd een andere verklaring geopperd. Minder
gemakkelijk maakt Rasch er zich vanaf. Hij komt tot de waarschijnlijk enig juiste
conclusie door te stellen dat op deze vraag slechts speculatieve antwoorden mogelijk
zijn. Eén van die antwoorden zou volgens hem kunnen zijn dat er in Frankrijk na de
nederlaag van 1870 tegen Duitsland sprake was van een desillusionistische stemming,
enigszins vergelijkbaar met de ondergangsstemming in Oostenrijk-Hongarije vanaf
ongeveer 1890, daar vooral veroorzaakt doordat de minderheden in de monarchie
naar zelfstandigheid haakten, alsook door de opkomst van het socialisme. Een andere
verklaring, die mij nog steekhoudender lijkt, en die overigens ook verdedigd wordt
in bijvoorbeeld Schorskes Fin de siècle-Vienna, zou kunnen zijn dat de tijd rond de
eeuwwisseling bij uitstek gekenmerkt werd door het ontbreken van vaste normen en
waarden. De oude, negentiende--eeuwse zekerheden hadden afgedaan, nieuwe waren
er nog niet voor in de plaats gekomen - de psychologie en de filosofie waren net als
de literatuur koortsachtig zoekende - en nieuwe zekerheden zouden er zoals we nu
weten ook nooit meer voor in de plaats komen. Rasch: ‘Der Einzelne sah sich
überfordert durch Verlust der Bindungen und absoluten Gewissheiten und Werte.’
Hermann Broch sprak overigens in dit verband in zijn opstel Hofmannsthal und seine
Zeit heel treffend van een ‘Wertvakuum’ voor de tijd rond de eeuwwisseling.
Ik noemde hierboven Die literarische Décadence urn 1900 een eminente studie
die nu al een standaardwerk op het onderhavige gebied genoemd mag worden. Kritiek
leveren op zo'n briljante proeve van eruditie en smaak heeft ontegenzeggelijk iets
schoolmeesterachtigs. Twee bezwaren wil ik desondanks noemen. Ten eerste: de
plaatsbepaling van Goethe als voorloper van de decadente beweging aan de hand
van de Venetianische Epigramme vond ik geforceerd en allerminst overtuigend. En
ten tweede: de grote theoretische bemiddelaar tussen de Franse en Duitse literatuur
van rond de eeuwwisseling, namelijk de Weense criticus-essayist Hermann Bahr,
wordt in deze studie waarin toch de beïnvloeding tussen vooral Parijs en Wenen een
centrale plaats inneemt opvallend genoeg niet één keer genoemd.
Maar als gezegd: zulke opmerkingen hebben in dit geval iets pedants. Rasch toont
zich een groot kenner van de Europese literatuur die ook nog eens trefzeker citeert
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uit filosofie en psychologie. Zo'n brede aanpak - Rasch is binnen zijn vak een
vertegenwoordiger van de ‘Geistesgeschichte’ - houdt het gevaar in van een zekere
inexactheid of zelfs zweverigheid, waaraan de auteur echter glansrijk ontsnapt doordat
hij regelmatig kleine tekstgedeelten nauwgezet analyseert, soms zelfs woord voor
woord. Ten slotte, maar zeker niet in de laatste plaats, is Rasch een uitstekend stilist
die, wat onder wetenschappers toch een betrekkelijke zeldzaamheid is, zijn gedachten
op een aangename wijze weet te ontvouwen. Iedereen die in de grote literatuur van
het fin de siècle geïnteresseerd is zal dit boek moeten lezen.
■

Levenloze verhalen
Nieuwe bundels van Wim Zaal en Christine Kraft
Verhalen van man tot man door Wim Zaal Uitgever: Goossens, 126 p., f
19,90
Een kwestie van formaat door Christine Kraft Uitgever: Contact, 106 p.,
f 22,50
Wim Vogel
Inspirerend is het niet, het lezen van achttien verhalen waarvan zestien slechte. Die
laatste danken hun bestaan aan het feit dat ze nu eenmaal gedrukt zijn, maar ik vrees
dat ze het daarmee moeten zullen doen. Echt tot leven komen ze nooit: ze lopen dood
bij de laatste punt. Als het meezit worden ze ‘wel aardig’ genoemd, zit het tegen dan
worden ze niet eens opgemerkt. In beide geval len gaat de lezer over tot de orde van
de dag. Voor hem is er niets veranderd.
Vijfentwintig jaar geleden zouden de acht Verhalen van man tot man, het literaire
debuut van Wim Zaal, heel wat heisa hebben gegeven. Homoseksualiteit was toen
nog een probleem, daar moest je je serieus mee bezighouden en in ieder geval niet
zo open en bloot over schrijven als Zaal zich nu veroorlooft. Maar, en dat is het
tragische van dit debuut, die openheid is niet de verdienste van Zaal. Hij profiteert
van wat anderen, onder heel wat moeilijker omstandigheden neem ik aan, mogelijk
hebben gemaakt. En dus zit, denk ik, niemand te wachten op verhalen die de
emancipatie van de homoseksuele man in grove lijnen weergeven. Vooral ook niet
omdat stijl en plot weinig nieuws te bieden hebben. Is de ik-persoon in Een mondje
buitenlands een van onschuld blozende roomse misdienaar die op vakantie in
Engeland zijn eerste vriendje vindt, in Kom man, het laatste verhaal, is diezelfde
jongeling vijfendertig jaar ouder en flink wat jongetjes, vrienden en mannen verder.
Zaals personen zijn weinig verrassend. De roomse prelaat met zijn dikke vingertjes
kan inderdaad niet van de blonde Hollandse jongeman afblijven. De verlopen acteur
in Je dankbare leerling is inderdaad een nicht die, wat dacht u, ‘akkebah’, ‘gekkie’
en ‘wij beidjes’ prevelt, en die kleine Noordafrikaanse jongens krijgen er ook nooit
genoeg van. In al die verhalen blijft de ik-figuur aardig buiten schot, wat opmerkelijk
is omdat er nogal wat driehoeksverhoudingen ontstaan die nooit voor iedereen gunstig
verlopen.
Een uitzondering op dit alles is Kom man. Een Nederlandse homoseksueel zoekt
in een miezerig park in Darmstadt vluchtig contact met Günter, een getrouwde homo
én met Yashar, een Turk. Als later blijkt dat een kennis van Yashar Günter dreigt te
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chanteren door diens uitstapjes aan zijn vrouw te verraden, adviseert de ik Günter
alles onmiddellijk zelf aan zijn vrouw te vertellen. De vrouw reageert anders,
eindelijk!, dan de verteller suggereert. ‘Vanavond is ze meegegaan naar het stadspark:
we komen hem tegen en ze zegt: “Ik ben de vrouw van die flikker hier en ik geef
hem groot gelijk dat hij jou niet lust. Kom man.”’
Hier dus wel een verrassende ontknoping. Hier ook een aardige spiegeling met
het tweede verhaal. Pasja, waarin beschreven wordt hoe een vriend uit angst wél
kiest voor de grote leugen en ‘keurig’ trouwt. Tenslotte blijkt uit Kom man dat Zaal
niet alleen jolig en ronkend maar ook zakelijk kan schrijven.
De verhalen die Christine Kraft bundelde in Een kwestie van formaat verschenen
eerder in bladen als Margriet, Partner, Intermagazine en Opzij. Haar hoofdpersonen,
deelt de uitgever mee, ‘zijn even uiteenlopend als de tien verhalen waarin ze optreden.’
Allemaal gegevens die veel los zand doen vermoeden en weinig samenhang. Dat
klopt.

Babbelziek
De verhalen ontberen gemeenschappelijke motieven, van een thematiek, essentieel
voor een bundel, is geen sprake, en ook haar personages zijn weinig interessant. Daar
komt bij dat Christine Kraft schrijft in een babbelzieke, mms-achtige stijl die niets
aan de fantasie van de lezer overlaat. ‘Paul deed verrukt. Frank schokschouderde
geïrriteerd, Paul zweeg fijntjes, Frank keek verbijsterd. Frank zuchtte’, en dat allemaal
in nog geen veertien regels!
Toch bevat ook deze bundel één verhaal dat veel beter is. Voor de meeuwen. Niet
dat de stijl hier anders is, als mensen schrikken worden ze nog steeds spierwit, als
ze iemand in de rede vallen doen ze dat bits, ze rillen onwillekeurig en vragen bezorgd
of je het koud hebt. Voor de meeuwen is interessant omdat Fieke, een ontslagen
psychologe, anders reageert dan je verwacht. Ze verzwijgt haar ontslag, brengt haar
uren door in parken, winkels en cafés. Ze sluit vriendschap met een zwervertje op
wie ook niemand wacht en ze vervreemdt steeds meer van haar man, haar omgeving
en dus van zichzelf. Jammer is wel dat ook deze subtiele vertelling weinig origineel
wordt afgerond. Bart, Fiekes man, lijkt een vriendin te hebben en Fieke vraagt zich
af, terwijl ze zich natuurlijk ‘zo ziek als een hond voelt’, wie de kinderen toegewezen
zou krijgen.
■
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De medeplichtigheid van vrouwen
Het radicale pessimisme van Marlen Haushofer
De wand door Marlen Haushofer Vertaling: Ria van Hengel Uitgever:
Bzztôh, 248 p., f 34,50
Wij doden stella door Marlen Haushofer Vertaling: Pauline van Santen
Uitgever: Bzztôh, 63 p., f 17,50
Gerda Meijerink
De haren rijzen je te berge als je leest wat er vijfentwintig jaar geleden werd
geschreven over een roman die tot de allergrootste behoort die de naoorlogse
Oostenrijkse literatuur heeft voortgebracht: De Wand van Marlen Haushofer. Menig
recensent en recensente moet heden ten dage onder een diep schaamtegevoel lijden
over de pedanterie en stelligheid waarmee hij of zij De Wand destijds naar de derde
rang verwees. Arme Marlen Haushofer. Zij stierf in 1970, bijna vijftig jaar oud, na
een niet erg vreugdevol leven. Vier romans, een novelle, hoorspelen, kinderboeken
en een paar bundels verhalen vormen het oeuvre dat zij naliet. Gelukkig zijn er ook
tijdgenoten geweest die haar werk op zijn waarde wisten te schatten en die ervoor
zorgden dat zij in 1963 de Arthur Schnitzler Prijs ontving voor Die Wand en in 1968
de Oostenrijkse Staatsprijs voor haar verhalenbundel Schreckliche Treue.
Maar ook de welwillende kritiek die Marlen Haushofer ten deel viel was meestal
gebaseerd op een eenzijdig begrip voor haar werk. De Wand werd gelezen als een
waarschuwing voor een atomaire catastrofe of als een boek waarin een nieuwe,
‘zachte’ omgang met de natuur wordt gepropageerd. Waar men Oostindisch blind
voor was is de radicaliteit waarmee Marlen Haushofer het alom tegenwoordige
levensen liefde dodende mannelijke principe aan de kaak stelt. Dat de vrouwelijke
hoofdpersoon aan het eind van het boek zonder een moment van aarzeling een man
neerschiet alsof het een stuk wild betreft, en dat die daad de logische consequentie
is van het voorafgaande, dááraan gingen de critici gemakshalve voorbij.
In De Wand schrijft een vrouw over de twee achter haar liggende jaren die ze,
afgescheiden van de rest van de wereld, in een hooggelegen dal heeft doorgebracht.
Tussen het dal en de rest van de wereld staat een onzichtbare, ondoordringbare wand
en achter die wand is geen leven meer mogelijk. Hoe het heeft kunnen gebeuren weet
de vrouw niet, maar langzamerhand dringt het tot haar door dat zij de enige levende
mens op aarde is. Alleen een paar dieren houden haar gezelschap, een zwangere koe,
een kat, een hond, vogels. Wat de vrouw in haar terugblik beschrijft is de manier
waarop zij zich in leven heeft weten te houden. Het opschrijven van die ervaringen
vormt voor haar de enige manier om in de eenzaamheid niet haar verstand te verliezen.
Het is een roman met simpele gegevens: de vrouw verzorgt de dieren, ze houdt het
weer in de gaten, ze zaait, ze oogst, ze hakt hout, melkt, conserveert voedsel, bouwt
een stal, repareert een blokhut. Dat is alles wat er aan handeling wordt geboden,
tweehonderdvijftig pagina's lang moet je het daarmee doen, maar die
tweehonderdvijftig pagina's weten een sfeer te scheppen waardoor je volkomen wordt
geabsorbeerd.
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‘Vandaag, vijf november, begin ik aan mijn verslag. Ik zal alles zo nauwkeurig
mogelijk opschrijven. Maar ik weet niet eens of het vandaag wel echt vijf november
is. In de loop van de vorige winter ben ik een paar dagen kwijtgeraakt. Ook de dag
van de week kan ik niet aangeven.’ Zo begint het verhaal, in een nuchtere,
registrerende toon die het hele boek door wordt volgehouden, ook wanneer er sprake
is van moedeloosheid en vertwijfeling, van verdriet, woede en angst. Het is de koelte
van de taal die je achter de onzichtbare wand lokt waar de vertelster zich bevindt,
en voordat je het weet is er een proces op gang gekomen waarbij je, mét haar, meer
en meer vergeet waar je vandaan bent gekomen.

Marlen Haushofer

Het is een heel gewone vrouw, daar achter die wand, geen heldin: ‘Als ik nu aan
de vrouw denk die ik eens geweest ben, die vrouw met dat onderkinnetje, die vreselijk
haar best deed om er jonger uit te zien dan ze was, dan voel ik weinig sympathie
voor haar. Maar ik wil niet te hard over haar oordelen. Ze heeft immers nooit de kans
gehad bewust vorm te geven aan haar leven.’ In de afgescheidenheid van haar nieuwe
bestaan gaan haar ogen open voor het schamel leven dat ze achter zich heeft gelaten.
‘Ik kan het mij permitteren om de waarheid te schrijven; alle mensen ter wille van
wie ik mijn leven lang gelogen heb, zijn dood.’ Veinzen hoeft niet meer, dat is alleen
tegenover mensen mogelijk, met de dieren en de natuur kan alleen echte liefde haar
verbinden. Maar die liefde wordt bedreigd, elke dag opnieuw kan er iets gebeuren,
het onheil is onafwendbaar. ‘Op sommige momenten verheug ik me op een tijd dat
er niets meer zal zijn waar ik aan gehecht kan raken. Ik ben er zo moe van dat alles
me toch weer wordt ontnomen. Er is geen uitweg, want zo lang er hier in het bos een
schepsel zal zijn waar ik van kan houden, zal ik dat doen; en als er ooit echt niets
meer is, dan zal ik ophouVervolg op pagina 8

Humeuren & temperamenten
Yin-yangeritis
Gerrit Komrij
Het is altijd een pijnlijk moment wanneer iemand die je net hebt leren kennen en die
je niet eens onsympathiek vindt - iemand met wie het je goed praten, drinken en eten
lijkt - je middenin het gesprek, zonder enige waarschuwing vooraf, vraagt ‘welk
sterrenbeeld je bent’. Het is de stereotiepe manier - de steno van het jargon - waarop
de would-be insider je op een overigens gezellige avond de vraag stelt onder welk
sterrenbeeld je in langvervlogen tijden bent geboren, met opgave graag van
ascendant-zus en ascendant-zo, en de samenzweerderige formulering sluit al bij
voorbaat uit dat je de vrager met een schouderophalen of een verbaasde blik
afwimpelt.
Dan begint het gestuntel over stier en maagd en waterman, met een lichte toets
van schorpioen en het streepje boogschutter dat er doorheen loopt, of dat je ‘eigenlijk’
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als ram zijnde voor driekwart een kreeft bent of als maagd een hele steenbok, allemaal
vanwege een dominant huis of een assertieve ascendant of god mag weten wat. ‘Nee
maar!’ ‘Net als ik.’ ‘Had ik het niet gedacht.’ ‘Precies mijn zuster.’ ‘Ik wíst het al
toen ik je zag.’ ‘Typisch!’ En dat soort ellendigheden meer.
De ontluikende relatie is in de kiem gesmoord. Het zal nooit meer goed komen.
Je hebt weliswaar niet botweg geantwoord dat die godganselijke wichelarij je geen
mallemoer interesseert of dat je een zebra bent, met een gevlekte gnoe als ascendant,
maar je gesprekspartner is in je achting ineengeschrompeld tot een nulliteit en je
weet dat je hem of haar (het is meestal een haar) in het vervolg naarstig uit de weg
zult gaan.

Legio is het aantal mensen dat je met zulk astrologisch of anderszins spiritistisch
gekakel meteen bij de eerste kennismaking desillusioneert. Je denkt met vriendelijke
mensen van doen te hebben met wie je in alle vrede een boom kunt opzetten over
het genot van sigaren, oude aftelrijmpjes, wielrennen en vraagstukken van oorlog en
vrede, maar al bij het begin vallen ze door de mand omdat ze je ongevraagd vergasten
op hun mening over de onzienlijke, rookpluimachtige en verre contreien van de geest.
Het beste kun je bij zo'n confrontatie nog te maken hebben met iemand die je meedeelt
dat hij of zij (meestal is het een zij) gedachten kan lezen. Dat bespaart je voor de rest
van de avond in elk geval de moeite nog iets terug te zeggen.

P. Hermanides
Wie liefhebbert in vage aangelegenheden domineert daar doorgaans het gesprek mee.
Geen koetje of kalfje valt meer binnengaats te trekken wanneer het gesprek eenmaal
de wending van het Hogere heeft genomen. Dan is er weer een slonsje dat heeft
ontdekt dat er heel veel yin en, verdomd, ook behoorlijk wat yang is in de wereld,
en het hele verdere gesprek word je getracteerd op een wereldbeeld dat van yin en
yang aaneenhangt. Waar yin is kan yang niet uitblijven, en meer ter wereld is er niet.
En de sterrenbeelden dan? probeer je vertwijfeld. Ook die zijn, mind you, niets dan
yin en yang.
Uit verdwenen, verre of niet begrepen culturen en godsdiensten wordt zo'n beetje
geplukt wat in de kraam te pas komt - slogans in plaats van de ziel - en dat wordt je
voorgeschoteld als alleenzaligmakend en als de spil zelve waarom de wereld draait.
Zo is er veel yin en yang in Galamadammen, maar in Surhuisterveen zweert men
weer bij yoga. Er zijn Meppelse hindoes, en in Zeeuws-Vlaanderen viert de voodoo
hoogtij. In alle polders, provincies en meierijen sterft het van de boogschutters,
kreeften en maagden.
Mystiek op z'n janboerenfluitjes. Ze rijden niet op een kameel café De Rustende
Jager binnen, ze prakkezeren er niet over met een tovenaarspuntmuts op als een
derwisj door de Dorpsstraat te dansen, maar waarom dan wel, bij al die
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polderbewoners, deze oriëntaalse geheimtaal? Ze hebben waarachtig aan hun
gereformeerde zondeval, hun roomse carnavalsviering en Jehova's eigen Wachttoren
genoeg, en die verklaren meer van het raadsel van hun bestaan - van hun hanebalken,
hun handelsgeest, hun zweetlucht.
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Decadentie of van alles een beetje te veel
Jaap Goedegebuures decadente pantheon van de literatuur
Dick van Halsema
Met een voorzichtige regelmaat is de laatste jaren een reeks Nederlandse studies
over de grote literaire stromingen van de negentiende en twintigste eeuw op gang
gekomen. Dresden schreef over het symbolisme. Fokkema-Ibsch over het modernisme.
Nu is er Jaap Goedegebuure, die in zijn Decadentie en literatuur de geheimzinnige
literaire stroming die met de term ‘decadentisme’ wordt aangeduid tracht te traceren.
Hij richt zich in zijn boek vooral op de tijd waarin de term ‘decadent’ voor de
literatuur gemunt werd: de tweede helft van de negentiende eeuw, met voor- en
naspel. De neo-decadenten van nu - in Nederland auteurs als Komrij en Siebelink komen er in deze opzet bekaaid af. Samen met een neo-decadente Oostenrijker en
een paar neo-decadente Japanners - is hier mogelijk sprake van een nieuwe literaire
As? - worden Siebelink c.s. in de epiloog nog even binnengelaten, maar prettig wordt
dat niet voor ze.
Decadentie en literatuur is, wat men ook verder van het boek mag vinden, zeer
leesbaar. Die leesbaarheid beperkt zich niet tot die delen van het betoog waar een
van de meer smeuïge aspecten van het decadentisme - de hang naar seksuele
‘depravatie’ zoals dat pleegt te heten - aan de orde komt. Ook waar Goedegebuure
zich in de abstracties begeeft van cultuurhistorische processen en
literatuur-theoretische afwegingen wordt zijn inkt niet dik. Zo komt een aantal noties,
auteurs en werken uit de literatuur van de negentiende en vroeg-twintigste eeuw op
een comfortabele manier binnen het bereik van de lezer. Dat de lezer, nog napeinzend
over al die decadentie, zich vervolgens kan afvragen of het patroon waarin
Goedegbuure zijn materiaal schikt wel steeds overtuigend is, is een tweede. Ik meen
dat de wegen waarlangs Goedegebuure tot zijn conclusies komt niet steeds beginnen
bij het door hem aangegeven uitgangspunt. En dat hij in het ene hoofdstuk soms lijkt
te ondergraven wat hij in het andere poneert maakt dat Decadentie en literatuur niet
overal even consistent is.
Het laatste heeft misschien te maken met de betrekkelijke losse compositie van
het boek: het is grotendeels een bundeling van al eerder gepubliceerde artikelen over
onderwerpen uit de kring van het decadentisme. Het daaruit ontstane boek heeft zo
niet de stijfheid van het systematisch opgezette literair-historisch exposé, maar het
mist ook een aantal voordelen daarvan. In het eerste hoofdstuk, ‘Decadentie en
decadentisme’, bakent Goedegebuure zijn onderwerp af: het decadentisme als
literair-historisch concept, dat wil zeggen als constructie-achteraf waarin de dominante
kenmerken van de stroming in een zekere samenhang bijeengebracht worden.
Polemiserend met Maarten van Buuren wijst hij de term ‘estheticisme’ af als
literair-historisch concept voor de literatuur van het fin-de-siècle. Zijn eerste argument
daarbij is, dat de term ‘estheticisme’, nu eenmaal niet hoort bij de trefwoorden
waarmee de ‘decadent geachte auteurs’ over zichzelf en hun werk spraken. Met dat
argument legt hij zich vast op een benadering die van onderaf werkt en uitgaat van
wat de auteurs zelf aanreiken. Dat blijkt ook elders, als hij de noodzaak benadrukt
de ‘poëticale en literair-kritische uitspraken, die de werken in kwestie begeleiden,
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te analyseren’. Dat moet natuurlijk wel naar twee kanten werken: als auteurs die niet
al bij vóórbaat decadent geacht worden - door wie eigenlijk? - door uitspraken rondom
hun werk alsnog in de buurt van de ‘decadentie’ blijken te komen, moet dat een reden
zijn nog eens goed te kijken of hun werk misschien meer te maken heeft met het
decadentisme dan de spontane intuïtie wist te herkennen.

Romantische traditie
Voor iemand met dat uitgangspunt - daarvoor moet heel veel materiaal onder de
microscoop - gaat Goedegebuure nogal snel over tot het aanbieden van de laatste
dingen van het decadentisme. Allesoverheersend daarin is zijn opvatting dat het
decadentisme alleen te begrijpen is als een uitloper van de Romantiek. De visie op
het kunstwerk als een werkelijkheid met eigen wetten, los van de gewone
werkelijkheid of daar ten slotte zelfs boven staand, is een radicalisering van de
romantische visie. De cultivering van een perverse sensibiliteit, al evenzeer op zoek
naar het on-, zo niet tegennatuurlijke en kunstmatige, stamt eveneens uit de
romantische traditie en daarachter doemt weer de gestalte op van markies de Sade Goedegebuure sluit hier in hoofdzaak aan bij Mario Praz' The Romantic Agony. Deze
erfenis van de zwarte Romantiek bevorderde een thematiek waarin ondergaande
beschavingen, perverse seksualiteit en profaan worden van de religie de dienst
uitmaken. De decadent van deze gezindte zoekt zijn vrijheid in de opzettelijke negatie
van het algemeen aanvaarde. Daarbij wordt een curieus dubbelspel rond het begrip
‘decadent’ zichtbaar: de decadent weet zich, in zijn poging tot destructie van het
algemeen aanvaarde, de echte bouwer, de orde waaraan hij zich onttrekt
vertegenwoordigt de echte decadentie: een vorm van denken die in de jaren zeventig
tot nieuw leven kwam in het Heidelberger patiëntenkollektief. De dialectiek van ziek
en gezond geldt ook voor de kunst: de gewaande ziekte is, juist door haar verfijning
en haar grotere sensibiliteit, de gezonde; de gezonde kunst vertegenwoordigt de
afstomping en het verval en moet daarom bestreden worden.
Dat er belangrijke verbindingen zijn tussen de Romantiek en het decadentisme
maakt Goedegebuure nog eens overtuigend duidelijk; in zijn visie is het decadentisme
zelfs in hoofdzaak te beschrijven als een verscherpte voortzetting van sommige
elementen van de Romantiek. Anders dan andere onderzoekers (Van Buuren, Ibsch)
profileert hij het decadentisme vervolgens niet meer tegenover de stroming die op
de Romantiek volgde: die van realisme en naturalisme. Eerder dan als een concurrent
van het decadentisme, beschouwt hij de hoofdstroming van realisme/naturalisme als
een neutrale gastheer die de onderstroom van het decadentisme bij tijd en wijle tot
zichzelf toeliet. In slechts enkele auteurs (Gautier, Baudelaire, Huysmans, Wilde,
George, Couperus, d'Annunzio) verbreedt die onderstroom zich - maar ook bij hen
niet in al hun werk. En in 1886 verzelfstandigt de stroom zich even in de groep rond
het tijdschrift Le Décadent. Maar die komt er verder bij Goedegebuure niet aan te
pas.
De erfenis van de Romantiek - het leerstuk van de autonomie van de kunst ten
opzichte van het leven; de cultivering van het afwijkende seksuele patroon - wordt
later in Goedegebuure's betoog ingepast in een samenvattend overzicht van kenmerken
die met elkaar het literaire decadentisme definiëren. Daarbij hoort het kunstmatig
taalgebruik dat vaak als een prominent kenmerk van decadentisme wordt genomen:
het streven om, onder andere door het vormen van nieuwe woorden, het gebruik van
opzichtig archaïsche woorden en door afwijking van de gangbare woordvolgorde,
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de aandacht te verleggen van het grotere geheel naar de kleinste sensitieve eenheid
van de tekst: het afzonderlijke woord. Naast afwijking van het aanvaarde seksuele
patroon neemt het exotisme (‘de thematisch tot uiting komende hang naar verre of
vergane beschavingen, die door een summum aan verfijning worden gekenmerkt’)
een belangrijke plaats in in de decadentistische thematiek. Op het lijstje kenmerken
figureren verder onder andere een decadente sensibiliteit; welbehagen in de eigen
decadentie; vervreemding van de eigen tijd. Bij zijn speurtocht naar werk van
decadentistische snit lijkt Goedegebuure aan deze combinatie van kenmerken
opsporingsbevoegdheid toe te kennen. Maar de laatstgenoemde kenmerken lijken
daarvoor moeilijk te gebruiken: met een ‘decadente sensibiliteit’ draaien we al gauw
in een kringetje rond; ‘vervreemding van eigen tijd’: wie niet, en moet de auteur die
er per tekst bijgeven of is één mismoedige dagboeknotitie van jaren genoeg?; en in
de dialectiek waarin ziek gezond is en gezond ziek, kan ‘welbehagen in eigen
decadentie’ alle gewenste standen innemen en bijvoorbeeld euforie over eigen
verpletterende kracht worden. Het ‘exotisme’ is in dit lijstje een kenmerk onder vele;
maar eerder in zijn betoog lijkt Goedegebuure te stellen dat de combinatie van
estheticisme (autonomie van de kunst ten opzichte van het leven) en exotisme al
voldoende reden is om van decadentisme te spreken. Het is op die manier onduidelijk
wat de status en de hiërarchie zijn van de bijeengebrachte kenmerken; de vraag blijft
open of ze, naast de optelsom van estheticisme en exotisme, toch allemaal - en in
welke dosering dan - aanwezig moeten zijn om tot de diagnose van decadentisme te
kunnen leiden. In de praktijk van Goedegebuure wordt een zekere willekeur zichtbaar;
de wijze waarop hij, verderop in zijn boek, werken en oeuvres keurt op hun
decadentisme, doet vermoeden dat hun thematische affiniteit met de morbide wereld
van Praz voor hem doorslaggevend is en dat het met de overige kenmerken wel
meevalt als het Praz-gehalte maar hoog genoeg is.

Ferdinand Keller: Het graf van Böcklin

Op de tast
Als voorbeeld van de inconsistentie die soms zichtbaar wordt in Goedegebuure's
betoog én van de niet steeds overtuigende werking van zijn zoeklijstje, wijs ik op
zijn behandeling van Van Deyssel en het decadentisme. In het eerste - algemene hoofdstuk paradeert Van Deyssels proza-gedicht ‘Menschen en Bergen’ in een rijtje
werken die bewijzen dat het internationale decadentisme, anders dan men wel eens
meent, wel degelijk tot vormvernieuwing in staat is geweest. De dunste conclusie
daaruit is wel dat Van Deyssel, althans de auteur van ‘Menschen en Bergen’, tot het
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decadentisme gerekend moet worden; stromingen krijgen nu eenmaal geen dure
cadeautjes van buiten. Maar in het derde hoofdstuk, ‘Decadentisme in Nederland’,
blijkt Van Deyssel opeens, op grond van een snelle inspectie van enkele teksten die
wel wat leken te beloven, uit de boot te vallen; en ‘Menschen en Bergen’ kan in
hoofdstuk 3 niet meer baten, want dat prozagedicht is kennelijk vast komen te zitten
in het gedrang van hoofdstuk 1 en heeft de aansluiting naar het hoofdstuk over
Nederland gemist. In de twee afzonderlijke publikaties die deze twee hoofdstukken
ooit geweest zijn is een dergelijke tegenstrijdigheid een teken van leven: een mens
denkt zoveel achter de schrijfmachine. Maar in één boek samengekomen leidt zoiets
tot verwarring en een begin van scepsis bij de lezer. Goedegebuure's argumentatie
in hoofdstuk 3, leidend tot zijn conclusie dat Van Deyssel niet tot het decadentisme
gerekend moet worden, laat verder zien dat achter zijn omgang met het werklijstje
van decadentistische kenmerken beslissingen zitten die hij niet helemaal uit de doeken
doet. De teksten zijn op de tast gekozen: ‘Het Ik’ en enkele opstellen waarin Van
Deyssels heimwee naar de onbereikbare middeleeuwen centraal staat. In ‘Het Ik’
spreidt Van Deyssel een solipsisme tentoon dat men vaak aantreft in ‘het
decadentistische rollenspel’. Zwaar weegt dat niet bij Goedegebuure; het solipsisme
is niet opgenomen in zijn definitie van het decadentisme. Dat heeft ongetwijfeld te
maken met de nadruk die Goedegebuure legt op de herkomst van het decadentisme
uit de Romantiek; wie daarnaast rekening houdt met het feit, dat dit solipsisme een
kerngegeven is in de op het wereldbeeld van het naturalisme reagerende ‘mouvement
décadent’ van de vroege jaren tachtig - Barrès, Laforgue - zal allicht in dit verband
wat meer waarde hechten aan het solipsisme van ‘Het Ik’. Maar goed, het lijkt Van
Deyssel dan toch in de buurt te brengen van het decadentisme, totdat Praz toeslaat:
‘Van een werkelijke decadentistische sensibiliteit in de betekenis die Mario Praz
eraan gegeven heeft, is bij Van Deyssel echter nauwelijks sprake.’ Of dat werkelijk
zo is, weet ik niet; in elk geval blijkt Praz de doorslag te geven. Maar het concept
van Praz is het concept van Praz, en als zodanig van een grote kracht. Van Deyssel
kon dáár niet van op de hoogte zijn, en de benadering van onderaf had aan het licht
kunnen brengen dat Van Deyssel, op zíjn manier, in veel beschouwende teksten
refereert aan het decadentistisch complex. Van Deyssels afkeer van de eigen tijd,
gepaard aan
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zijn verlangen naar de geïdealiseerde middeleeuwen, zouden via de ingang ‘exotisme’
alsnog zijn redding kunnen betekenen voor het decadentisme. Maar hoewel
beredeneerd kan worden dat Van Deyssels voorstelling van de middeleeuwen voldoet
aan Goedegebuure's definitie van exotisme - de daarin gevraagde ‘verfijning’ moet
men dan vooral zoeken in de mystiek vibrerende middeleeuwse Ziel waar men zich
in de jaren negentig zo veel van voorstelde - wordt dit exotisme door Goedegebuure
toch, met een duister argument dat vermoedelijk op een gedeeltelijk onjuiste
interpretatie teruggaat, afgekeurd. Resteert Van Deyssels taalgebruik. Inderdaad is
hij volop bezig met een ‘steeds autonomer wordende woordkunst’, en dat is decadent.
Maar het is te laat, het werk is al nagekeken: ‘Het zich vermeien in een steeds
autonomer wordende woordkunst alleen is onvoldoende; er moet minstens een
thematische component bij komen.’ Maar juist over die hiërarchie van argumenten
hadden we nog niets te horen gekregen. Dat het eerste kenmerk dat Goedegebuure
geeft van het decadentisme - het kunstwerk gezien als onafhankelijk van, zo niet
souverein boven het leven - resoneert in opstellen als Over literatuur en Lidewyde,
is bij Goedegebuure geen punt van bespreking. En dat anderzijds Jacob Israël de
Haans Pathologieën met gemak door de keuring komt, is geheel op rekening te
schrijven van de ‘thematische component of bepaalde gevoeligheid’. Dat het
gestileerde taalgebruik van dit boek juist het grotere geheel, de volzin, accentueert
ten koste van de schittering van het detail, gaat tegen de tendens van het decadentisme
in. Wat bij Van Deyssel niet genoeg was, blijkt bij De Haan al niet meer nodig.

Symbolisme
Nu gaat het er mij niet om of Goedegebuure wel aan alle auteurs die de revue passeren
volledig recht doet. Het blijft behelpen met die periodeconcepten en afgezien daarvan
is het ook niet zo erg om geen decadent te zijn. Met zijn in de praktijk toch
voornamelijk door Praz gevoede concept krijgt hij een aantal monumenten van
onvervalst decadentisme op het scherm. Maar er vallen heel wat auteurs weg die niet
direct op de roep van Praz reageren en die toch, als woordvoerder of uitvoerder of
allebei, soms zonder de indertijd omstreden term ‘décadence’ zelfs maar te gebruiken,
meeschreven aan de ‘poëticale en literair-kritische uitspraken’ die roteerden rond de
decadente beweging. Onderzoek van hun uitspraken en van de mutaties die zij
aanbrachten in het gecompliceerde systeem dat elke literaire stroming is, hoort in
principe tot de taak die Goedegebuure zich heeft gesteld. Wie absoluut de morbide
plaatjes van Praz wil zien, die krijgt een eeuw lang en een Europa breed ongeveer
hetzelfde te zien en aan Van Deyssel zal hij waarschijnlijk niet al te veel beleven.
Maar hij krijgt dan ook niet te zien dat veel werk van Van Deyssel tussen 1885 en
1892 in belangrijke mate - zij het aangepast en dus vermomd - is bepaald door de
zich tegen het naturalisme verzettende ‘mouvement décadent’.
Goedegebuure beroept zich bij het uitwerken van zijn decadentistisch concept op
een fameus artikel van Wellek over het symbolisme. Wellek trekt daarin vier
concentrische cirkels waarmee het werkingsgebied van het symbolisme kan worden
gestructureerd. Goedegebuure begint zelf ook wel iets met vier cirkels, maar dat
komt niet echt van de grond. Dat is jammer, want dat had tot een helderder fasering
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kunnen leiden en tot een hardere vorm van samenhang dat zijn boek nu vertoont. De
eerste cirkel van het decadentisme - niet noodzakelijk de belangrijkste - moet het bij
Goedegebuure doen met enkele zinnen. De juiste kandidaat voor deze cirkel lijkt me
niet speciaal de groep van 1886 rond Le Décadent, eerder komt daarvoor de algemene
‘gisting’ in het literaire Frankrijk tussen 1880 en 1886 in aanmerking die achteraf
‘le mouvement décadent’ bleek te zijn geweest. Het is de periode van A Rebours,
van Verlaine's Art Poétique, van de opstellen van Bourget en Barrès over de
‘décadente littéraire’, van Moréas' Les Syrtes en van het meeste werk van Jules
Laforgue. Hoeveel er bewoog en verschoof in deze tijd, en hoezeer die beweging
bepaald werd door verzet tegen het naturalisme, blijkt uit het vorig jaar verschenen
boek van Louis Marquèze-Pouey, Le Mouvement décadent en France. Barrès
annonceert in 1884, in zijn artikelenreeks La sensation en littérature-La folie de
Charles Baudelaire, een nieuwe, uit Baudelaire voortgekomen, generatie van ‘poètes
décadents’: Verlaine, Rollinat, Mallarmé. Goedegebuure noemt deze tekst in het
voorbijgaan, maar aan een analyse van het decadentisme van onderaf heeft Barrès
geen deel. Toch is het juist deze tekst die het bestaan van een ‘mouvement décadent’
heeft vastgelegd en bekend gemaakt, zozeer dat velen gedacht hebben dat Barrès de
uitvinder was van de term décadent. En bij hem vinden we, tegenover de naturalist
die de werkelijkheid ziet als een vast bestand van wetmatigheden, het beeld van de
moderne, decadente sensatie-kunstenaar. De stabiele werkelijkheid van de naturalisten
wordt ontbonden tot een werveling van bewustzijnsinhouden die alleen door het Ik
tot eenheid kunnen worden gebracht. In diè wereld is de kunstenaar vrij machtig.
Zijn woorden en zinnen worden dragers van een geheim; zijn sensiviteit tendeert
naar het pathologische; hij teert op zijn neurose; scheppen is voor hem angst en genot
tegelijk. De morele ontaarding - de ‘débauche’ - die bij Praz centraal staat, speelt bij
Barrès wel een rol maar zeker niet de hoofdrol: de helderziend makende ‘névrose’
lijkt het op punten te winnen. Het verzet van Jules Laforgue tegen het naturalistisch
wereldbeeld heeft eenzelfde teneur: het individu zelf en de bewegingen van zijn
onderbewuste zijn het die tellen, niet de met de rede te vatten wetten van de
werkelijkheid.

Georges Clairin: La Grande Vague

Als Goedegebuure, al dan niet met de hulp van Wellekse cirkels, binnen het geheel
van het decadentisme duidelijker markeringen had aangebracht, dan had hij de
herkomst van het decadentisme uit de zwarte romantiek het volle pond kunnen geven
zonder daarmee het gegeven weg te werken dat de decadente beweging, in de tijd
toen ze - al dan niet met tegenzin - die naam begon te dragen, polemisch reageerde
op het wereldbeeld van het naturalisme en dus voortaan ook bepaald werd door haar
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spanningsrelatie met dat naturalisme. En er was ruimte geweest voor de
gedaantewisselingen die het decadentisme, de grens overgeslopen, in de vreemde
context van andere literaturen onderging. Voor Nederland zou dat vruchtbaar geweest
zijn. Er was ook ruimte geweest voor een tak van literatuur die bij Goedegebuure
vrijwel buiten schot blijft: de poëzie. Verlaine wordt even genoemd; Verwey's
Christussonnetten lijken, gekoppeld aan een ‘algolagnische’ imitatie daarvan door
De Haan, in dank aanvaard te worden voor het decadentisme. En er is - in het
hoofdstuk over het Heliogabalus-motief - een prachtig stuk te genieten over Stefan
George's Algabal. Maar die bundel gààt dan ook juist weer over een van de morbide
helden uit de schatkamer van Praz. En hoeveel fatale mannen en vrouwen uit Praz
ook tot fin-de-siècle-poëzie hebben gebracht, het wil er bij mij niet in dat hun
aanwezigheid eigenlijk voorwaarde is voor toelating tot het decadentisme. Een
wandeling over de werkvloer van 1880 leert anders. Overgaand tot het ‘Decadentisme
in Nederland’, Goedegebuure's derde hoofdstuk, wijs ik nog op Leopolds In
gedempten toon: decadentisme compleet met een vermomde Salomé, maar tegelijk
in Leopolds reflectie van richting veranderd.

Decadentisme in Nederland
Goedegebuure komt tot de conclusie dat het decadentisme, althans de ‘zuivere’
verschijningvorm daarvan - hoe zuiver moet ‘zuiver’ zijn? -, in Nederland laag scoort.
Van Deyssel lijkt een veelbelovende kandidaat, maar valt af; resteren Jacob Israël
de Haan en, bovenal, Couperus, aan wiens De berg van licht hij in het hoofdstuk
over Heliogabalus een indrukwekkend betoog wijdt. Aletrino, Coenen en Heijermans
zijn ‘decadentistisch angehauchte naturalisten’. De ‘woordkunst’ van Arij Prins en
zijn preoccupatie met de wreedheid en morbiditeit waarop ‘zijn affiniteit (is) gebaseerd
met de schrijvers die Praz heeft samengebracht in The romantic agony’ maken hem
tot een ‘esthetisch geïnteresseerde naturalist’. Voor zuiver, of desnoods onzuiver,
decadentisme is het allemaal öpeens niet genoeg. Maar het is wel het pakket - er
komen ook nog Middeleeuwen bij - dat Van Deyssel gered zou hebben voor het
decadentisme.
Maar als we zien hoe teksten uit de Franse ‘mouvement décadent’ in Nederland
hebben doorgewerkt, dan wordt een tweede patroon zichtbaar naast het vrijwel lege
van het ‘zuivere’ decadentisme. Er is een hele kring van Nederlandse opstellen uit
de jaren '80 en '90 waarin referenties aan de literatuur van de décadence (Franse en
Engelse) niet ontbreken. Daarin zijn soms voorzichtige pogingen te zien om verband
te leggen met de ontwikkelingen in Nederland van '80 en daarna. Ik noem Van
Deyssel, Erens, Verwey, Diepenbrock, Van Eeden en Henriëtte Roland Holst.
Goedegebuure verwijst alleen, terloops, naar Van Eedens Decadenten en doet hem
daarbij in de weergave van de strekking van zijn gecompliceerde opstel onrecht.
Barrès La sensation en littérature-La folie de Charles Baudelaire is in de kring
van de tachtigers gelezen; en opstellen van Verwey en Van Deyssel uit 1886 dragen
daar de sporen van. In 1886 schreef Van Deyssel zijn fameuze Over literatuur, het
is een aanval op Netscher, maar ook de aankondiging van een Nederlandse stroming
die, uit het naturalisme voortgekomen, daarvan tegelijk afstand zou moeten nemen
door het accent te verleggen van het waargenomen object naar de aandoeningen van
het waarnemend subject. Ik bedoel het sensitivisme: voor het eerst gepraktiseerd in
het dertiende hoofdstuk van Van Deyssels Een Liefde, terugkerend in veel andere
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teksten van Van Deyssel, door Gorter tot poëzie gemaakt en, later en al weer met
andere uitgangspunten gecombineerd, door Leopold en Boutens: en zichtbaar ook
in het werk van iemand als Aletrino. In veel van de tastende aanduidingen die Van
Deyssel in Over literatuur van dit sensitivisme geeft, is de greep voelbaar van Barrès'
betoog over de psychologie van de ‘poètes décadents’ van 1880. Zo lijkt het, op het
naturalisme reagerend, decadentisme uit de ‘eerste cirkel’ een factor te zijn geweest
in de ontwikkeling van het Nederlandse sensitivisme. Van Deyssel zag niets in de
‘décadence’, maar de afkeer van die omstreden term had hij met velen gemeen. Wie
hij hoog had, dat waren de verfijners: als hij dat uitlegt, blijkt hij daarmee de auteurs
te bedoelen die niet het klassieke en algemene ‘mooi’ nastreven, maar het bijzondere
en verweg gelegene willen registeren met een uiterst verfijnd taalgebruik. Zijn
voorbeelden - Huysmans en ‘de auteurs der verkeerdelijk “van décadence” genoemde
periode der romeinsche literatuur’ - maken duidelijk dat zijn ‘verfijners’ niet losstaan
van de canon van het decadentisme. En als hij in Over literatuur meedeelt, niets
feestelijkers en ‘wellustigers’ te kennen dan ‘al de vondsten, al de gedachten en
gevoeligheden van de taal der voorgangers stuk (te) slaan tot een berg van schitterend
gruis en er dan uw nieuwe, uw eigen werk van bouwen’ - dan is dat de decadentie
die sloop en tegelijk nieuwbouw is.

Provinciale variant
Maar nu over het ontbreken bij Van Deyssel van voldoende welbehagen in seksuele
‘gedepraveerdheid’ om hem bij te zetten in het decadentistisch pantheon. Elrud Ibsch
formuleert het wat ruimer dan Goedegebuure: de decadentist zoekt het daar waar de
meeste weerstand moet worden overwonnen, in de beschrijving van minderwaardige
of zelfs misdadige handelingen en gedragingen. In dezelfde maanden waarin Van
Deyssel Over literatuur schreef,
Vervolg op pagina 12

Geletterd? 81

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 21 januari opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254,
1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 82 van 30 januari. De
citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Griep
1 [26 maart 1934] In 't algemeen denkt en spreekt men te oppervlakkig over
verkoudheid. Na een ongesteldheid van ongeveer acht dagen is nu juist de
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Koningin-Moeder der Nederlanden aan een verkoudheid, althands aan een
gevatte koude die den vorm van bronchitis aannam, overleden.
Of er een goed boek over verkoudheid bestaat, kan men wellicht te weten komen
door, voor die afdeeling geabonneerd zijnde, boeken over verkoudheid, of de
lijst daarvan, aan te vragen bij de Koninklijke Bibliotheek te 's Hage.
2

Triomf! Triomf! hef aan, mijn luit.
Want dokter zegt: ik mag er uit!
Doet open de gordijnen!
Een week moest ik, verkouden man.
Met warme kruik en beddepan
In 't aaklig ziekbed kwijnen.

3 Hier lig ik nu.
‘Gelijk een fontein van gloeiend snot’ zoals een schone versregel zou kunnen
luiden, maar de aanleiding is niets dan een vertrouwde ziekte. Die heeft tenminste
dit nut, dat ze de intellectuele vermogens verdooft. Wat zou ik me niet
afschuwelijk vervelen als ik hier alleen de hele dag moest liggen zonder griep.
Oplossing Geletterd 79 van 5 december (Condoom)
1. ‘Goeiig ontmoedigd afgedankt dingetje...’: Judith Herzberg, Zeedrift (uit:
Zeepost).
2. ‘Slechts een condoom/dreef goedgemutst het zeegat uit’: Lévi Weemoedt,
Vlaardings roem (uit: Van Harte Beterschap).
3. ‘...dat door vaandels van Durex, the Best there is, weer wordt bestreden’: Elly
de Waard, Een wildernis van verbindingen.
Winnaar: Jeroen Aarssen, Utrecht

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

8

Nog twaalf jaar te gaan
Toekomstvisies op het jaar 2000
Scenario 2000 Terugblik op de toekomst Onder redactie van H.J. Schoo
en Bert Vuijsje Uitgever: Sijthoff, 173 p., f 24,50
Kees M. Paling
De toekomst voorspellen is geen sinecure. Een gerenommeerde instelling als het
Centraal Planbureau (CPB) slaat met zekere regelmaat de plank mis bij het
vooruitberekenen van de economische groei. Hetzelfde overkomt het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) bij zijn bevolkingsprognoses, terwijl ook de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wel eens een verkeerde
inschatting van de werkloosheid heeft gemaakt. Koren op de molen van Frans van
Vught, Neerlands enige hoogleraar toekomstkunde, die voortdurend beweert dat de
toekomst niet te voorspellen valt.
Maar omdat mensen nu eenmaal nieuwsgierige wezens zijn, kan elke
toekomstvoorspeller rekenen op een willig gehoor, om het even of hij zich baseert
op econometrische modellen, astrologische berekeningen of apocalyptische visioenen.
Tussen de best-sellers van Toffler en Naisbitt en de rapporten van CPB, CBS, en
WRR wordt nog steeds een gat in de markt vermoed, dat om de zoveel jaar door een
uitgever wordt (her)ontdekt.
In 1982 waren dat er zelfs twee. Uitgeverij Veen kwam met Keergang, een bundel
toekomstvisies van politici en journalisten, terwijl Het Spectrum in zijn
tweeduizendste Prisma-pocket een soortgelijke verzameling bijeenbracht onder de
veelzeggende titel In het jaar 2000. Dit jaar was het de beurt aan uitgeverij Sijthoff.
Daar verscheen onlangs Scenario 2000, een bundel toekomstvisies van een
vierentwintigtal ‘spraakmakende Nederlanders’.
Wie had gedacht dat Nederland nog zoveel bekende landgenoten zou herbergen?
Er is namelijk niet eenmaal sprake van overlap met de eerder verschenen bundels.
Alle vierentwintig scribenten kregen dezelfde opdracht: Verplaats u in gedachten
naar 1 januari 2000 en blik vandaaruit terug op het laatste decennium van de twintigste
eeuw. Niet alle auteurs hebben zich aan die opdracht gehouden. Zo is van Anton
Dreesmann de brief afgedrukt waarin hij laat weten dat hij tot zijn spijt geen bijdrage
kan leveren. Daarbij bewandelt hij terloops wat zijpaden van de futurologie, waardoor
zijn bijdrage ongewild (?) een van de meest beargumenteerde hoofdstukken van het
boek is geworden. Dreesmann doet zijn reputatie van belezen ondernemer zeker eer
aan.
Hoe onvoorspelbaar de toekomst kan zijn, heeft André Haakmat ondervonden.
Hij voorspelde dat bij de onlangs gehouden verkiezingen in Suriname de partij van
Bouterse en de alliantie van de oude politieke partijen vrijwel gelijk zouden eindigen.
Zoals bekend is die voorspelling inmiddels door de feiten achterhaald.
Meer geluk had Walter Goddijn. Zijn voorspelling dat de paus rond 1990 enkele
videoclips zal maken, heeft aanzienlijk aan geloofwaardigheid gewonnen, nu onlangs
bekend werd dat Johannes Paulus II begin volgend jaar een plaatje gaat opnemen,
waarop hij het evangelie in vijf verschillende talen zal verkondigen.
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De beelden van het fin-de-siècle die in de verschillende bijdragen worden
opgeroepen, lopen nogal uiteen en zijn soms zelfs volkomen tegengesteld. In een
aantal hoofdstukken wordt het veelbesproken PvdA/VVD-kabinet eindelijk een feit,
terwijl in andere de PvdA/CDA-coalitie terugkeert. In de bijdrage van Flip de Kam
sluiten de drie grootste partijen zich zelfs aaneen tot een ‘Grijs Front’, met een
aanhang van vooral oudere kiezers. Henk Vonhoff en Hedy d'Ancona voeren beiden
een vrouwelijke premier ten tonele (die van d'Ancona brengt haar kinderen naar de
Binnenhof-crèche en verschijnt op persconferenties met een boodschappentas vol
prei); anderen noemen als kandidaten Elco Brinkman, Arie van der Zwan en Wisse
Dekker. Redelijke consensus bestaat er over de troonopvolging. Vrijwel alle auteurs
gaan ervan uit dat Willem Alexander tegen het jaar 2000 de scepter zal zwaaien.
Verder brengen de jaren negentig ons - als we alles moeten geloven - een
Nederlands elftal dat voornamelijk uit zwarte landgenoten bestaat, de privatisering
van de strijd tegen de foutparkeerders, de verkoop van het Vaticaan, de invoering
van een basisinkomen voor kinderen, een zwart bewind in Zuid-Afrika, een Tweede
Kamer van slechts honderd leden, twee commerciële televisienetten, een Kanaaltunnel
en de introductie van het ‘zinkviooltje’ en de ‘frambei’.
Al met al is het een aardige bundel geworden, vol verrassingen en kwinkslagen.
Intussen kunnen wij ons gerust aan de voorspelling wagen dat er de komende jaren
nog wel meer van dit soort bundels zal verschijnen. Willen de ‘bekende Nederlanders’
die nog niet aan de beurt zijn geweest, hierover alvast hun gedachten laten gaan?
■

Marlen Haushofer
Vervolg van pagina 5
den met leven. Als alle mensen zo waren geweest als ik, dan zou er nooit een wand
zijn geweest. Maar ik begrijp wel waarom de anderen altijd de overhand hebben
gehad. Liefhebben en voor een ander wezen zorgen is een uiterst moeilijke zaak, en
veel moeilijker dan doden en vernietigen.’
Na een stralende, idyllische zomer die de vrouw met haar dieren op een alm heeft
doorgebracht, staat zij plotseling oog in oog met een man. Met een bijl heeft hij de
hond en de jonge stier vermoord. De vrouw schiet hem dood, zijn lijk gooit ze
achteloos in een ravijn. Met een paar woorden motiveert ze haar daad: ‘Het heimelijk
verlangen om te moorden moet altijd al in hem hebben gesluimerd. Ik ben zelfs
geneigd medelijden met hem te hebben omdat hij was zoals hij was, maar ik zou
altijd weer proberen hem te verdelgen omdat ik het niet zou kunnen dulden dat een
dergelijk wezen maar door kan gaan met moorden en vernietigen.’

Glazen stolp
Voor Marlen Haushofer, de huisvrouw uit het kleinsteedse Steyr, is de strijd tussen
de geslachten een strijd op leven en dood. De Wand getuigt van een radicaal
pessimisme en is tegelijkertijd een hymne op het leven en de liefde. Maar voor leven
en liefde is er alleen plaats in een fictieve ruimte; in de alledaagse werkelijkheid zijn
niet alleen de mannen maar ook de vrouwen betrokken bij het moorden en vernietigen,
want was de vrouw achter de wand in haar vroegere leven door haar voegzaamheid
en gemakzucht niet medeplichtig geworden aan het in stand houden van wat we de
patriarchale orde plegen te noemen? In de novelle Wij doden Stella wordt dat nog
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duidelijker dan in De Wand. In Wij doden Stella levert een vrouw het opgroeiende
meisje dat aan haar zorgen is toevertrouwd met open ogen uit aan haar echtgenoot,
die een charmeur en een killer is. Zijzelf is degene die het meisje optut en van mooie
kleren voorziet. Als ze in de ogen van haar echtgenoot de begeerte ziet opflakkeren,
weet ze dat Stella een gevangene is geworden en dat het meisje ten dode opgeschreven
is.
De vrouw wordt in haar handelen verlamd door de incestueuze liefde die ze voor
haar zoon koestert, de enige liefde die ze kent. Terwille van die liefde moet de schijn
van het gelukkige gezin hoog gehouden worden, aan die schijn wordt Stella
opgeofferd. Onder de glazen stolp van het schijngeluk zitten de gezinsleden als
vliegen gevangen. Ontkomen kan niemand meer. Flarden van herinneringen aan wat
het leven ooit aan geluk leek te kunnen bieden zijn als de stuiptrekkingen van aan
zuurstofgebrek lijdende wezens. ‘Jaren geleden moet er iets met me zijn gebeurd
omdat ik sindsdien geloof dat ik het niet meer kan verdragen dat, onbegrijpelijk voor
mijn hoofd en hart, goed en kwaad één zijn.’ Maar dit inzicht helpt de vrouw in Wij
doden Stella niet verder, ze is medeplichtig geworden, ze kan hoogstens nog schuld
bekennen.
Twintig jaar geleden was er nauwelijks belangstelling voor een schrijfster die
dwars tegen de grote politieke idealen van de jaren zestig in de vertwijfeling en de
uitzichtsloosheid beschreef. Men beschouwde haar werk als vrouwenliteratuur in de
meest denigrerende betekenis van het woord. Ook recensentes van het feministische
soort wezen haar werk af omdat het ‘echt vrouwelijk’ was en geen positieve
identificatiemodellen bood. De Haushofer-renaissance waarvan sinds enkele jaren
sprake is, maakt in ieder geval duidelijk dat er inmiddels wat minder gemoraliseerd
en wat beter gelezen wordt. De Nederlandse vertaling van twee van de beste boeken
van Marlen Haushofer heeft op zich laten wachten, maar literatuur van deze kwaliteit
komt nooit te laat.
■

Voorheen de koloniën

Nu de agressieve acties van Nederland in Indonesië in 1945-1950 weer in het nieuws
zijn door het aanstaande deel 12 van dr. L. de Jongs geschiedwerk, zijn enkele boeken
de moeite van het noemen (nog eens) waard. Dit jaar verscheen De politionele acties,
een serie opstellen onder redactie van prof. dr. G. Teitler en drs. P.H.M. Groen. Het
boek bevat uitstekende bijdragen tot de kennis van die dagen met stukken van onder
andere J.A. de Moor (‘Het korps speciale troepen’). Van Doorn en Hendrix (‘De
planters belegerd’), Teitler (‘Patrouilles, smokkel, infiltratie’) en anderen. Het hoofd
van de afdeling Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht, drs. J.W.M.
Schulte, schreef over ‘Soldaten, leger en thuisfront’. (De Bataafsche Leeuw, f 39,50)
Bij dezelfde uitgeverij verscheen een herdruk van het belangrijkste boek over de
excessen en oorlogsmisdaden van 1945-1950: Ontsporing van geweld door Van
Doorn en Hendrix. Ook dat blijkt in deze dagen weer door menigeen die wel meepraat,
niet gelezen. (De Bataafsche Leeuw, f 41.-) In de herdruk heet het boek overigens
nu Het Nederlands-Indonesisch conflict.
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Wie geïnteresseerd is in strikt militaire geschiedenis, kan nu terecht bij De militaire
luchtvaart in Nederlands-Indië 1914-1949 door Bart van der Klaauw en Bart M.
Rijnhout. In honderd bladzijden met vele foto's geven de auteurs een overzicht over
hun onderwerp, zakelijk en helder. (De Bataafsche Leeuw, f 29,50) Over de
dekolonisatie schreven Jacques van Doorn en Wim Hendrik (zie ook hiervoor) The
process of decolonisation, the military experience in comparative perspective,
een opstel in een serie uitgaven van het Comparative Asian Studies Program voor
zo lang als dat aan de Erasmus Universiteit nog bestaat. Gezien de hooglopende
ruzies rond De Jong is het aardig de auteurs te citeren over het excessenrapport dat
het kabinet-De Jong in 1969 publiceerde: ‘A rapidly produced official report which
provided no real answers.’ Het parlement wilde ook niet meer weten dan toen
gepubliceerd werd. (Besteladres: Casp-publikatie nr 17, postbus 1738, Rotterdam.
Prijs: f 12,50.)
Hoe was het toch mogelijk dat Nederland op zo'n stomme manier in een oorlog
in Indië verzeild raakte? Morgen bij het aanbreken van de dag is een klassiek
boekwerk over die misdadige vergissing en dr. J.G. de Beus is er de auteur van. Een
deel van dat boek is nu bewerkt en uitgebreid met onder andere een stuk over
Westerling en zijn ontsnapping. Het nu verschenen deel beslaat vooral de Tweede
Politionele Actie (Ad. Donker, f 34,90) en heet Het laatste jaar van
Nederlands-Indië.
Van de Indonesische schrijver Y.B. Mangunwijaya verscheen dezer dagen in vertaling
zijn roman Het boek van de wevervogel. Het gaat over de politionele acties,
voorafgegaan door de Japanse tijd en gevolgd door een periode van innerlijke crisis
van de hoofdpersoon Teto. De hoofdpersoon is van moeders kant een Indo, van
vaders kant Javaan, en hij kiest als jongen partij tegen de Japanners die van zijn
moeder een hoer en van zijn vader een martelaar gemaakt hebben. Hij trekt de lijn
door na de oorlog, maar naar de verkeerde kant: hij is pro-Nederlands en vecht tegen
de Republikeinen. Hij loopt daardoor zijn grote liefde Atik mis - een meisje dat
secretaresse is van premier Sjahrir. Het boek van de wevervogel is specifiek
Indonesisch door zijn liefde voor het detail, de schijnbare banaliteit van het dagelijks
leven, de korte moraliteiten en vooral de monologue intérieur van de hoofdpersoon.
Helaas is de vertaling van deze waardevolle, soms wat nadrukkelijk moraliserende
roman niet echt goed (Meulenhoff, f 39,50).
Verhalen uit de periode van de politionele acties schreef Ben Laurens op in De
vreetpatrouille. De verhalen zijn, dat is gelukkig, in de eerste plaats aangeklede
memoires. In die zin zijn ze documentair van belang, zoals ook Laurens' roman Het
peloton (1986) dat was. (Ad. Donker, f 22,50)
In de NRC van 5 december heeft de historicus Hans Zwitzer er op gewezen dat wie
uitspraken doet over oorlogsmisdaden in Indië niet moet vergeten dat vele mensen
die nu Indonesiërs zijn toen als Nederlander of Nederlands onderdaan golden en
derhalve net zo veel en net zo weinig misdadig zijn als de in Nederland wonende
ex-militairen. Dat is juridisch gezien interessant. Lambert Lambertz. heeft datzelfde
gegeven gebruikt voor een verhaal in de bundel Taboe op Bali en andere verhalen
over Indonesië. Hij vertelt hoe zijn hulp - hij is ontwikkelingsdeskundige in Indonesië
- door een zekere P. wordt ingeroepen. Dezelfde P. is in 1948 door de krijgsraad
veroordeeld, en mijn kop eraf als zijn volle naam niet Poncke Princen luidt. Hoe
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ook, deze P. vertelt ‘dat bij de soevereiniteitsoverdracht alle vonnissen van
Nederlanders die Indonesiër werden, nietig waren verklaard. (...) Vastgelegd in een
van die geheime protocollen bij het verdrag’, zoals hij meedeelde. Waar? Niet waar?
Aardige vraag die de auteur helaas niet beantwoordt. De verhalen van Lambertz, zijn
niet zozeer verhalen als wel indrukken uit de wereld van consultants en deskundigen
en deskundologen en aangenaam om te lezen. Maar scherp bijgepunt zijn ze nog
niet; dat geldt zowel vorm als strekking. (De Geus, Breda. f 24,50)
Frans Kerkhof is caféhouder te Keldonk en diende in de politionele acties als MP,
hij was dus bij de marechaussee. In die functie hield hij militairen aan die niet wilden
deugen. Hij heeft daar een, naar mijn smaak, gekuist verslag van gegeven in zijn
dagboek Duizend dagen dat hij in 1984 in eigen beheer publiceerde. Eerlijk en
oprecht lijkt hij mij toe als hij schrijft over de ‘vrouwtjes’, God en kameraadschap
- drie zaken die zijn leven beheersen. Het eerste deel is duidelijk voor zijn ouders
thuis opgetekend; in het tweede deel is hij volwassener en wordt de oorlog ook steeds
meer chaos. De verloedering van het leger is er aan af te lezen, ‘excessen’ worden
slechts aangeduid. De tekst is dan ook voor publikatie bewerkt. Een interessant
verslag van innerlijk leven, verschuiving van waarden en de ongelooflijke ontdekking
die de diensttijd in Indië voor een dorpsjongen was. (Te bestellen bij de auteur:
Morgenstraat 60, Keldonk, gemeente Erp. Prijs: f 38,-)
TESSEL POLLMANN
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Geeraerts in Rome, Ross in de toekomst
Plezierige nieuwe thrillers
Romeinse suite door Jef Geeraerts Uitgever: Manteau, 319 p., f 29,90
Bèta door Tomas Ross Uitgever: Het Spectrum, 205 p., f 24,90
Jig door Campbell Armstrong Uitgever: Het Spectrum, 472 p., f 32,50
R. Ferdinandusse
De achtste misdaadroman van Jef Geeraerts heet Romeinse suite. Op de achterflap
wordt alvast verteld dat het boek handelt over een (zelf)moord in Antwerpen. Maar
dan, zo gaat de korte tekst verder, vertrekt commissaris Vincke met zijn assistent,
inspecteur Verstuyft ‘naar Rome, waar hij, in nauwe samenwerking met de Italiaanse
politie, een minutieus onderzoek begint naar de gedragingen van de dokter op de dag
dat zijn vrouw stierf. De afloop is onverwacht en de lezer krijgt volop de gelegenheid
kennis te maken met de fascinerende stad Rome.’
Op basis van deze zinnen (en van die titel) valt dus te verwachten dat het verhaal
zich in Italië afspeelt, maar dat valt tegen. Het boek is 319 pagina's lang. Op pagina
201 vertrekken Vincke en Verstuyft per Sabena naar Rome, en exact vijftig pagina's
later zijn ze alweer in een Fiat Panda op de terugweg. Het is een snoepreisje eigenlijk,
want de beide Belgen doen er in een paar momenten de benodigde moord-informatie
op en besteden de rest van hun tijd aan vertier. Aan de hand van Geeraerts gaan ze
drinken en typisch eten in sterk aanbevolen restaurantjes, en krijgen inzicht in de
Italiaanse lekkernijen. (‘Sùgo is puree gemaakt van pendelotte-tomaten en gekruid
met look, uien, olio virgine, basilicum, peterselie en nog enkele geheime
ingrediënten.’) Ze bezoeken allerlei bezienswaardigheden als de Fontàna di Trèvi,
de Gesu-kerk, de San Clemente. Ze gaan ook voor Vinckes vrouw lingerie kopen.
La Perla. (‘“Bij ons in België word je gestraft wanneer je als vrouw mooi ondergoed
draagt,” zei Vincke voor zich uit.’) Voor mooie pakken verwijst Geeraerts ons naar
de Via Borgognona. Het is allemaal smeuïg en aanstekelijk beschreven - als ik
Geeraerts' uitgever was stuurde ik hem terug om een reisgids te maken.
In andere misdaadromans gebruikt Geeraerts buitenlandse reizen of ontmoetingen
met buitenlandse politiemannen om zwaar op België te kankeren, maar hier in Rome
is dat beperkt tot een paar alinea's, voor de rest is het een en al flonkering van het
mooie leven. Het enthousiasme van de achterflap wordt in de Romeinse pagina's ook
duidelijk: dáár, in die stad van het goede leven voelen Vincke en Verstuyft zich
lekker, los van dat verdomde België met zijn benauwende gareel. Romeinse suite
heeft een hele kleine plot, door Geeraerts traag, maar met wellust en een meesterlijke
verteltechniek uitgesmeerd over al die pagina's. Een heel hoofdstuk bijna wordt
besteed aan beschrijving van kamers in een huis. Een heel hoofdstuk wordt besteed
aan een prachtig verhoor van een mooie secretaresse door Vincke - het eindigt in
ingehouden, mooi beschreven erotiek. ‘De blik van de secretaresse had iets van een
hinde,’ schrijft Geeraerts, en over zo'n zin kan ik lang nadenken. Al zijn personages
gebruiken veel Engelse woorden, zijn bij tijden flabbergasted, en dat alles wordt
weer omspoeld met sappig dialect (‘'k Heb last van 't vliegend flissein’), maar het is
never irritating, integendeel, 't verhoogt 't naturel. Soms ligt het er in zijn
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gepsychologiseer duimendik bovenop (de verdachte dokter gooit ook graag voor zijn
lol met werpmessen; hij leest slechte vakliteratuur die Geeraerts desondanks uitvoerig
citeert), maar het doet er niet zo veel toe want de manier van vertellen is afleidend
genoeg. Drie of vier keer heeft de plot een onverwachte wending, net genoeg om de
trage stroom weer even te versnellen. In zijn vorige thriller, over de Bende van Nijvel,
kon Geeraerts zijn Vincke en Verstuyft niet gebruiken, in dit boek krijgen ze dubbel
en dwars aandacht. Dat is voor de Geeraerts-liefhebbers genoeg en genoeglijk.

Jef Geeraerts
GER DIJKSTRA

Bèta
Tomas Ross is een van de zeer weinige Nederlanders die het thrillers schrijven als
beroep uitoefent. Een goede beroepskeus, want hij kan het. Het verzinnen, of
construeren van een plot, het liefst gebaseerd op de actualiteit, beheerst hij als geen
ander. Bèta, zijn jongste boek (het is al een halfjaar oud) is zo'n kunststukje. Het
speelt in 1996, Aids is overwonnen, maar inmiddels opgevolgd door een nog snellere,
dodelijker ziekte. Amsterdam lijkt door Orwell ontworpen, met wijken voor de
gezonden en wijken voor de aangetasten, in een permanente oorlogssfeer. Tegen dat
decor en in afgrijselijke dantijdse dialogen ontwikkelt Ross plannen voor een
gigantisch televisiespel, een soort sterrenslag, maar dan met dodelijke afloop, en met
- verrassend genoeg - de bekende ex-Ajacied Piet Keizer in de rol van promotor. Het
is waanzinnig, maar de manier waarop Ross stap voor stap zijn intrige opbouwt, met
voortdurende kleine en venijnige verwijzingen naar Amsterdam van 1987 is amusant,
verrassend en waar nodig ook best geloofwaardig. Te midden van de schrille effecten
houdt de acteur de rode draad van zijn verhaal - ouderwetse liefde - stevig vast. Dat
het leesplezier niet volmaakt wordt komt door twee kleine teleurstellingen. De
hoofdrolspeelster heet Loes en dat kán in 1996 helemaal niet meer. En ook het slot
is uitermate zwak; de plot, hoe science-fiction-achtig ook, verraadt zo veel
thriller-vakmanschap dat er een mooie finale nodig is, en Ross ontkent dat door
plotseling de tijd weer terug te draaien. Dat is jammer, want de durf om een boek als
Bèta te schrijven zou een nog betere beloning verdienen.

Jig
In de serie Tomas Ross en Maj Sjöwall presenteren verscheen vorig najaar de vertaling
van een ouderwetse, groots opgezette thriller. Campbell Armstrong beschrijft, 472
pagina's lang, de meedogenloze jacht van een killer van de IRA op een paar verraders
van de Ierse zaak in Amerika. Want er is een kink in de kabel: de steun met geld en
wapens die de IRA uit Amerika krijgt is in gevaar: een groepje tegenstanders slaagt
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erin om die wapenzendingen in handen te krijgen. Daarom stuurt de IRA zijn beste
moordenaar, Jig, naar Amerika om de verrader (s) te liquideren. Maar tegelijkertijd
zijn de tegenstanders, de protestanten, onder leiding van een dominee die sterk aan
Paisley doet denken, ook met een paar killers in Amerika op stap om dood en verderf
te zaaien, zodat de publieke opinie zich tegen de IRA zal keren. En dat terwijl de
president van Amerika, opvolger van Reagan, een Ier is, die om zijn kiezers moet
denken. En Jig, de moordenaar, is weer de zoon van een senator die - maar dat weet
hij niet - de wapenzendingen coördineert. En die senator heeft een bloedmooi jong
vrouwtje, dat niet alleen op Jig valt, maar ook verder niet deugt. Jig is opgezet om
heel spannend te zijn, en voor wie al die geconstrueerde toevalligheden geen bezwaar
zijn, is het ook spannend door de opbouw van de scènes. De sfeer wordt opgefokt
door vele citaten uit Ierse ballades, die helaas erg slordig vertaald zijn - de hele
vertaling doet trouwens een beetje haastig aan (‘ze legde haar vingertoppen op zijn
pols’). Maar de stromen vakkundig vergoten bloed vergoeden veel.
■

Brieven
Klein museum
Guus Middag liegt waar hij in het Kerstnummer van VN's boekenbijlage beweert
dat mijn bundel Klein Museum (Agathon) geschreven en gecomponeerd zou zijn
naar Eva Gerlach. Het komt niet in hem op te veronderstellen dat ik poëzie schrijf
die misschien met die van haar in verband gebracht kan worden, desalniettemin naar
vorm en inhoud geheel van míj is.
Middag levert een fraai staaltje ‘Hineininterpretierung’. Zo meent hij dat titels van
één woord (waarvan ik mijn gedichten steevast voorzie) en het vermengen van het
anekdotische met het mythische (dat in sommige van mijn gedichten plaatsvindt)
niet van mijzelf kunnen zijn maar van Gerlach. Hoeveel dichters zouden dan níét
Gerlach-epigonen zijn?
Vooral het dédain dat uit zijn stukje spreekt, maakt mij duidelijk dat hij alles van
Gerlach weet, niets van mij. Hij kan niet aannemen dat een ander (=ik) weliswaar in
een bepaalde traditie (waartoe ook Gerlach behoort?) schrijft, maar geen enkele
behoefte heeft aan kopieerkunst, omdat hij vertrouwt op en luistert naar zijn eigen
‘stem’. Dat de geïnteresseerde en geoefende lezer zelf oordele.
Nijmegen
Victor Vroomkoning
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Tijdschrift
Het leven van de voor de Eerste Wereldoorlog in Berlijn geboren Wolfgang Cordan,
die in 1966 onder onduidelijke omstandigheden in Mexico stierf (‘waarschijnlijk is
hij niet vermoord’ stond er op de kennisgeving van zijn dood) lijkt een geraffineerde
mengelmoes van oplichting en authenticiteit. Een paar jaar voor de Tweede
Wereldoorlog kwam Cordan naar Nederland, net als veel Duitse schrijvers en dichters
toen deden. De vaak tegenstrijdige verhalen over de oorlogsperiode in Nederland
doen denken aan de verwikkelingen rond Osewoudt of Alberegt in De donkere kamer
van Damokles en De herinneringen van een engelbewaarder van W.F. Hermans.
Hans Renders verdiepte zich in SIC 1987, nummer 3 in het leven van Cordan, die
eigenlijk Heinrich Horn heette, omdat hij een rol speelde in de geschiedenis van het
surrealisme in Nederland. Wolfgang Cordan was een van Horns pseudoniemen: hij
had er meer, Nederlandse en Duitse. Renders is duidelijk bijzonder gefascineerd door
deze getalenteerde man. Hij noemt Cordan ‘een fenomeen, een man die een
ongelooflijk avontuurlijk leven heeft geleid’. Renders struikelt bijna over zijn zinnen
om de lezer zoveel mogelijk van zijn speurtocht naar Cordans levenswandel te
vertellen. Ook nu weer munt Renders in zijn enthousiasme uit door een rommelige
en chaotische ordening van zijn gegevens in een onduidelijk samengestelde bijdrage.
Het is een goed idee van de redactie van SIC dat Renders in het volgende nummer
van het tijdschrift (1987, 4) de gelegenheid is gegeven om zijn verhaal te vervolgen.
De combinerende en deducerende lezer komt zo toch heel wat over Cordan te weten.
Zijn betrokkenheid bij het surrealisme komt tot uiting in zijn mederedacteurschap
van het tijdschrift Centaur in 1939 (samen met Ed. Hoornik, Gerard den Brabander
en Jac. van Hattum) en eerder al in 1935 met de publikatie van zijn boekje Essai
over het surrealisme. Met een beschouwing over het werk van Willem van Leusden.
Cordan was een internationaal georiënteerde duizendpoot, die met veel uiteenlopende
literaire figuren contact had. In Nederland onder andere met Adriaan Roland Holst,
L.Th. Lehmann, Jan Elburg, Gerard den Brabander, Wolfgang Frommel en Manuel
Goldschmidt en verder onder meer met André Gide en Klaus Mann. In zijn niet
gepubliceerde autobiografie Die Matte haalt Cordan volgens zijn vriend Goldschmidt
‘Dichtung und Wahrheit’ nogal eens door elkaar. Is het waar dat Cordan, toen hij
lector was bij Stols, door de vreemdelingenpolitie is opgepakt en op voorspraak van
Gerbrandy is vrijgelaten? Liep Cordan in 1943 in een SS-uniform in Berlijn rond?
Klopt het dat hij weer in een Nederlands uniform in het gevolg van prins Bernhard
met het Duitse opperbevel heeft onderhandeld aan het eind van de oorlog? De
verzetskrant Verzet en Opbouw noemt daadwerkelijk Wolfgang Cordan bij haar
oprichters, maar in het naslagwerk Nederland en het Duitse exil 1933-1940 van
Kathinka Diettrich en Hans Würzner komt hij in het geheel niet voor. Het lijkt
werkelijk wel op het stuivertje verwisselen van Osewoudt en Dorbeck. Na de oorlog
komt Cordan via Zwitserland en Griekenland, waar hij rondreisde met Bertus Aafjes,
in Mexico terecht. Daar doceerde hij aan de universiteit in het Maya-schrift. Hij
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beweerde zelfs het Mayaschrift te hebben ontcijferd. Cordan noemde zichzelf daar
‘der Schliemann Mittelamerikas’ en ontdekte inderdaad een stad met een tot dan toe
onbekende stam. Daar trouwde hij met een inheemse Maya-vrouw. Volgens de
overlevering stierf Cordan net nadat hij zestigduizend mark als Wiedergutmachung
uit Duitsland had ontvangen voor geleden schade onder het naziregime.
EVA COSSEE

Barbie terug in Lyon
Verslag van een dinosaurusproces
Barbie Misdadiger tegen de mensheid door Jacqueline Wesselius en
Lambiek Berends Uitgever: Meulenhoff, 185 p., f 29,50
Jan Meyers

Klaus Barbie
ABC

‘Heeft dit proces, bijna een halve eeuw na dato, nog zin?’ vroeg de
procureur-generaal in het proces-Barbie. Blijkens een enquête vond bijna vijf en
zeventig procent van het Franse volk van wel; het recht diende te zegevieren over
de vergetelheid. Het merendeel van de ondervraagden moet hebben bestaan uit
personen die de oorlog niet of niet bewust hebben meegemaakt. Terecht zeggen
Wesselius en Berends dat de belangstelling voor de verschrikkingen van het nazidom
sinds de egocentrische jaren zestig is toegenomen. Een film als ‘Hitler? Nooit van
gehoord!’ is niet meer denkbaar. Overheden zien zich genoodzaakt met deze
omstandigheden rekening te houden. De Verenigde Staten die zich zo vaak
nazi-freundlich hebben opgesteld, haastten zich te verklaren dat zij Waldheim niet
meer over de vloer wilden, toen diens verleden een beetje al te bekend werd. Als zij
hem niet hadden beschermd, zou de wereld waarschijnlijk al een jaar of dertig geleden
door een Frans executie-peleton van Barbie verlost zijn.
Tenslotte zijn de autoriteiten gezwicht voor de met name door het echtpaar
Klarsfeld gemobiliseerde publieke opinie en is ‘de slachter van Lyon’ ter
verantwoording geroepen, inmiddels een grijsaard met prostaatproblemen, niet meer
dan een fossiel van de Gestapobeul met hoerapet. Hij had niets anders mee te delen
dan dat hem onrecht werd aangedaan. ‘Ik ben ontvoerd, ik ben hier onder dwang,
ich antworte nicht!’ Dat laatste was een luxe die zijn slachtoffers zich niet konden
permitteren. Na drie zittingen gaf hij te kennen het proces niet verder te willen
bijwonen. ‘Processen tegen dinosaurussen’, noemde Serge Klarsfeld dit soort
rechtszaken.

Vedette
Barbie stond terecht wegens misdaden tegen de mensheid, ‘begaan in Lyon’. Deze
beperking hield in dat zijn aktiviteiten bij de SD in Amsterdam (1940-'42), waar hij
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ongetwijfeld ook een grote ijver aan de dag legde, buiten beschouwing bleven. Er
was wel om gegevens gevraagd, maar ‘ze hebben niet erg naar bewijzen gezocht in
Nederland’, aldus Serge Klarsfeld. Oorlogsmisdaden, waarvoor Barbie in 1952 en
1954 bij verstek ter dood werd veroordeeld, zijn in Frankrijk verjaard, misdaden
tegen de mensheid niet. Het onderscheid is niet zelden voer voor juridische
haarklovers. Het proces moest berusten op nieuwe feiten. De zaak-Moulin kwam
dus niet meer ter sprake, Barbie en zijn verdediger konden hun dreigementen om
eens een boekje open te doen over verraad binnen het verzet niet waar maken. Het
proces vond niet plaats voor een bijzondere rechtbank of een militair tribunaal, maar
voor een gewone rechtbank, wat betekende dat maximaal levenslang kon worden
geëist; minder leek onwaarschijnlijk.
De afwezigheid van de beklaagde verhoogde het surrealistische effect dat door de
aard van de wandaden die aan de orde kwamen en de vaak pathetische
getuigenverklaringen toch al niet gering was. Het is voor mij dan ook de vraag of
dit absenteïsme alleen maar voortkwam uit de halsstarrigheid van een onverbeterlijke
ouwe hufter. Zat hier soms de voor theater gevoelige verdediger Vergès achter?
Omdat Barbie toch alleen maar een belabberde indruk maakte, is het niet denkbeeldig
dat hij gedacht heeft: hoe onzichtbaarder hoe beter.
Ongetwijfeld was Vergès de spectaculairste figuur van het proces, ‘een vedette’,
zeggen de schrijvers van dit boek. Zijn achtergrond alleen al: Euraziaat, strijder bij
de Vrije Fransen, anti-kolonialist, verdediger van de Algerijnse vrijheidsstrijd,
communistisch verleden! Wat allemaal natuurlijk nog niet wil zeggen dat hij deugde.
De gerechtspsychiater zei dat de man hem sterk deed denken aan zijn cliënt. Hij zal
wel bedoeld hebben: behept met een soortgelijke Unmoral.
De verdediging, zowel die van Vergès als van de Algerijn Bouaïta stoelde op een
kwalijk syllogisme: nazimisdaden, kolonialisme, misdaden van de Amerikanen in
Vietnam, het optreden van Israël in Libanon, dat is allemaal één pot nat. De
laatstgenoemde drie worden niet berecht, de eerste behoort het dan ook niet te worden.
Bouaïta ontzegde Frankrijk het recht om als aanklager op te treden; argument: het
had op grote schaal amnestie verleend inzake de misdaden in de Algerijnse oorlog.
Ik heb geen waardering voor dit soort rechtsfilosofie, maar het gaat mij te ver de
verdedigers te vergelijken met Robert Faurisson. Deze ‘historicus’ ontkent de
holocaust, waarmee hij bereikte waar hij vermoedelijk op uit was: bekendheid, zij
het een treurige. Overigens was hij volstrekt niet origineel. Duisterlingen als Rassinier
(Frankrijk), Harwood (Engeland), Butz (VS), Aretz (Duitsland) hielden zich reeds
bezig met dit soort revisionistische ‘geschiedschrijving’. Vergès en zijn confraters
(de derde verdediger heette M'Bemba) ontkenden de nazimisdaden niet, zij waren
er ook niet op uit om de geschiedenis te herschrijven. Zij trachtten het proces te
diskwalificeren door de behandelde feiten te koppelen aan anderen die zij als
vergelijkbaar voorstelden en ten aanzien waarvan geen recht werd gedaan, op grond
waarvan zij de Franse staat van een dubbele moraal betichtten. Los van het feit dat
zij onverenigbare grootheden op een hoop gooiden, maakten ze daarbij een principiële
denkfout: Geen enkele misdaad ter wereld doet iets af aan de misdaden die hier aan
de orde waren.
Het boek van Wesselius en Berends is een ooggetuigeverslag. Het geeft ook een
helder overzicht van de voorgeschiedenis. Over de Amsterdamse periode is helaas
weinig bekend. Barbie verliet ons land in maart '42, voordat het grote drama van de
transporten naar het oosten begon. Magnus Linklater c.s. wijzen er in The Third
Reich, hun standaardwerk over Barbie, op dat deze na december '41 al uit de dossiers
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over Nederland verdwijnt. Merkwaardigerwijs noemen Wesselius en Barends dit
boek niet in hun literatuuropgave (wel ‘Hitler's Legacy van dezelfde auteurs).
Tegenover Gerd Heinemann van ‘Der Stern’ zei Barbie in 1979 dat hij in die tijd
deel uitmaakte van een speciale eenheid in Rusland, waarmee wel een van de beruchte
Einsatzgruppen zal zijn bedoeld, als hij tenminste niet loog.
Voor de rechtsgang zal het wel niet veel hebben uitgemaakt, maar voor het
historische beeld is het te betreuren dat er ten onzent geen uitgebreider onderzoek
heeft plaatsgevonden.
De aard van het nazisme is tot op het bot blootgelegd, het verleden steeds meer
bekend geworden, ook bij het grote publiek. Niet alleen door TV-series als ‘Holocaust’
en ‘Shoah’, ook door een nog immer voortgaande stroom van publicaties. Hieraan
hebben Wesselis en Berends met hun verslag een goede aan toegevoegd.
■

Best verkocht

VN-top-10 Fictie
1. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

2. (2)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

3. (8)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

4. (3)

Willem Frederik Hermans, Een heilige
van de horlogerie (De Bezige Bij, f 27,50,
geb. f 39,50)

5. (4)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

6. (5)

Toon Hermans, Overdrijvende
wolkenvelden (De Fontein, f 19,90)

7. (6)

Remco Campert, Eetlezen (De Bezige Bij,
f 10,-)

8. (9)

Renate Rubinstein, Tijd van Leven
(Meulenhoff, f 28,50)

9. (7)

J.M.A. Biesheuvel, De angstkunstenaar
(Meulenhoff, f 26,50)

10. (10)

Adriaan van Dis, Zoen (Meulenhoff, f
2,50)
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VN-top-10 non-fictie
1. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

2. (1)

Michail Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

3. (3)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

4. (5)

Snoecks 88 (Snoeck/Ducaju, f 19,50)

5. (7)

Pieter Lakeman, Frisse zaken (Balans, f
22,50)

6. (6)

Peter Wright, Spycatcher (Jan Mets, f
47,50)

7. (-)

Le Goff, De cultuur van middeleeuws
Europa (Wereldbibliotheek, f 42,50, geb.
f 79,50)

8. (4)

Bill Cosby, De tijd vliegt (De Fontein, f
19,50)

9. (10)

Kroniek van Nederland (Elsevier, f 99,50)

10. (-)

Poe'i, De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
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Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Vrijgevochten opinies
Carry van Bruggen woonde slechts drie jaar in Indië, van 1904 tot 1907, in de stad
die bijna dertig jaar later het décor van Madelon Székely-Lulofs Rubber zou vormen.
De door onbehouwen planters geregeerde samenleving van Deli (Sumatra) inspireerde
Carry van Bruggen net als Székely tot een roman met vergelijkbare geschoktheid
over een koloniale maatschappij waarin macht en miljoenen de afgrijzenwekkende
destructieve krachten zijn op elk menselijk - hier: blank - fatsoen. Goenong-Djatti
verscheen in 1909. Het sluit aan, schrijven Suzan van Keulen en Peter van Zonneveld
in hun inleiding bij de heruitgave ervan door uitgeverij Conserve (Indische
Letteren-reeks nr. 1. 234 p., f 27,50), bij de in 1987 verschenen studie van Jan Breman
Koelies, planters en koloniale politiek over het geheime Rhemrev-rapport dat in 1902
in opdracht van de Nederlandse regering werd uitgebracht over de wantoestanden
in Deli. De eendrachtig verdedigde belangen van ondernemers en koloniale
ambtenaren in het uitbuiten van Chinese en Javaanse contractkoelies vormen de
achtergrond van Goenong-Djatti, waarin de sympathieke hoofdpersoon Charlotte
van der Hoeff zich heftig verontwaardigt over de openlijk geknevelde Indische pers,
waardoor planters en ambtenaren zich op geen enkele wijze kritisch gehinderd weten.
Charlottes vrijgevochten opinies kunnen geen andere zijn dan die van Carry van
Bruggen zelf, die samen met haar echtgenoot Kees, hoofdredacteur van de
Deli-Courant, de intolerantie tegenover ‘pottenkijkers’ ondervond. Van Keulen en
Van Zonneveld omschrijven plot en uitwerking van Goenong-Djatti als ‘te
karikaturaal’, de stijl als te naturalistisch en te doktersroman-achtig, maar desondanks
‘toch de moeite waard’ door een interessante uitwerking van het thema, waardoor
ze een te groot eind meegaan in het onthutsend kwaadaardige negatieve oordeel van
Rob Nieuwenhuys over Van Bruggens eerste roman. Herlezing van Goenong-Djatti
bevestigde mij in mijn blindheid voor de opgemelde feilen: ik vind het een ontroerend
boek van onheilspellende kracht, te plaatsen in dezelfde hoge klasse waarin Rubber
gezet moet worden.
DS

Panorama met treffende details
In 1977 verscheen voor het eerst het (helaas te weinig bekende) tijdschrift De
Negentiende Eeuw, teken van hernieuwde belangstelling voor wat in de twintigste
eeuw altijd is versleten voor een braaf en vervelend tijdperk. Sindsdien verscheen
een golf van publikaties en niets wijst erop dat die binnenkort zal afnemen. In elk
van die publikaties blijkt opnieuw hoe groot het misverstand is omtrent die
19de-eeuwse ‘saaiheid’. Historisch gesproken is trouwens elke periode in de
geschiedenis in principe even interessant, als je maar goed kijkt. Een mogelijkheid
om dat wat betreft de eerste helft van de negentiende eeuw zelf te beoordelen biedt
Peter van Zonneveld in Panorama van de 19e eeuw. De tijd van romantiek en
Biedermeier. (Bulkboek, gebonden uitgave, f 29,50) Ingedeeld in hoofdstukken als
‘Vorst en vaderland’, ‘Kerk en Godsdienst’, ‘Onderwijs en opvoeding’, ‘Ziekte en
dood’, et cetera geeft Van Zonneveld een beeld van het dagelijks bestaan in die
literaire bronnen. Natuurlijk Hildebrands Camera Obscura, een boek dat bijvoorbeeld
uitgebreide gegevens leverde voor de afdeling ‘Interieur en kleding’. Maar ook
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gedichten, brieven, romanpassage's et cetera van Staring, de Schoolmeester,
Haverschmidt, Bilderdijk, Van Koetsveld, VerHuell, Tollens, Potgieter, Huet duiken
vaak op verrassende wijze in Van Zonnevelds tekst op. Die tekst is in alle opzichten
een panorama: zeer verscheiden, met onverwachte doorkijkjes en overzichten, en
veel treffende details. Ik sloeg dit Panorama van de 19e eeuw uiteraard open bij het
hoofdstuk ‘Seks en moraal’ en zag tot mijn genoegen dat ons Koningshuis ook in
dit opzicht interessante telgen heeft gekend. Zo schrijft Peter van Zonneveld over de
‘woeste feesten’ van Marianne (1810-1883), een dochter van koning Willem I. Deze
had al de nodige opschudding veroorzaakt door er met haar koetsier Johannes van
Rossum vandoor te gaan, maar vervult het roddelcircuit helemaal van jaloers afgrijzen
als men hoort van de ‘liederlijke kunstjes’ die op Mariannes buiten worden uitgehaald.
Zo wordt gesproken over slechts in gespoorde laarzen gehulde stalknechten die zo
snel mogelijk in een bastloze boom moeten klimmen, waar een ontklede dame wacht.
Ook in andere opzichten is er in de eerste helft van de negentiende eeuw veel
beweging. Aan de strijd voor het bestaan van de lagere klassen is bijvoorbeeld niets
saais: een in Van Zonnevelds Panorama opgenomen huishoudboekje van een arbeider
in een machinefabriek laat dat op onthutsende wijze zien. De Belgische opstand en
de Tiendaagse Veldtocht in de jaren 1830-1831 mogen in onze ogen een lachwekkend
regionaal conflict lijken: er vallen duizend doden. En de letterkunde van die dagen
mag de twintigste-eeuwse smaak niet langer kunnen bekoren: er heerst desondanks
in de negentiende eeuw grote bedrijvigheid op dat gebied, met interessante uitgaven
en felle conflicten. Er zijn vele letterkundige genootschappen, en we tellen zelfs een
literair-theoreticus van internationale allure onder onze letterkundigen: Jacob Geel.
Het wordt tijd dat er eens een einde komt aan de twintigste-eeuwse clichés ten aanzien
van de periode 1800-1900. Voor wie wil weten wat er werkelijk in het dagelijks
bestaan in de negentiende eeuw te doen is geweest, althans wat betreft de jaren
1800-1850, is Peter van Zonnevelds Panorama een helaas afschuwelijk vormgegeven
(vette corpsen en kaders als rouwranden), maar zeer informatieve inleiding.
AJ
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Exotische kosmetiek
In het kader van een reeks tentoonstellingen in Duitsland rond het thema ‘Het
exotische’ is een boek verschenen van de kunsthistoricus Stefan Koppelkamm: Der
imaginäre Orient: Exotische Bauten des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts
in Europa (Ernst & Sohn Verlag; 192 p., f 110,-). Het is een voortreffelijk geschreven
en dito geillustreerde studie, die aanschouwelijk maakt hoe het Europese bouwen
gedurende de voorgaande twee eeuwen ‘oosterse’ invloeden heeft ondergaan. De
gebruikte aanhalingstekens corresponderen met het woord ‘imaginair’ in de titel van
het boek: Koppelkamm laat zien dat het architectonisch exotisme, door hem
omschreven als het bewust en vrijwillig overnemen van stijlkenmerken en motieven
als tegengestelde aan assimilatie, een nogal oppervlakkige zaak was. Vele ‘oosterse’
bouwsels in Europa, met name in de achttiende eeuw, waren op het glinsterende zand
der verbeelding opgetrokken; pas in de loop van de negentiende eeuw kwamen er
nauwkeurige tekeningen van oriëntaalse voorbeelden beschikbaar. In 1830 maakte
Frankrijk een begin met het systematisch koloniseren van Noord-Afrika, en in de
legertros reisden tekenaars, landmeters en taalgeleerden mee. Het oosten werd op
westerse wijze de maat genomen, een jaar nadat Victor Hugo had opgemerkt: ‘Ten
tijde van Lodewijk XIV was men hellenist, nu is men oriëntalist.’
Waren de nationale koloniale inspanningen aanvankelijk bepalend voor wat men
onder ‘oosten’ en dus ook onder ‘oosters’ verstond (de meeste oriëntaliserende
bouwwerken werden door ex-kolonialen in opdracht gegeven), onder invloed van
de Wereldtentoonstelling vervaagden die grenzen. Tegelijk ontstond er iets als een
consensus over de geschiktheid van een stijl voor een bepaald soort gebouwen:
Indisch voor dierentuinen, Egyptisch voor grafmonumenten en bibliotheken, Turks
of Moors voor woonhuizen en oorden als koffiehuizen en music-halls. Soms diende
het exotische uiterlijk van dergelijke bouwwerken reclamedoeleinden (een fabriek
van ‘Oriënt’-sigaretten, een stoombadinrichting) of ging er achter een schrille
muzelmansgevel een bleek burgermansinterieur schuil.
Exotisme was voornamelijk een zaak van kosmetiek; voor de religieuze en
esthetische denkbeelden die de lokale architecten hadden voorgezeten, toonde men
weinig interesse. Pas in de twintigste eeuw zou de oosterse bouwkunst de westerse
op een wezenlijke manier beïnvloeden, doordat men haar niet meer louter citeerde,
maar haar verwerkte (Wright, Le Corbusier, Kahn). Een en ander doet niet af aan de
waarde van Der imaginäre Oriënt, dat mede door de beknopte levenslopen die
Koppelkamm van een aantal bouwheren geeft, kleurig licht werpt op enkele minder
bekende uitlopers van ‘tropisch Europa’.
HWB
Bijdragen op deze pagina: Diny Schouten, Atte Jongstra, Hans W. Bakx

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
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De wand door Marlen Haushofer. Vertaling Ria van Hengel. Bzttôh, f 34,50. Zie
pagina 5.
The Complete Prose of Marianne Moore. (Penguin, f 30,15) Patricia W. Willis
verzamelde al het proza van de Amerikaanse dichteres: recensies, essays, korte
verhalen en schetsen (besproken door J. Bernlef in de Boekenbijlage van 7 februari
1987).
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Decadentie
Vervolg van pagina 7
schreef hij het grootste gedeelte van het dertiende hoofdstuk van Een liefde. Dat hij
er een paar jaar later vurig naar verlangde weer ‘gek’ te zijn zoals toen, omdat hij
toen zo prachtig kon schrijven, sluit aan bij het portret dat Barrès geeft van de op
hun zenuwziekte terende zonen van Baudelaire. In de wereld van het personage
Mathilde - zelf zo neurotisch als een overspannen seismograaf - is de vaste
werkelijkheid opgelost tot beweeglijke bewustzijnsformaties waarvan zij zelf het
middelpunt vormt. Daarin, en in een impressionistisch geworden taal die de details
naar voren haalt, sluit Van Deyssel aan bij elementen die in de cocktail van het Franse
decadentisme aanwezig waren. De masturbatiescène van Mathilde, middenin de
laaiing, zou daarbij wel eens het symptoom van perversie en gedepraveerdheid kunnen
zijn dat Van Deyssel alsnog in de wereld van Praz brengt. Het is maar een provinciale
variant, geenszins op het niveau van wat Praz allemaal in de aanbieding heeft, maar
het Amsterdam van 1880 was nu eenmaal Parijs niet. Een goede, want preutse getuige
- alleen aan zulke getuigen kan men zien dat er weerstand moest worden overwonnen
- was Van Eeden; en die gebruikt, in een niet verzonden brief aan Van Deyssel, in
dit verband het woord dat bij Goedegebuure zo vaak te vinden is: pervers. Hetzelfde
zal gebeuren bij Van Deyssels Menschen en bergen. Ook hier heeft Van Deyssel
zich gezet tot de creatie van grensverleggende weerzinwekkendheid: de legendarische
‘poep-scène’ is uiteindelijk verdwenen, maar de ‘vervloekte, grove, walgelijke
bloote-billen-visie’ die Van Eeden zo stoorde is gebleven. Om een bijzondere en
erotische schoonheid in dit alles gaat het niet: algolagnie kan ons hier dus niet tot
Praz brengen. Maar wat Van Eeden in verband hiermee noteert, lijkt in al zijn
misprijzendheid een treffende karakteristiek van de decadent, op zoek naar steeds
verfijnder kicks: ‘hij krijgt perverse neigingen als een Chineesche lekkerbek die rotte
eieren en bedorven visch eet’. In een verruimde Praz waarin ook de provincie tot
zijn recht komt - dus, naar ik hoop, in een verruimde en helderder opgezette
Goedegebuure - zou de eigen plaats die Van Deyssel in het decadentisme inneemt,
wel eens groter kunnen zijn dan blijkt uit Decadentie en literatuur. En dat geldt,
denk ik, voor meer Nederlanders dan de door Goedegebuure genoemde.
■
Dick van Halsema is verbonden aan de vakgroep Neerlandistiek van de Vrije
Universiteit.

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Het magazijn moet nodig opgeruimd. De etalage moet dringend vernieuwd. Mijn
administratie is een puinhoop. Komt allemaal omdat ik aan niks anders denk dan aan
de figuren uit mijn boek. Advocate Rita en kunstschilder Max. Hier dat floept er zo
uit. Max heet hij. Dat weet ik ook weer. Is er iets Goos je ziet zo pips? zei mevrouw
de Waal vanmorgen toen ze de nieuwe Dr. Anne Maas kwam halen. Niks hoor zei
ik maar ik stond al een uur te bedenken hoe Rita en Max elkaar tegenkomen. Moeilijk!
Hoe ontmoet een advocate een kunstschilder? Ja ze komen naast elkaar te zitten
in een koffiebar en hij biedt haar een cappuccino aan. Maar dat is mij te toevallig.
De ontmoeting moet logisch uit het verhaal voortkomen. Dat zij voor hem gaat
poseren ongeveer in hoofdstuk drie is duidelijk. Hoe komen schilders aan hun
modellen? Zegt Max tegen Rita in die koffiebar ach mevrouw zou u voor mij willen
poseren? Doet Rita niet. De keurige advocate die ze dan nog is gaat niet zomaar even
met een losbol mee naar zijn atelier. En dan zeker meteen uit de kleren! Dat gaat te
vlug. Dat gebeurt pas in hoofdstuk vijf. En hoe.
Hoe gaat een kunstschilder uit de kleren. Ik heb nog even gekeken in De dochter
van Mistral van Judith Kranz. Schilder Mistral ligt op bed met de eigenaresse van
een galerie.
‘Nee, verdomme!’ reageerde ze woedend, haalde diep adem en ging toen over tot
de taak zijn gulp te openen waardoor zijn geslacht naakt naar voren schoot, want
onder zijn ribfluwelen broek droeg hij verder niets.
Dat is knap gevonden. Met één zo'n detail zet Judith Krantz de kunstschilder neer.
Een kunstschilder is iemand die onder zijn ribfluwelen bovenbroek geen onderbroek

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

draagt! Maar daar zijn we nog lang niet. Wacht even. Rita komt te werken op een
heel sjiek advocatenkantoor met wel vijf namen op de deur. En in de grote hal van
dat kantoor hangt een schilderij van Koningin Beatrix en Prins Claus en daaronder
de portretten van de vijf advocaten. Rita wordt de zesde en er moet dus een portret
van haar geschilderd worden. En zo is het volstrekt logisch dat Rita in het begin van
hoofdstuk twee in het atelier van Max op een verhoginkje in een stoel zit te poseren.
Keurig aangekleed.
Ja, en dan zitten die twee uren tegenover elkaar en dan gebeurt er wel wat. Het is
voor het eerst in Rita's leven dat een man haar zo lang achter elkaar aankijkt. En met
wat voor een blik... O wat zal het moeiljk zijn die bladzijde van het boek te schrijven.
Die twee krijgen een hevig contact met elkaar zonder woorden. Probeer dat maar 's
in woorden te vatten.
Het was niet alleen een kwestie van techniek, een verschijnsel dat door de
doorschijnende blankheid van haar huid, of de manier waarop haar haar vurige
vlammen leken te worden, kon worden verklaard, of door het feit dat zijn
verbeeldingskracht er nu rijp voor was. Hij was ervan overtuigd dat er licht vanuit
het innerlijk van haar lichaam stroomde, eruit voortkwam, zodat het doek zelf een
bron van licht werd als hij haar schilderde. Ik weet niet of ik zoiets kan schrijven.
Als winkelier kijk je niet zo naar je damesklanten. Ik kijk wel link uit.
Tijdens de vier uur dat ze poseert is de spanning gegroeid tussen Rita en Max.
Dan komt het moment dat hij zegt kom maar kijken. Rita stapt van het verhoginkje
af en dan ziet zij voor het eerst haar portret. Dat is een grote schok voor haar. Want
Max heeft de dan nog keurige Rita geschilderd met haar bril af en haar rode haar
los! Rita kijkt naar het schilderij. Langzaam zet zij haar bril af en dan kijkt ze naar
Max. Wat een warme blik- ... Zij steekt haar rechterarm uit en legt die op de
linkerschouder van Max. Ze blijven elkaar aankijken.
Hier gaat het eigenlijk om. Volgens mij draait het wat relaties betreft om dat eerste
gebaar. Twee mensen raken elkaar uit liefde aan. Ik denk dat ik dat wel kan
beschrijven want ik weet nog zo goed hoe dat met Corrie ging. Waar zij stond. Hoe
ik naar haar toe liep. Als ik eraan denk krijg ik tranen in mijn ogen. Die ervaringen
moet ik in mijn boek verwerken.
En daarmee heb ik ook gelijk de omslag. Want deze scène wil ik voorop hebben.
Die blik in de ogen van Rita. Zou er een tekenaar zijn die dat kan vastleggen? Beter
is het als er een foto op de cover staat. Een filmfoto van Rita, de advocate met het
rode haar. 24-ste succesweek. Naar het gelijknamige boek van Goos Verhoef.
Ik heb nu geloof ik genoeg denkwerk gedaan om te kunnen beginnen met schrijven.
Nu Rita en Max bij elkaar zijn gaat de rest vanzelf. Op de bladzijde na de scène die
op de cover staat komt Rita er al achter dat Max onder zijn ribfluwelen broek geen
onderbroek aanheeft! Max gaat Rita natuurlijk naakt schilderen en die schilderijen
komen op een tentoonstelling te hangen en worden door de burgemeester van het
suffe provincieplaatsje verwijderd omdat ze aanstoot geven. Max woedend begint
een proces en vraagt als advocaat om hem te verdedigen... Rita!
Die rechtszitting wordt een sensatie. Rita met haar haar opgestoken en haar bril
op en gekleed in zwarte toga staat in de rechtszaal naast de omstreden
naaktschilderijen waarop zij in haar volle weelde te pronken ligt. Op de tweede dag
van het proces stroomt de wereldpers al toe. En zo wordt Max wereldberoemd. In
hoofdstuk 7 verhuizen Rita en Max naar Amerika. In Hollywood krijgt Max veel
opdrachten om beroemde filmsterren te schilderen. En dan gebeurt het dat Max zijn
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hoofd verliest en aan een sterretje blijft plakken. Hij laat Rita zitten. Hoe die het rooit
lezen we in deel 2 van de Rita-reeks.
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[23 januari 1988 - Nummer 3]
Ter zake
Diny Schouten

‘De tijden, de tijden zijn altijd onzeker, maar er is één vaste grond: De Schrift,’ houdt
Jaba, Tijdschrift voor Bijbelstudie in een redactionele nieuwjaarswens zijn lezers
voor. De redactie is daarmee optimistischer dan Heere Heeresma, wiens bijdrage
Uit oude dozen het november-decembernummer 1987 (‘zesde aflevering, nieuwe
nummering’) opent. Heeresma veronderstelt dat de worstelende gelovigen behoefte
zullen hebben aan ‘rekken en stokken, orthopedische hulpmiddelen als het ware’,
om zich staande te kunnen houden ‘in een tijd waarin het officiële christendom snel
verwordt tot een van de vele dip-sauzen die de samenleving in de aanbieding heeft’.
De uiteenzetting die daarop volgt rekent de opzienbarende ‘hogere literaire wiskunde’
na, die Heeresma aantrof in een nummer van The New York Sun uit het begin van de
jaren dertig, door Heeresma gezien als ‘een daverende vermaning’ om de bijbel vóór
alles serieus te nemen. ‘Voor een andere houding is nog steeds geen reden.’ Een
recent interview in de GPD-pers bericht dat het de schrijver naar den vleze gaat;
Heeresma's laatste produkten Geschoren schaamte en De hete ijssalon ‘lopen dermate
dat het niet meer in aantallen, maar alleen nog in wagonladingen valt uit te drukken’.
Strookt een oeuvre van ‘porno-persiflages’ wel met deze kabbalistisch onderbouwde
opwekking tot vertrouwen in de Schrift? ‘Die belangstelling is niets nieuws,’ wijst
de schrijver, benaderd via zijn postbus, de vraag over zijn uiteenlopende
belangstellingssferen terecht: ‘Nog voor ik in 1954 debuteerde was ik hier, mede aan
de hand van leermeesters, mee bezig. Het heeft zo'n 20 jaar geduurd voordat ik
meende voldoende kennis en inzicht i.d. te hebben verworven om er voorzichtigjes
mee naar buiten te treden. Met artikelen in de undergroundpers waar ook JADA toe
behoort en in interviews in de profane pers. Mien Glaazer en trouwens ook Henk
Perelaar noemden dit en roemden bovendien de vele schitterend geslepen facetten
van die prachtsmaragd van het talent van hem die u hartelijk groet.’ ‘Alleen mijn
liefde voor karate is recent,’ geeft de schrijver toe, die een boek over dat onderwerp
bij Unieboek in voorbereiding heeft: ‘Al moet dit niet overdreven worden daar ik
mij met deze fijne sport waarin men mede leert een medemens in één keer, met de
handen in de zakken, hardstikke dood te schoppen, ook al weer zo'n 7 jaar inlaat.’
Bij wijze van in memoriam verschijnt binnenkort bij uitgeverij De Harmonie een
selectie van tekeningen die Opland in de Volkskrant en De Groene Amsterdammer
wijdde aan Joop den Uyl. De opbrengst van het boekje, dat de even sobere als intieme
titel Joop kreeg toebedeeld, wordt in overleg met Liesbeth den Uyl ter beschikking
gesteld aan het PEN Emergency Fund, een afdeling van de PEN die zich bezighoudt
met daadwerkelijke hulp aan schrijvers en journalisten in nood. Uitgeverij Van
Gennep kondigt voor begin februari een bundel Herinneringen aan Joop den Uyl
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aan, waarvoor een stoet van Den Uyl-intimi om een bijdrage is gevraagd, onder wie
prinses Juliana. De bundel wordt samengesteld door oud-fractiemedewerkster Marja
Wagenaar, die waar nodig als interviewster of ghostwriter optreedt. Ook bij uitgeverij
Sijthoff is een Den Uyl-boek in voorbereiding: Joop den Uyl, een leven in interviews.
Voor dat boek maakt Max de Bok, parlementair redacteur van De Gelderlander en
oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten een keuze uit de
interviews die door dag- en weekbladen met Den Uyl verschenen zijn.

De gedachte dat reclamebureaus minder sjoege hebben van literatuur dan waarover
zijzelf beschikten, deed Peter IJzenbrant en Ed Schilders een bureau oprichten dat
voor bedrijven, instellingen en particulieren literaire relatiegeschenken kan verzorgen.
Voor Dante PB & BP, afkorting voor PublikatieBureau en BoekProduktie, gevestigd
in Tilburg (postbus 10056, 5000 JB), was de bloemlezing van Gerrit Komrij voor
Van Lanschot Bankiers (Het geld dat spant de kroon) een lichtend voorbeeld.
IJzenbrant en Schilders, beiden neerlandici en publicisten, zoeken naar opdrachtgevers
die inzien dat een mooi verzorgd boekje meer indruk maakt op de klandizie dan een
balpen of een agenda. De eerste opdrachtgever werd gevonden in een pianohandel
waarvoor een boekje met anekdoten over pianospelen werd gemaakt. Het zoeken is
nu naar een financiële instelling die geïnteresseerd is in De geschiedenis van de
gierigheid, maar ook firma's in juwelen of behang kunnen terecht voor passende
literaire bloemlezingen. Als eigen promotiegeschenkje geeft de firma Dante PB &
BP een Dantereeks uit: voor het eerste deel daarin, een opstel van Dante-kenner
Schilders over De muts van Dante, is nog gezocht naar een hoedenfabrikant, ‘maar
daar zijn er niet zoveel meer van’. Dat de beide firmanten Dante tot schutsheilige
kozen, wordt verklaard uit ‘diens uitstraling van kwaliteit, hoe oneerbiedig dat ook
klinkt’.
Onder Franco zou het blasfemie zijn geweest, meldt The Independent, maar nu is er
‘een groeiend aantal academici’ dat hardop durft te zeggen dat Miguel de Cervantes
homoseksueel moet zijn geweest. De Spaanse literaire wereld had er al moeite mee
om het overtuigende bewijs te slikken dat Cervantes, geboren in 1547, tot een joodse
familie behoorde die gedwongen werd zich te laten dopen. Dat Cervantes'
Amerikaanse biograaf William Byron hem níét zag als groot dramaschrijver en eerlijk
belastingbetaler - Cervantes werd wegens belastingschulden veroordeeld tot het
gevang - waren even onaangename waarheden. Maar dat Cervantes flikker zou zijn,
is zelfs voor Byron te erg; hij verklaarde ‘niet overtuigd’ te zijn door de hypothese
van de Italiaanse historica Rosa Rossi dat Cervantes in 1575 gevangen moet zijn
genomen door een homoseksuele zeerover, die hem vervolgens drie jaar hield als
‘favoriet’ in zijn mannelijke harem in Algiers. Ander bewijsmateriaal behelst
Cervantes' dominerende moeder, zwakke vader en drie overbezorgde zusters. Een
kortstondig huwelijk met een boerendochter eindigde desastreus: Cervantes verliet
haar onmiddellijk na zijn ontdekking dat haar familie diep in de schulden zat. Rosa
Rossi vindt dat haar homoseksuele interpretatie een verklaring biedt voor de
‘impotentie’ van de ridderlijke Don Quichot; het verblijf in de mannelijke harem
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hielp volgens Rossi Cervantes ‘zijn rigide mannelijke identiteit’ transponeren tot iets
hogers.
‘Ook Amsterdam is zijn weduwe,’ schreef Kees Fens bij de dood van Simon
Carmiggelt. Het is het motto waaronder Ton van Duinhoven een rechtstreeks appel
deed op Amsterdammers om geld te storten voor een standbeeld. Volgens van
Duinhoven loopt de actie formidabel, zij het dat het geld vooral uit de provincie
binnenstroomt. Gevaar dat Amsterdammers verdriet zal worden aangedaan met een
tweede beeld als dat wat aan Wim Kan werd gewijd hoopt Van Duinhoven te bezweren
door te voorkomen dat ‘allerlei commissies’ zeggenschap zullen krijgen over het
beeld, ‘zodat het op compromissen uit zal draaien’. Wel is er in samenspraak met de
afdeling Kunstzaken van de gemeente Amsterdam, ‘want die moet de standplaats
goedkeuren,’ een voorlopige opdracht verstrekt aan Kees Verkade. Wordt Van
Duinhoven bij zijn initiatief niet gesteund door de diverse Carmiggelt-genootschappen
als daar zijn de Carmiggelt-kring uit Hilversum, de Carmiggelt-vrienden uit Capelle
aan den IJssel, het Cultureel Carmiggelt Centrum of het Algemeen Belang Carmiggelt
uit Amsterdam? Het bestaan van meer dan één fanclub is nieuw voor Van Duinhoven:
‘Ik heb wel een telefoontje gehad van iemand van de Carmiggelt-kring waarin adhesie
betuigd werd, maar ik, of liever de Stichting Standbeeld Simon Carmiggelt, ben nog
helemaal niet toe aan overleg. De eerste stap is dat het geld er moet komen.’

Gedicht
Psychisch
Uur dat niets vindt. Ik heb mijn ziel verborgen,
maar waar? Zeker niet hier. Misschien hangt ze
slordig over een stoel of kronkelt uit
het stopcontact, heeft pores haar opgelicht
of staat ze in vertaling in de kast.
De ziel is slecht te vinden zonder ziel.
Toch hangt ze ergens uit, de anima,
de ba de ka, de forma substantialis.
Twee uur geleden was ze er en hoe!
Ze had de vorm van een tafelgesprek.
Wellicht dat een van de aanwezigen...
ze gaat gemakkelijk met vreemden mee.
een aanleiding en weg! Uit kathedralen
heb ik haar moeten halen, en uit kroegen,
van een Grieks eiland waar ze samenwoonde.
De vraag is wat ik ermee moet vanavond.
Donker en koel bewaren zeker. Dat
ze vol smaakt als ik haar weer eens ontkurk.
Zo zit ik, hand onder de kin, en zin
er zonder op, wezen met niks erin.

ROB SCHOUTEN
Uit: Komplot voor een vijftiger, een liber amicorum voor Redbad Fokkema, ter
gelegenheid van diens vijftigste verjaardag, samengesteld door Eva Cossee en André

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Swertz. Te bestellen door overmaking van f 29,50 op rekening 226576833 van Van
Lanschot Bankiers, t.n.v. CPC Utrecht.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

3

Van onderaards kletser tot klassiek auteur
Frans de Rovers proefschrift over het werk van Harry Mulisch
De weg van het lachen Over het werk van Harry Mulisch door Frans C.
de Rover Uitgeverij: De Bezige Bij, 340 p., f 42,50
Carel Peeters
Op 9 maart 1944 schreef de rector van het Christelijk Lyceum in Haarlem een brief
aan de vader van Harry Mulisch waarin hij een reeks klachten over de leerling
opsomde. Aan de hand van citaten uit het schoolreglement gaf hij een laatste
waarschuwing. De klachten waren onder meer: ‘te fluwelig’, ‘lawaaierig’, ‘ruw’,
‘praatjesmaker’, ‘bankenvernieler’ en - voor de loop die Mulisch' leven heeft genomen
- het meest tot de verbeelding sprekend: ‘onderaards kletser’. Dit is allemaal niet
nieuw, want de brief staat in facsimile afgedrukt in Mijn getijdenboek. Aan Mulisch
is die kwalificatie ‘onderaards kletser’ toen niet voorbijgegaan, hij heeft haar in zijn
oren geknoopt en er voor gezorgd dat ze dat niet meer van hem kunnen zeggen, ook
al speelt er zich in zijn werk nog heel wat onderaards af. Voor Mulisch zelf betekende
die kwalificatie dat hij nog geen vorm gevonden had voor wat hij allemaal aan
gedachten en gevoelens in zich had. Toen hij voor archibald strohalm de Reina
Prinsen Geerligsprijs kreeg in 1951 betekende dat voor hem ‘de geheimzinnige
ontmoeting tussen de kanonieke, officiële wereld en mijn eigen apokriefe
onderwereld... Weet men geen vorm te geven aan zijn eigen apokriefe onderwereld,
blijft men een “onderaards kletser”... dan vindt de ontmoeting niet plaats. Vormen
is overwinnen, kleinkrijgen.’
Frans de Rover had zijn boek over het werk van Mulisch aanvankelijk de titel Van
apocrief naar canoniek willen geven, maar zag ervan af omdat die titel al eens voor
een artikel over Mulisch was gebruikt. De opzet van zijn boek veranderde echter
niet: het laten zien van een ontwikkeling in het werk van Mulisch die loopt van
archibald strohalm naar De aanslag, van het raadselachtige en verwarrende debuut
naar het klassieke en heldere boek dat Mulisch internationale bekendheid bezorgde.
Thema's en motieven in De aanslag zijn al te vinden in het debuut, vandaar de titel
De weg van het lachen. Dat is de naam die archibald strohalm geeft aan de
poppenkastvoorstelling waarmee hij aan het eind van het boek de overwinning wil
behalen op zijn concurrent Ouwe Opa die met zíjn voorstelling de vertolker is van
de christelijke visie op de wereld. Strohalm verbeeldt in zijn voorstelling de mythe
van Sisyfus, begeleid door ongrammaticale teksten. Voor de toeschouwers is dat
aanleiding om hem in de pan te hakken. Wanneer Anton Steenwijk aan het eind van
De aanslag veel duidelijk is geworden, rest hem niettemin een ‘ravage’: hij blijft
zitten met de vraag ‘Was iedereen schuldig en onschuldig? Was de schuld onschuldig
en de onschuld schuldig?’ Daarom moet hij bevrijdend lachen.
De samenhang die De Rover tussen archibald strohalm en De aanslag laat zien
omdat ze allebei uitlopen op een besef van vergeefsheid is een sterke verantwoording
van de titel van zijn boek. Het is ook een voorbeeld van de vruchtbaarheid van een
synchrone aanpak waarbij de thematische relatie tussen verschillend werk uit
verschillende perioden wordt getoond. De Rovers aanpak is echter niet consequent
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synchroon. Die is, doordat hij een ontwikkeling in Mulisch' werk van apocrief naar
canoniek heeft willen aantonen, vooral diachroon: de verschillende romans en verhalen
worden naast elkaar behandeld. Ook al wijst De Rover op overeenkomsten, de
gedetailleerde behandeling van archibald strohalm, De versierde mens, Het stenen
bruidsbed, De verteller, Oude lucht, Twee vrouwen en De aanslag levert wel
verheldering van details op, maar geen scherp en samenhangend inzicht in het
thematische bouwwerk van Mulisch' oeuvre. Een gewichtig motief als de zogeheten
‘Oedipale driehoek’, dat in veel romans en verhalen te vinden is, blijft door de
versnipperde behandeling ervan te vaag. Hetzelfde kan men zeggen van het motief
‘verstening’, waarvan ik graag gezien had dat De Rover er één beschouwing aan had
gewijd waarin de verschillende kanten die het heeft aan de orde zouden zijn gekomen,
gebruikmakend van werk uit alle perioden.
De diachrone opzet van het boek is het gevolg van de literatuurwetenschappelijke
aanpak die De Rover heeft verkozen. Die houdt in dat alles in zo formeel mogelijke
termen wordt gegoten, zodat er gesproken wordt over ‘structureel verhaalniveau’,
‘referentieel verhaalniveau’, ‘poëtologisch verhaalniveau’ enzovoort. Onder deze
noemers worden de verschillende aspecten van de romans of verhalen behandeld,
waardoor die aspecten zelf niet echt als afzonderlijke grootheden uit de verf komen.
Wat door deze aanpak volledig ondergesneeuwd wordt is de gewichtige rol die het
psychologische en filosofische thema ‘schuld’ in Mulisch' werk speelt. Omdat over
de betekenis van dat thema verschillend gedacht wordt door Mulisch, Donner en De
Rover, zou een aparte behandeling op zijn plaats zijn geweest. De
literatuurwetenschappelijke aanpak (‘benaderingswijze’ in het geëigende bargoens)
veroorzaakt kennelijk ook een speciaal soort proza, dat ik het proza van de aanwijsstok
noem: daarin wordt in bijna elke alinea aangekondigd wat de schrijver gaat doen of
wat hij nog niet gaat doen. Dat levert legio zinnen met stijfsel op als: ‘De
gebeurtenissen zou ik op grond van de informatie in de verhaaltekst als volgt willen
samenvatten’ of ‘De volgende hoofdstukken bevatten het verslag van een (mijn)
geconditioneerde lezing van Mulisch' verhalend proza. Ik ga primair uit van de
literaire tekst als een geheel van talige elementen.’ Het lijkt me inderdaad dat je
daarvan uit moet gaan.

Ware benadering
Wat De Rover niet doet met betrekking tot motieven als het Oedipus-complex, de
Orfeusmythe, de paradox of de ‘verstening’, doet hij wel met het fenomeen lachen:
een uiteenzetting geven aan de hand van alles wat hij er over heeft kunnen vinden.
Zoals de uitspraak van Mulisch dat humor en ernst niet bestaan, maar dat er alleen
‘een ware benadering’ van de werkelijkheid bestaat ‘die beide niet scheidt... Zolang
men in Nederland niet begrijpt, dat er een ernst is zo diep, dat zij alleen nog maar
lachen kan, zal men er niet volwassen zijn.’ Het lachen heeft bij Mulisch te maken
met een levensopvatting, en is dan een reactie op wat als absurd wordt ervaren; in
archibald strohalm wordt de lach aangewend voor een revanche op de morele
ordening (goed/kwaad, God/duivel) van het christendom. Het is bij Mulisch ook een
kunstopvatting, omdat hij het kunstwerk beschouwt als iets dat een eureka-gevoel
(‘Aha’) kan oproepen en dat wordt weer veroorzaakt door het besef dat een kunstwerk
mogelijk maakt wat in de werkelijkheid niet mogelijk is. Filosofisch heeft het lachen
te maken met de ontdekking van de paradox, die een grote verbazing teweegbrengt;
het is een reactie op een inzicht. Naast deze aspecten van het lachen noemt De Rover
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ook een reeks plaatsen waarin het lachen indirect te lezen is, maar dan raken we snel
op het terrein van de inlegkunde, iets wat bij Mulisch' werk verleidelijk is. Er hoeft
dan maar een tandarts voor te komen of de mogelijkheid moet worden overwogen
of die niet iets speciaals in het kader van het lachen vertegenwoordigt.
Toch raakt het lachen als motief uit het zicht wanneer De Rover aan de tweede
(van de vier) periode begint waarin hij Mulisch' werk heeft verdeeld. De eerste periode
noemt hij ‘De kunst’ (1947-1952) omdat Mulisch daarin worstelt met het
schrijversschap. Het tweede hoofdstuk (‘De vernietiging’) behandelt de periode
1953-1961 waarin Mulisch kunst gelijkstelt met vernietiging (van het irrrationele),
al lijkt hij gelijk te vinden dat kunst identiek is aan vereeuwiging en versteniging.
Het kortste hoofdstuk is het derde over de periode 1962-1971, door De Rover ‘De
werkelijkheid’ genoemd omdat Mulisch zich daarin minder met het schrijven van
proza bezighoudt dan met het schrijven van tijdsgeschiedenis (De zaak 40/61, Bericht
aan de rattenkoning, Her woord bij de daad). Het vierde en laatste hoofdstuk
(1971-1982) noemt De Rover ‘De eeuwigheid’, aangezien Mulisch daarin romans
schrijft waarin klassieke mythen een overheersende rol spelen; ook ‘de tijd’ dringt
zich meer dan in vorige perioden als motief op.

Frans de Rover en Harry Mulisch na afloop van de promotie, 9 december 1987 in Leiden
GERRIT SERNE

Ik vraag me af of deze verdeling in perioden wel de meest logische en meest voor
de hand liggende aanpak is voor Mulisch. Mulisch zoekt, naar eigen zeggen, weliswaar
steeds ‘naar nieuwe onderwerpen’ en schrijft niet elke keer hetzelfde boek, het is
juist deze verscheidenheid die door iemand die studie maakt van zijn werk tot een
hogere eenheid zou moeten worden gesmeed. Ik vind de ontwikkeling in Mulisch'
werk die De Rover beschrijft niet zo ingrijpend. De eenheid in zijn werk (‘één
organisme’) is karakteristieker en nog niet op een manier beschreven die het raadsel
niet vergroot. Alle grote thema's en motieven, van de Orfeus-mythe tot de paradox
en de tijd, leiden voor een groot deel nog een onderaards leven.

Onbekende essentie
Dat wil niet zeggen dat De Rover niet veel wat onderaards was naar boven heeft
gehaald en dat hij niet veel wat nog duister was heeft ingepolderd. Hij laat zien dat
er lang een discrepantie heeft bestaan tussen wat de lezers van Mulisch verwachtten
en Mulisch' bedoelingen - reden waarom hij niet werd ‘begrepen’. De Rover laat
zien dat dit vooral werd veroorzaakt door de wens Mulisch' werk te lezen met
psychologisch-realistische ogen, waardoor erg veel onbegrijpelijk werd gevonden
dat vanuit een andere optiek zonneklaar had kunnen zijn. Aan de hand van wat
Mulisch zelf heeft geschreven over het verschil tussen de ‘verteller’ en de ‘schrijver’
(een verteller doet een verslag van een ervaring, een schrijver vat het verhaal dat hij
schrijft zelf als een ervaring op) suggereert De Rover dat Mulisch beter gezien kan
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worden als een auteur in de traditie die haar wortels heeft in het maniërisme en
symbolisme. In die traditie wordt het kunstwerk niet beschouwd als een esthetisch
bevredigende belijdenis van menselijke emoties, inzicht of geloof, maar het is een
instrument ter verkenning van de onbekende essentie van het leven. Schrijven, zo
luidt een uitspraak van Mulisch, is een empirische wetenschap die zichzelf onderzoekt.
Dit soort schrijverschap is in de kern meer op zichzelf gericht dan op de wereld of
de directe sociale functie. Het is geen wonder dat De Rover Mulisch' proza beschouwt
als geschreven door een dichter, mét het soort geheimen dat dichters pleegt aan te
kleven. Het werk van Mulisch is niet te karakteriseren als psychologisch-realistisch,
maar als magisch-mythisch, hoezeer er ook de suggestie van eenvoud vanuit gaat en
hoezeer Mulisch zijn recentste werk ook heeft ontdaan van het fantastische. Hoe aan
de oppervlakte eenvoudig ook, het zit vol symbolen, associaties, spiegelingen,
anagrammen, duister (‘hermetisch’) gegoochel met getallen, vergelijkingen. De
Rover schrikt er niet voor terug om Mulisch' romans en verhalen op te vatten als
cryptogrammen.
Tussen de talloze grote en kleine ontdekkingen die De Rover doet (soms met
behulp van anderen, zoals Piet Meeuse met zijn essay ‘Mulisch als maniërist’)
bevinden zich wel eens groteske hineininterpretierungen waarbij men in de... lach
schiet. Zoals over de passage aan het begin van De aanslag, het moment van de
aanslag, waarin Anton Steenwijks moeder bezig is met het uithalen van een trui. De
Rover ziet in haar een van de schikgodinnen omdat ze Thea heet, wat in het Grieks
godin betekent. Maar tegelijkertijd zou ze een toespeling zijn op Ariadne, die haar
geliefde Theseus een knot wol geeft om uit het labyrint te komen. Die knot is een
‘bol’ en dat is weer het attribuut van de vader van de alchemie. Mulisch' peetvader,
Hermes Trismegistus... Wanneer in de roman staat dat het zo stil is ‘als het op de
maan moet zijn’ leest De Rover dat onmiddellijk als een toespeling op de Egyptische
maangod Toth (immers ook een bekende van Mulisch), in wiens schijngestalte De
Rover dan weer Antons vader ziet, net als Thot ook griffier. Die schrijft slechts op
wat anderen gedaan hebben. Dús is hij een machteloos iemand en accepteert hij dat
buurman Korteweg het lijk van Ploeg voor zijn huis legt. Hahaha. Op zulke momenten
is De Rover in de val gelopen, wijd opengezet door het karakter van Mulisch' oeuvre,
dat geef ik toe. Eenzelfde exercitie volvoert hij naar aanleiding van ‘wittige pluimen,
als struisvogelveren’ in het huis van buurvrouw Beumer. Dat brengt hem via de
struisvogel middeleeuwse natuuropvattingen, meditatiesymbolen, en struisvogeleieren,
naar de eivormige Omphalos van Delphi en vandaar naar... de ellipsvormige bruine
boterhammen die Anton in de Haarlemse Ortskommandantur krijgt. Haha. Deze
verleidingen had De Rover moeten weerstaan. Maar dat hij zich heeft laten verleiden
door het werk van Mulisch als geheel pleit voor zijn ontvlambaarheid. Dat je dan
wel eens, hoe wetenschappelijk ook, je hoofd kwijtraakt, is te begrijpen.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Vrouw en pensioen. Samengesteld door de Stichting Landelijke Ombudsvrouw voor
werk (zoek)ende vrouwen. Nijgh & Van Ditmar, f 14,50.
Ans Ende der Welt door Grete Weil. Fischer, f 10,90. Herdruk van een voor het
eerst in 1949 verschenen oorlogsnovelle.
De kunst en de ruimte door Martin Heidegger. Todtnauberg Verlag, f 9,50.
Tweetalige editie van een kort essay over de samenhang tussen ruimte en
beeldhouwkunst.
Cider with Rosie door Laurie Lee. Penguin, f 25,50. Jubileum-uitgave van de
jeugdherinneringen van de schrijver aan het Engeland van de jaren twintig.
Geloofsoverdracht vroeger en nu onder redactie van Leo Bakker, Tjeu van den
Berk, Hans Goddijn en Els Speet. Ambo, f 30,-. Diverse artikelen over dilemma's in
de katholieke kerk. Deze bundel is verschenen ter gelegenheid van het twintigjarig
bestaan van de Katholieke Theologische Universiteit van Amsterdam.
Kwaliteit van leven, criterium voor medisch handelen? door A.W. Musschenga.
Ambo, f 32,50. Een analyse van de morele implicaties van de ontwikkelingen op
medisch gebied.
Moderne psychiatrie door Johan Cullberg. Vertaald uit het Zweeds door Petra
Broomans en Wiveca Jongeneel. Ambo, f 59,-. Een inleiding in de psychiatrie met
aandacht voor verschillende psychotherapeutische methoden en maatschappelijke
aspecten.
The Literary Guide to the Bible onder redactie van Robert Alter en Frank Kermode.
Harvard University Press, Belknap, f 74,95. Engelse editie: uitgever Collins, f 76,60.
De bijbel op literaire kwaliteiten nader beschouwd door theologen en
literatuurwetenschappers.
Henry James, Selected Letters geredigeerd door Leon Edel. Harvard University
Press, Belknap, f 84,85. Brieven van Henry James aan onder anderen zijn broer
William, Flaubert, H.G. Wells, Edith Wharton en Stevenson.
Mothers & Lovers door Elizabeth Wood. Bloomsbury, f 53,10. Roman over een
onconventionele vrouw met zeer uiteenlopende bezigheden.
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A Case of Knives door Candia McWilliam. Bloomsbury, f 53,10. Thriller.
Reis naar Congo door André Gide. Vertaling Leonard Nolens. Kritak, f 32,50.
Dagboek dat de schrijver bijhield tijdens zijn reis door Frans Equatoriaal-Afrika in
1925.
Filosofie en wetenschap door Reinout Bakker. Kok Agora, f 17,75. De inaugurele
rede van de fenomenoloog uit 1963 en diens afscheidscollege uit 1984. Met een
inleidend essay van C.E.M. Struyker Boudier over Bakkers betekenis voor de
fenomenologie.
Another Voice. An Atternative Anatomy of Britain door Auberon Waugh.
Fontana-/Collins, f 17,15. Een selectie uit tien jaar columns in ‘The Spectator’.
Bodywatching. A Field Guide to the Human Species door Desmond Morris. Grafton,
f 40,80. De bezienswaardigheden van het menselijk lichaam en de betekenis van
houdingen, gebaren en versieringen. Met veel foto's.
Gewone mensen wonen in gewone huizen en eten gewone pap. Beelden uit de
psychiatrische inrichting ‘Het Hooghuys’, 1983-1987. Uitgegeven door ‘Het
Hooghuys’. Etten-Leur. Foto's van Luuk Kramer met teksten van Aad van Rijswijk.

De bewondering als basis
Wervende essays van Kees Verheul

Kees Verheul
BERT NIENHUIS

Een volmaakt overwoekerde tuin door Kees Verheul Uitgever: Querido,
233 p., f 39,50
Jan Fontijn
Met het lezen van een goed boek gaat het als met de liefde. Eerst is er die nerveuze,
bewonderende verkenning van het boek; de lezer is opgewonden als in het eerste
stadium van de verliefdheid. Niets is nog definitief; intuïtie en spontane reacties
overheersen tijdens de lectuur. Er is in dat stadium nog alle gelegenheid om zichzelf
in het boek te projecteren. De lezer is onrustig, herleest treffende passages en blijft
tot de laatste bladzijde toe bang dat de gewekte verwachtingen niet worden ingevuld.
Dit lezen is, als de liefde op het eerste gezicht, oppervlakkig, esthetisch ook, meer
op stijl gericht dan op de diepere betekenissen van een boek.
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Maar dan komt het tweede stadium. Aan het eerste stadium van de verliefdheid
komt een einde. De lectuur wordt verdiept, reflectie neemt de plaats in van de
beleving. De grote vraag bij die bezinning is of de liefde stand houdt. Vinden we het
erg als we schoonheidsfoutjes ontdekken? Wat te doen als we bij het vergaren van
documentatie over het boek en zijn schrijver ontdekken dat de auteur een afschuwelijk
iemand is? Wat blijft er na uitvoerige documentatie via interviews, kritieken, geleerde
commentaren enzovoort over van dat eerste stadium van emotioneel-esthetisch lezen?
Ik kom tot deze overwegingen door de essaybundel Een volmaakt overwoekerde
tuin van Kees Verheul. Verheul is een geslaagd voorbeeld van een lezer die op
vanzelfsprekende wijze pendelt tussen beide bovengenoemde vormen van lezen. Er
is bij hem in de meeste gevallen een natuurlijk evenwicht tussen beleving en reflectie.
Verheul, slavist van beroep, heeft niets van die academische lezers die met veel
geleerdheid in een afschuwelijk jargon feit op feit stapelden zonder ooit te laten
blijken dat ze ooit door het boek zijn ontroerd. Verheul heeft ook niets van die
vluchtige critici, wier lectuur niet verder komt dan oppervlakkig impressionisme.
De essays van Verheul hebben iets degelijks. Hij verdiept zich in studies over het
werk en leest biografieën en doet daarover op een rustige toon verslag van. Hij heeft
oog voor het werk zelf, besteedt aan de vorm veel aandacht, maar dat sluit allerminst
uit dat hij de vent achter het werk verwaarloost. Zijn essays over Céline, Eliot en
Jünger zijn zo aardig om te lezen, omdat Verheul probeert vast te stellen in hoeverre
kennis van Célines antisemitisme, Eliots reactionair katholicisme en Jüngers fascisme
zijn bewondering voor het werk van deze schrijvers te niet doet.
Opvallend vaak komt in het biografische gedeelte van zijn opstellen de
homoseksualiteit van de auteur ter sprake, soms uitvoerig zoals bij Gezelle en Boutens,
maar vaak ook terloops zoals bij De Haan, Eliot en Gogol. Uit die preoccupatie blijkt
hoezeer bij Verheul, zelf ook homoseksueel - men leze het ontroerende Een jongen
met vier benen - de neiging aanwezig is om de door hem bewonderde schrijvers in
te lijven in zijn eigen leven, ook al moet hij daarvoor bij Eliot en Gogol op een
geforceerde wijze latente homoseksualiteit veronderstellen. Hoezeer literatuur deel
is van zijn leven blijkt onder andere uit het volgende citaat in een essay over Leopold:
‘Iedereen die met poëzie leeft kent de ervaring dat er naar aanleiding van een gevoel
of gebeurtenis vertrouwde regels bij je opkomen, regels die je lang begrepen meende
te heben, maar die opeens woord voor woord doorzichtig lijken te worden, alsof ze
speciaal met het oog op deze situatie waren gemaakt. Een paar jaar later gebeurt er
dan iets nieuws waardoor diezelfde regels weer in een heel ander licht komen te
staan.’

Identificatie
Voor Verheul is bewondering voor een schrijver van levensbelang. Zo'n bewonderd
auteur is, zoals Verheul ergens schrijft, voor hem een toetssteen waarmee hij de
waarde van het actuele kan controleren. Borgers was dat voor hem en Ernst Jünger.
En Simon Vestdijk was dat voor hem in zijn jeugd. Er staat een aardig opstel in de
bundel, waarin Verheul beschrijft hoe hij als gymnasiumleerling een correspondentie
begint met de door hem bewonderde Vestdijk. Vestdijk reageert zeer welwillend en
uitvoerig op de brieven van de jonge Verheul. Die bewondering wordt voor de puber
een obsessie; hij gaat steeds verder in zijn identificatie met zijn idool. Uit Een jongen
met vier benen weten we hoezeer de fascinatie voor een oudere man indertijd een
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thema in zijn leven was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij bewust of onbewust
over zijn bewondering voor Vestdijk in erotische termen spreekt, getuige het citaat:
‘Het resultaat was dat niet ik in hem maar hij in mij binnendrong en daar een obsessie
werd in de meest letterlijke zin - een “omsingeling” en geleidelijke “bezetting” door
een vreemde macht die zijn overwicht tot in details van het dagelijkse leven laat
gelden.’
Die passiviteit van toen ten opzichte van een literaire vader als uitvloeisel van zijn
bewondering is Verheul volgens mij in zijn latere leven nooit geheel kwijt geraakt,
met alle voordelen van dien. Voor een essayist en criticus is het zich passief,
bewonderend openstellen voor een auteur die deel wordt van eigen leven, een mooie
basis voor het schrijven. Het stelt hem in staat met liefde en vuur te schrijven over
zijn favoriet. Er gaat op die manier iets wervends uit van Verheuls essays. Zijn fraaie
opstel over Gogol deed me weer grijpen naar de oude Prisma-vertaling van Dode
zielen in mijn boekenkast. En ik ben van plan Brodsky te gaan lezen, na wat Verheul
over hem schrijft. Wat hij over de Russische literatuur schrijft is veel beter dan zijn
opstellen over de Nederlandse literatuur.
Verheul schrijft over Vestdijk dat diens literaire smaak misschien de sterkste kant
van zijn talent was. Een fijne neus voorgoede literatuur bezit ook Verheul. Was hij
niet in Nederland een van de eersten die over Wilfred Smit en Brodsky schreven?
En dat hij door Vestdijk op Wilfred Smit werd geattendeerd, bewijst nog eens hoe
vruchtbaar literaire bewondering kan werken.
De titel van Verheuls bundel Een volmaakt overwoekerde tuin is gelukkig gekozen.
Zij is ontleend aan een schitterende passage in Dode zielen van Gogol, waarin een
beschrijving staat van een verwaarloosde tuin van een verlopen grootgrondbezitter.
Die beschrijving functioneert op verschillende niveaus. Het overwoekeringsproces
betekent verval maar ook schoonheid. De beschrijving van de tuin loopt bij Gogol
uit op een esthetisch credo: het door de mens rationeel geplande (kunst) wordt door
‘natuur’ (leven) overwoekerd en ontleent aan dat proces zijn schoonheid. Dit credo
is ook uitgangspunt voor Verheul in zijn waardering van de door hem gekozen
schrijvers en bij het lezen van literatuur. In zijn essay over Céline zegt Verheul het
heel duidelijk: ‘Wat me bij het lezen van literatuur en alle informatie eromheen voor
een belangrijk deel bezighoudt zal ik voor de beknoptheid maar weergeven met in
beschaafd gezelschap eigenlijk verboden “grote” woorden. Het is de relatie tussen
“leven” en “kunst” - de conflicten tussen de twee, de overeenkomsten, de wederzijdse
beïnvloedingen, de overgangen.’
■
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Zijn veelzijdigheid en tegenstrijdigheid, dat was de kracht van zijn
persoonlijkheid
Annie Cohen-Solal over haar biografie van Jean-Paul Sartre
Twee weken geleden verscheen de Nederlandse vertaling van de eerste
grote Sartre-biografie, het monumentale Jean-Paul Sartre. 1905-1980 van
Annie Cohen-Solal (Van Gennep, f 69,50). Niet alleen is het een
indrukwekkend beeld van de rusteloze veelzijdigheid van dit
‘onaanraakbaar symbool’ van de Franse intelligentsia, ook de
ontstaansgeschiedenis van deze biografie is turbulent. Rudi Wester sprak
in Parijs en Amsterdam met een biografe die nog meer praat dan haar
beroemde onderwerp, Annie Cohen-Solal.

Rudi Wester

Annie Cohen-Solal
BERT NIENHUIS

Goochelend met haar zonnebril, hoewel een miezerig ochtendlicht daar nauwelijks
aanleiding toe geeft, is Annie Cohen-Solal duidelijk een vedette op het symposium
over de ‘Europese culturele identiteit’ dat premier Chirac verleden week in Parijs
organiseerde om zijn politieke tegenspeler Mitterrand te overbluffen. Ze is een van
de twaalf ‘verkenners’ die naarde EG-hoofdsteden gestuurd waren om Europese
intellectuelen en kunstenaars voor Parijs te verschalken. ‘Wat is Europa? Die vraag
breng me hogelijk in paniek. Iedereen zegt hier maar dat we zo goed zijn. Maar ik
sta heel kritisch ten opzichte van de zelfgenoegzaamheid van de Fransen, hun weerzin
andere talen te leren, hun gebrek aan nieuwsgierigheid. Daarin was Sartre heel anders.’
Enthousiast als de grote naam gevallen is, rolt ze hijna uit haar deelnemersbankje
om luidkeels fluisterend met me te converseren. Het minirokje schuift naar boven,
het pied-de-poule jasje warrelt achteloos op de grond. Later, in Amsterdam, zal ze
zeggen dat Franse vrienden haar in de wandelgangen benspten omdat ze zich zo
opvallend gedroeg. Frankrijk en Annie Cohen-Solal (‘Gewoon, mijn familienaam.
Vroeger was ik getrouwd met een neef van Gide’) zijn aan elkaar gewaagd, dat is
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duidelijk. Ze noemt zich joods-Algerijns, en niet Frans: ‘Natuurlijk, ik ben opgegroeid
in de Franse cultuur, geboren in Algiers, en mijn familie is al meer dan een eeuw
Frans. Maar door de Algerijnse kwestie heb ik een haat-liefdeverhouding met
Frankrijk. Er zijn familieleden van mij omgekomen bij aanslagen, en ik moest 's
avonds binnenblijven tijdens speruren. Ik heb een bewogen jeugd gehad, zoals dat
heet. Toen ik in 1962 met mijn ouders naar Parijs ging, kwam ik in een klas met
meisjes die het over kleren, jongens en uitgaan hadden en ik voelde me totaal
vervreemd. Ik ben een geval van een complexe identiteitscrisis. Vier maanden per
jaar woon ik in Italië, de rest in Parijs. Ik voel me niet Frans, maar Europees.’ Schuinse
blik, verontschuldigend lachje. De New York Times noemde haar ‘the literary sex-star
of Paris’, maar over dit soort kwalificaties wordt ze woedend: ‘Compleet belachelijk
en van geen enkel belang. Ik ben feministe, in zoverre werk het enige belangrijke is
in mijn leven. Ik verkoop mijn boek, niet mijn uiterlijk, en ik heb een correcte
biografie geschreven, vind ik. Maar ja, men verwacht niet dat iemand die zo'n dikke
pil over een moeilijke filosoof schrijft, er ook nog redelijk kan uitzien.’
Voor het schrijven ervan werd ze zes maanden na de dood van Sartre in 1980
benaderd door de Amerikaanse uitgever van Franse afkomst, André Schiffrin, een
van de directeuren van Random House. Annie Cohen-Solal was hem opgevallen
door haar uitstekende doctoraalscriptie over een vriend van Sartre, Paul Nizan,
waarmee ze een graad in de letteren behaalde. Drie jaar lang had ze de Franse taal
en cultuur onderwezen aan de Vrije Universiteit van West-Berlijn, drie jaar was ze
gestationeerd geweest aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en ze hield
zich op dat moment bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de sociologie van
de intelligentsia in Parijs. Na haar synopsis bood Schriffin haar meteen maandelijks
een salaris aan voor zolang ze nodig dacht te hebben, en een blanco volmacht om
manuscripten te kopen en te reizen. Ze aarzelde een jaar, en besloot toen de opdracht
aan te nemen: ‘Iedereen wist het, van die Amerikaanse uitgever, en ik heb zo mijn
trots, dus ik wilde mijn gezicht niet verliezen. En aan de andere kant was er zoveel
materiaal, fascinerend materiaal, dat het een unieke kans was. Alleen, je moest het
goed organiseren. En dat kan ik. Dat is mijn gebrek in het gewone leven: ik ben
obsessioneel en georganiseerd, systematisch.’ Gedurende vier jaar las ze de ontelbare
geschriften van Sartre, maakte ruim tweehonderd interviews met zijn vrienden en
bekenden, dook de archieven in, van de stoffige Archives Nationales tot
inspecteursverslagen (Sartre was veertien jaar leraar) en reisde van New York tot
Rome.

Bokswedstrijd
Het moeilijkste vond ze zijn jeugd, het meest delicaat het einde van zijn leven.
Waarom zijn jeugd, waarover Sartre immers zelf al het autobiografische Les mots
geschreven had? Annie Cohen-Solal: ‘Een autobiografie mag je nooit als uitgangspunt
nemen, en zeker niet Les mots. Het zijn niet zomaar herinneringen, ze zijn volledig
gerangschikt en verfraaid. Sartre heeft altijd zijn afkomst willen verzwijgen, uit welke
familie hij kwam. Zijn vader was toch een grand bourgeois van wie de voorouders
gedeputeerden, senatoren en redenaars waren, een lange reeks van mensen die beheerst
werden door het woord. En hij was typisch een man uit het zuidwesten. Hij kende
het ook goed, want hij bracht er elk jaar een maand door. Toch verafschuwde hij de
provincie, de provinciegewoonten. De walging speelt zich dan ook in wezen niet af
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in Le Havre - wat iedereen tot dan had aangenomen - maar in de omgeving van zijn
jeugd. Het is interessant om te zien hoe een auteur kan liegen, de waarheid wil
vervalsen voor eigen gebruik. Het is interessant om de magie van het scheppen te
zien. Welk beeld wil iemand van zichzelf geven? Sartre heeft nooit willen toegeven
dat zijn vader polytechnicien was en zijn grootvader van vaders kant arts. Of neem
zijn boek over Flaubert, L'idiot de la familie. Daarin zit heel veel van zijn eigen
jeugd. Dat heeft hij verzwegen. Hoewel, verzwijgen is het juiste woord niet. Hij hield
gewoon niet van bekentenissen, hij wilde niet over zichzelf spreken. Dat was zijn
stijl niet.’
Omdat Cohen-Solal voor haar biografie voornamelijk documenten uit de eerste
hand wilde gebruiken, liep ze in eerste instantie op deze periode vast. Oorspronkelijke
bronnen over en van kinderen zijn immers vaak schaars: ‘Ik slaagde er maar niet in
zijn jeugd te reconstrueren, ik zocht en zocht maar kon niets vinden. Tot overmaat
van ramp brak ik bij een botsing met een autobus mijn rechterpols omdat ik alleen
maar dacht en niet oplette. Even vreesde ik dat ik door Sartre verslagen was. Want
het schrijven van een biografie is een soort gevecht. Een lange bokswedstrijd.’ Maar
net op tijd dook een koffer op met duizenden brieven en documenten over die periode
van twee tot twaalf jaar. Annie Cohen-Solal hoorde ervan, hoorde ook dat deze de
volgende dag verkocht zou worden naar Amerika en nam het eerste vliegtuig naarde
bewuste plek, Périgueux. ‘Verkoop het niet, zei ik, ik kom eraan. De volgende dag
moest ik een conferentie bijwonen. In één nacht heb ik toen alles doorgenomen om
te zien of het wat was, en heb het gekocht. Daarna heb ik er nog maanden aan gewerkt
natuurlijk.’
Nog steeds zullen er overal documenten van en over Sartre opduiken, daarvan is
ze overtuigd want Sartre was uitermate slordig en onzorgvuldig met zijn produkten.
Maar ze heeft niet de pretentie dé biografie geschreven te hebben (‘ik schreef een
biografie in beweging, zoals mijn personage was’), al is ze zeer vertoornd op de
Amerikaan Ronald Hayman die ook onlangs een biografie over Sartre publiceerde.
Hij was haar in Parijs komen opzoeken toen haar boek (in het Frans) klaar was en
had het van haar meegekregen. ‘Er zitten dezelfde hoofdstukken in, dezelfde foto's,
dezelfde chronologie. Hij heeft het snel op de markt gebracht, in elk geval sneller
dan mijn vertaling in het Engels. Maar het interesseert me niet echt. Good for him.’
Een aanklacht wegens plagiaat laat ze achterwege, het zou haar te veel tijd kosten.
Biografenperikelen te over dus. Trouwens, het schrijven van een biografie was op
zich al een anti-Sartriaanse daad want hij verdroeg niet dat men hem vastpinde op
iets, vastlegde. Sartre kan, volgens Annie Cohen-Solal, samengevat worden in de
betekenisvolle uitspraak: je pense contre moi-même: ‘Zijn essentie was: het
voortdurend ter discussie stellen, het voortdurend in twijfel trekken, de permanente
strijd tegen vastgeroeste waarheden. Het was iemand die nooit verstard is. Iemand
die altijd geprobeerd heeft mythen te ontrafelen en conventies te bestrijden, zelfs
zijn eigen zekerheden. Op zijn vijfenzeventigste jaar ging hij zijn vrienden van Les
Temps Modernes nog eens aanvallen omdat hij ze te ingeslapen vond. Het was gewoon
om ze te pesten, en omdat zij hem ingesloten hadden in een beeld dat al voorbij was.
Altijd al dacht hij “tegen zichzelf”, al in Huis clos uit 1944 zegt een personage:
“L'enfer, c'est les autres.” Het opsluiten door anderen in een beeld, is de
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hel. Het belet je om jezelf in vrijheid uit te drukken. Daarom weigerde hij de
Nobelprijs, het Legioen van Eer. Ik heb zijn eigen coherentie trachten te vinden, dat
wil zeggen dat ik niet als zoveel mensen gedaan heb die zeiden: hij heeft zich hier
vergist, hij heeft zich daar vergist. Vergist in verhouding tot welke waarheid? vroeg
ik me af. En verder heb ik getracht te kijken naar de logica van zijn cycli. Hij dacht
in “kringen”: de cyclus van de politiek, van het existentialisme, et cetera. Die volgden
elkaar op. Dat was vrij origineel en daar wilde ik achter zien te komen: wat is de
logica in zijn tegenspreken, in zijn discussie met zichzelf? Dat was de kracht van
zijn persoonlijkheid: zijn veelzijdigheid en tegenstrijdigheid. Die wilde ik laten
bestaan, maar wel in een globaal overzicht vatten.’

Machine
Om dat te bereiken, maakte ze grote schema's op de muur. Ze visualiseerde de
belangrijkste politieke gebeurtenissen en het specifieke onderwerp: Sartre en de
vrouwen, Sartre en zijn verschillende woningen, Sartre en zijn reizen, Sartre en zijn
lichaam. Enorme kaarten met alle data van zijn leven erop vanaf het begin tot het
einde en met kolommen van zijn journalistieke teksten, zijn romans en toneelstukken,
zijn autobiografie. En daarnaast legde ze dossiers aan: ‘Het heeft me drie à vier jaar
gekost maar dan word je een soort computer, een soort machine. Ik had het idee dat
de gegevens bij mij “ingevoerd” werden en dat ik ze verwerkte. Ik heb een uitstekend
geheugen, dus ik kon altijd alles thuis brengen, wie wat waar gezegd had. De grote
truc is dat je in zo'n periode nooit, nooit langer dan vier dagen vakantie neemt. Het
is inderdaad als een bepaalde machine: als je de motor uit zet, moet je een week
wachten voordat hij weer goed loopt.’ Het verklaart ook gedeeltelijk de stijl waarin
ze de biografie geschreven heeft. Er zit vaart in, dramatiek, het is soms een bijna
megalomane wedloop, gelijkwaardig aan haar onderwerp. Zou ze, nu het twee jaar
later is, het anders gedaan hebben? Annie Cohen-Solal: ‘Zeker. Ik ben iemand die
veel twijfelt. Maar fundamenteel zou het wel hetzelfde boek zijn, alleen in detail zou
het verschillen. Ik zou misschien wat meer analyses van zijn werk toegevoegd hebben.
Maar aan de andere kant zijn daar al duizenden bladzijden over geschreven; je kunt
briljante analyses in de biblioteken vinden. Ik behoor ook niet zo tot de stroming die
zuiver wetenschappelijk onderzoek het hoogste goed op aarde vind. Ik geloof dat je
diverse elementen op elkaar moet laten inwerken want de waarheid ligt altijd in een
bundel van oorzaken. Ik heb het maximum aan informatie uit de eerste hand
aangedragen, de wetenschappers mogen verder de puntkomma in De walging
analyseren.’
De waarheid over de laatste jaren van Sartre vond ze uitermate delicaat. Vanaf
1973 was hij vrijwel blind, en had daarom een jonge secretaris aangetrokken, Benny
Lévy alias Pierre Victor, leider van een maoïstisch sphntergroepje en nu rabbijn van
een synagoge in Straatsburg. Opzienbarend en schokkend waren de interviews die
hij met Sartre voor Le Nouvel Observateur maakte. ‘Het was een kwalijke rol van
Lévy. Sartres geestelijke vermogens waren echt aangetast, door drugs maar ook
omdat hij niet meer kon zien en dus niet meer kon schrijven. Hij dacht met zijn ogen.
Door te praten met Lévy had hij nog de illusie dat hij kon denken. Maar ik vraag me
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toch af wie wie manipuleerde: Lévy die profiteerde van de naam van Sartre, of Sartre
die weer gepubliceerd werd. Het feit dat hij zich in die interviews weer bezig hield
met Klerkegaard leek heel actief. De waarheid was dat hij in een leunstoel zat te
dommelen. Het was misschien een pathetische manier om te bewijzen dat hij nog
functioneerde. Of een soort dappere trots van iemand die zich niet klein laat krijgen
door ziekte of dood.’

De Beauvoir
De verstandhouding met de beroemde andere helft van het ‘ongetrouwde echtpaar’
dat ze samen al vijftig jaar vormden, Simone de Beauvoir, liet, zoals bekend, tegen
het eind van zijn leven ook te wensen over. Heeft Annie Cohen-Solal wel
medewerking van haar gehad? ‘Zeker wel, we hebben veel gepraat. Alleen, iemand
die haar memoires al geschreven heeft, heeft veel minder te vertellen dan iemand
die nog nooit gesproken heeft, zoals zijn aangenomen dochter en vriendin Arlette
Elkaïm, of Michelle Vian. Elke keer als ik de Beauvoir zag, vertelde ze weer wat in
haar boeken stond. Het is een heel slimme dame met een goed geheugen, maar ze is
niet origineel en ze heeft geen humor. Ze herhaalde steeds dezelfde ideeën. Het
probleem was dat Sartre haar heeft laten vallen voor zijn secretaris Lévy. Dat was
heel ernstig, want zij was al vijftig jaar zijn woordvoerster en kritisch gezelschap.
Het was een daad van geweld van zijn kant. Er waren enorme spanningen tussen
hen, altijd geweest ook. Het was een veel heftiger paar met veel meer tegenstellingen
dan de Beauvoir
Vervolg op pagina 12

Thrillers

Onder het pseudoniem Barbara Vine gunt Ruth Rendell zich meer ruimte om haar
personages uitgebreider op papier te krijgen. In A Fatal Inversion (Penguin, f 17,50),
haar tweede produkt onder haar schuilnaam, leidt dat tot een knap geconstrueerde,
maar toch ook wel uitgesponnen thriller van iets meer dan 300 pagina's. Voor
Nederlandse lezers doet het verhaal sterk denken aan de Baarnse moordzaak in het
begin van de jaren zestig. Rendell heeft een geschiedenis bedacht die in de gouden
jaren zeventig speelt waarin enkele bijna-hippies enkele weken alles mogen doen en
laten op een geërfd landgoed dat ze Ecalpemos noemen (lees dit achterstevoren). De
hoofdpersoon is Adam Verne-Smith die nu een nette baan heeft, maar nog vaak door
gedachten aan die zomer wordt geplaagd. Hij is getrouwd met een aardige vrouw,
heeft een babydochter die niets mankeert en toch is hij niet gelukkig en staat hij 's
nachts wel driemaal op om te controleren of zijn dochtertje echt gezond slaapt,
waarmee hij zijn vrouw bijna gek weet te maken. Rendell weet het eind van het
tamelijk naargeestige verhaal een opgewekt-cynische wending te geven.
Uitgeverij BZZTôH is sinds een tijdje ook met misdaadboeken begonnen en heeft
nu een tweede serie van vier boeken uitgebracht. Men lijkt daarbij duidelijk te mikken
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op de lezer die een spannend boek en ook ietsje-pietsje meer wil, hoewel Harry
Kemelman met zijn Rabbiboeken daar zeker niet onder valt. Het geldt wel voor
Slapende honden van Dick Lochte en Duister daglicht van Jane Langton (BZZTôH.
f 19,90, allebei). Het boek van Lochte is een komische achtervolgingsroman met
veel zeden van het hedendaagse Californië erin beschreven. Het is een soort spits
geschreven Van de Wetering-verhaal. Langton schreef een gezellige en intellectuele
puzzeldetective waarin zeer veel wetenswaardigs over het Amerikaanse eilandje
Nantucket is gestopt. In het Engels zijn de boeken verkrijgbaar als Sleeping Dog en
Dark Nantucket Noon en ze werden in deze rubiek op 9/8/1986 en 28/2/1987
besproken.
Het interessante van Italian Assets van Ted Allbeury (NEL, f 11,60) leek de
bibliografische informatie waaruit je leert dat de auteur in 1917 is geboren en in
werkelijkheid Theo Edward le Bouthillier Allbeury heet. Als je dan enigszins platte
avonturenromans schrijft zou ik ook veel voelen voor het pseudoniem Richard Butler
waaronder het boek oorspronkelijk in 1975 verscheen. De mededeling voorin dat de
auteur een gekuiste versie van dit boek aan zijn moeder had geschonken bevreemdde
me omdat er de eerste tientallen bladzijden geen onvertogen woord viel. Dan gaat
de held van het verhaal eerst met de dochter en dan met de moeder naar bed. Zou
zijn moeder gewild hebben dat het omgekeerde was gebeurd? Het verhaal ontwikkelt
zich na een zeer aarzelend begin tot een vakbekwame thriller over een gangsteroorlog
in Italië met een Engelsman die tussen twee vuren dreigt te komen.
Op de meeste vormen van voortgezet onderwijs ben je tegenwoordig vrij om Frans
te kiezen, of beter, om het te laten vallen. De gigantische produktie Franse
misdaadboeken gaat op die manier in de oorspronkelijke uitgave voor ons verloren.
Het rare is alleen dat de uitgevers geen moeite lijken te doen om de top eruit te pikken
om te vertalen. Eenmaal per jaar doe ik daarom mijn best op een Frans boek en als
het even kan, kies ik daarvoor het boekje dat met de Prix du Quai des Orfèvres is
bekroond. Die prijs wordt toegekend aan een oorspronkelijke politieroman (de jury
bestaat uit politiemannen) en naar mijn ervaring worden die in betrekkelijk eenvoudig
Frans geschreven. De prijs voor 1988 ging naar Un agent très secret van François
Lantrade (Fayard, f 10,30). Ik kan me voorstellen waarom de politie dit boek
bekroonde, want het is één lange bewieroking van de politie. Ook de binnenlandse
veiligheidsdienst mag in de eer delen. Bij beide organisaties werken flinke kerels en
tegenwoordig ook vrouwen die uit landsbelang wel eens een glaasje calvados willen
laten staan. Vooral inspectrice Danielle Baurain is in dit drama, dat begint met een
moord op een joodse kleermaker en zijn Poolse knecht, zeer ijverig in de slag en
weet onderwijl ook nog een collega van een hoop lelijk seksisme te bevrijden. Het
Frans is niet alleen niet al te moeilijk, de auteur vertelt alles uitgebreid en op zijn
gemak, zodat het geheel goed is te volgen. Een vertaling vind ik het niet echt waard.
Over Andrew Taylor lezen we voorin Our Fathers Lies (Penguin, f 11,60) dat hij
op de universiteit heeft gezeten en onder andere als bibliothecaris heeft gewerkt,
maar daar mee ophield om zich aan het schrijven te kunnen wijden. Zijn boeken tot
nu toe, en dat geldt ook voor Our Fathers Lies, tonen in ieder geval aan dat Taylor
leuk kan schrijven. De intrige, en dat leek eerder ook al, is nogal gezocht en in dat
opzicht doet hij denken aan zijn landgenoot Anthony Price. Taylor heeft namelijk
ook een voorkeur voor geleerdheid en geschiedenis in zijn boeken maar, anders dan
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Price, schrijft hij beeldend en leuk. Hij is op zijn best bij het op papier zetten van
kleine alledaagsheden. Uit de titel blijkt dat diverse vaders een potje liegen, om niet
te zeggen dat het om de historische waarheid gaat dat geen enkele zoon zijn vader
echt leert kennen, tenminste niet bij zijn leven. Oh, oh en daar kwam narigheid van.
Tsjing-Boem.
THEO CAPEL
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De illusies van Gorbatsjov
Zinovjevs cynisme
Het gorbatsjovisme of de macht van een illusie door Aleksandr Zinovjev
Vertaling José Rijnaarts Uitgever: Meulenhoff, 88 p., f 16,90
Hans Oversloot
Van aJle boeken, boekjes en artikelen die inmiddels over Gorbatsjov, ‘het nieuwe
denken’ en de ‘herstructurering’ zijn verschenen is dit essay, dit pamflet van
Aleksandr Zinovjev over ‘het gorbatsjovisme’ misschien wel het somberste. Aleksandr
Zinovjev, Rus én homo sovieticus, oorlogsvlieger, logicus, emigré, schrijver en
satiricus, eerder in Nederlandse vertaling bekend van Gapende hoogten, De lichtende
toekomst en De werkelijkheid van het communisme, vertelt ons in dit boekje dat de
vreugdevolle verwachting die door Gorbatsjov in het Westen is gewekt het eerste en
enige resultaat van ‘het gorbatsjovisme’ zal zijn: ‘(...) de huidige sovjetleiders bieden
het Westen nu die vorm van bedrog die in het Westen het beste werkt: zij doen of
zij bereid zijn hervormingen aan te brengen die een eind zullen maken aan alle
bezwaren die westerlingen tegen de Sovjetunie koesteren. Wat wij nu meemaken is
een grandioze campagne gericht op de publieke opinie in het Westen, die haar weerga
in de geschiedenis niet kent.’
Dit is een van Zinovjevs belangrijkste stellingen, maar hij doet geen moeite hiervoor
argumenten aan te voeren. Met het cynische gelijk van de objectieve wetenschapper
zet Zinovjev ons weinig omstandig uiteen, dat allen die een werkelijke, structurele
hervorming van de sovjet-samenleving mogelijk of zelfs waarschijnlijk achten een
desillusie te wachten staat. In de Sovjetunie zijn volgens Zinovjev slechts twee stijlen
van leiderschap denkbaar: stalinisme of brezjnevisme. Gorbatsjov wil misschien wel
anders, maar dat doet er weinig toe: die goede wil is dan slechts uitdrukking van het
feit dat hij de sovjet-samenleving niet kent, dat hij niet weet door welke objectieve
sociale wetten zij wordt geregeerd. ‘Het bewind van Gorbatsjov kan de
sovjet-maatschappij een beetje dynamischer maken, maar dan slechts ten koste van
buitengewone inspanningen van bovenaf, strenge repressieve maatregelen en de
steun van de actiefste en ijverigste individuen in deze strijd tegen hun eigen
medeburgers.’ Dat komt volgens Zinovjev niet alleen doordat de ‘tussenlaag van
bureaucraten’ krachtige weerstand biedt - het zijn vooral de ‘bureaucraten’ en het
‘bureaucratisme’ die het in de retoriek van het gorbatsjovisme moeten ontgelden -,
maar omdat vrijwel de gehele bevolking weerstand biedt: ‘De grote massa van de
bevolking, van de gewone mensen tot de leiders op alle treden van de hiërarchie, zal
al het mogelijke doen om de hervormingsactie van de gorbatsjovisten in te dammen
en het effect ervan te beperken tot een minimum waar niemand last van heeft.’

Alexandr Zinovjev
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Geconfronteerd met die weerstand resten de gorbatsjovisten twee methoden: of
(nog) harder de zweep er over - maar dat maakt van de Sovjetunie niet die half- of
quasi-westerse samenleving die Gorbatsjov voor ogen lijkt te staan - of, wat volgens
Zinovjev de meest waarschijnlijke gang van zaken is, ‘de dynamische minderheid
rond Gorbatsjov’ past zich op den duur aan de omstandigheden aan, zal haar falen
verkopen als succes, en het gorbatsjovisme zal uiteindelijk niet meer blijken te zijn
dan ‘een enigszins gemoderniseerd brezjnevisme’.

Knap irritant
Nee, Zinovjev is niet gek (zoals Josif Brodski meent); als men Zinovjev voor gek
verklaart doet men zijn onplezierige denkbeelden te gemakkelijk af. Zinovjevs pose
van de wetenschapsman (de enige wetenschapsman) die precies weet wat ‘het
gorbatsjovisme’ eigenlijk inhoudt en feitelijk voor perspectieven biedt is wél knap
irritant. En de bijdrage die Zinovjev met dit essay aan het debat levert is ook niet zo
origineel als hij zelf lijkt te menen. Er zijn meer sovjetologen die er op wijzen dat
een zeer waarschijnlijke uitkomst van het gorbatsjovisme een gemodificeerd
brezjnevisme is, en hij is niet de eerste die denkt en zegt dat een herstructurering van
de sovjet-samenleving niet mogelijk is zonder dwangmaatregelen. Maar Zinovjev
gaat verder dan de meesten: hij weet zeker dat Gorbatsjovs streven tot mislukken
gedoemd is, en hij weet ook nog precies waarom. Men kan Zinovjev niet verwijten
dat hij geen stelling durft te nemen of geen harde voorspelling durft te doen. Over
vijf?, tien?, twintig? jaar heeft Zinovjev gelijk of ongelijk gehad.
Een tijdje geleden sprak ik toevallig - of niet toevallig - over de ideeën van Zinovjev
met een vroegere kennis van Zinovjev, zijn naam doet er niet toe, ik noem hem
Aljosja. Aljosja is een erudiete, beschaafde Moskoviet die zich ondanks zijn
beschaving liet ontvallen dat Zinovjev ‘eigenlijk een KGB'er was’. Nu zijn
beschuldigingen over en weer van het onderhouden van banden met de KGB in de
kring van hele en halve dissidenten en (andere) ‘andersdenkenden’ niet zo
uitzonderlijk (men leze Homo Sovieticus van Zinovjev - niet zijn beste boek), maar
wat Aljosja zei leek me onder de maat en dat vertelde ik hem. Ja, zei Aljosja, dat is
natuurlijk zo, maar wat Zinovjev zegt past precies in het straatje van degenen die
alles willen laten zoals het is, als je Zinovjev gelooft dan is elk streven naar iets
anders, naar iets beters volstrekt hopeloos, dan verandert er niets en laat je bovendien
alle hoop varen; en ik wil niet dat hij gelijk heeft, dus ik handel ook niet alsof hij
gelijk heeft, en misschien dat er dan toch. ‘God weet het’, iets verandert.
■

Humeuren & temperamenten
Nieuwjaarsgevoel
Gerrit Komrij
Eén dag hoeft het nieuwe jaar maar oud te zijn of het is al beduimeld. Maar elk jaar
beleef je opnieuw, heel even, de sensatie van een vers gesteven laken, een paar
schoenen zó uit de etalage van de schoenwinkel, een ongeopend doosje sigaretten.
Je kruipt tussen de lakens en ze zijn verkreukeld; je loopt één meter op je schoenen
en ze zijn tweedehandsje neemt een trek van je sigaret en het cellofaan van het pakje
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ligt aan flarden - maar je hebt de krakende versheid van je bed geroken, een fractie
van de eeuwigheid glommen je schoenzolen als een kastanje die je over je mouw
had gewreven, de vouwen in het zilverpapier van je sigarettendoosje hielden je met
hun onberispelijkheid een ogenblik in bekoring. Op nieuwjaarsdag heb je, hoe kort
ook, het hele jaar glimmend en geurend en nieuw in je hand.
Nieuwjaar - dat was als kind een dag van helderheid voor je, alsof je het oude jaar
als een zak vol duistere rommel buiten de deur had gezet. Het verleden was
verdwenen, als een zwart gat dat in het niets was weggezeild. Voor je lag het licht,
verblindend als de sneeuwpop die je, dansend op je tenen, aan het maken was. De
lucht knetterde en kraakte als het cellofaan van je snoepgoed, toffees en ulevellen
en jujubes, in alle vroegte opgehaald bij ooms en tantes. Winterkoninkjes en griotten.
Alles was zacht en sponsachtig als spekjes, zoet als boterkoek. Je waande je op de
drempel van louter heerlijkheden. Al snel leerde je dat die meestal uitbleven. Maar
het gevoel handhaafde zich - iedere nieuwjaarsdag opnieuw. Zo bevangt je ook altijd
een zucht naar zwerven en verre landen wanneer je, alleen maar om een vriend of
een kennis op te halen, een vliegveld betreedt en voel je je rijp voor de operatietafel
wanneer je, met geen ander doel dan het bezoeken van een ziek familielid, door de
gangen van een ziekenhuis wandelt.

Vliegvelden en ziekenhuizen hadden zo hun eigen aureool.
De nieuwjaarsdag werd zomaar een dag tussen andere dagen, een dag met een
gisteren en een morgen die je steeds routineuzer doorliep, maar het aureool van een
volstrekt nieuw begin, van kraakheldere lakens bleef. Vrieskou betekende geluk.

P. Hermanides
Eerst kwamen er de nieuwjaarsdagen met iets van weemoed naar het voorbije jaar.
Er was niet alleen licht in de toekomst, ook vlammetjes uit het verleden sudderden
nog wat door. Je had uit die afgesloten periode wel iets willen meenemen - iets wat
minder snel kleverig werd dan je snoepgoed. Vervolgens werd de toekomst steeds
onbelangrijker, ongewenster, het verleden vlammender, warmer. Het contrast tussen
duister en licht vervaagde. Er laaiden eenzame fakkels in het donker achter je en een
vale, loodgrijze schemering gloorde in het verschiet. Maar onveranderd bleef de
nieuwjaarsdag zelf, door associatie en illusie, een dag van ongeschonden klaarheid.
De atmosfeer was statisch geladen, er heerste rust.
Je wist dat het stof, de hersenspinsels van gisteren allerminst verdwenen waren.
Je had, al leek het jaar in witte windsels te liggen, een zak vol doffe zorgen over de
drempel meegetild. Je besefte dat de stilte een broze illusie was die door het minste
of geringste om zeep kon worden geholpen. Nog voorde middag zou opnieuw de
gong slaan, de zweep weer hebben geknald.
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En nu? Nu is zowel voor als achter je alles duister. De herinnering doet pijn en de
toekomst hoont je. De pijn en de hoon zijn des te schrijnender op die dag van
toneelmatige vrede. Je leeft in een continuüm van dreiging, en het kan je niet eens
schelen. Je bedelft je bitterheid onder het zoet. Het lijkt verdomme wel elke dag
nieuwjaarsdag.
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Een liefde van de camera
Eve Arnolds fotoboek over Marilyn Monroe
Marilyn Monroe An Appreciation by Eve Arnold Uitgever: Alfred A.
Knopf, Borzoi Book, 141 p. Importeur Van Ditmar, f 63,45
R. Ferdinandusse
Een prachtige anekdote. Verteld door Eve Arnold over Joan Crawford maar de
eigenlijke hoofdpersoon is Marilyn Monroe. Eve Arnold is een beroemde,
Amerikaanse fotografe, al werkte ze lange tijd in Europa, voor Magnum, en voor
The Sunday Times. Ze maakte tijdens haar loopbaan zes keer een reportage over
Marilyn Monroe, en net als enkelen van haar collega's kon ze de verleiding niet
weerstaan een keuze uit haar foto's in een boek onder te brengen. Voor de tekst koos
ze geen Norman Mailer of Gloria Steinem. Ze schreef zelf, en temidden van de vele
Monroe-teksten is het een juweeltje.
Eén van de dingen (voor ik aan de anekdote toekom) die ze beschrijft, omdat het
haar na jaren nog steeds bezighoudt, is de Monroe-mania van de jaren vijftig. De
totale gekte die mensen beving als ze in de nabijheid van de filmster kwamen. De
collectieve gekte die over een hele badplaats neerdaalde toen de badgasten ontdekten
dat MM (en in haar gezelschap ook Eve Arnold) op het strand was. (Uiteindelijk
vluchtte ze het water in, achtervolgd door honderden zwemmers. Een boot moest
haar van verdrinken redden.)
In 1955 was Eve Arnold in New York met de opdracht voor een damesmagazine
foto's te maken van filmster Joan Crawford en haar inmiddels ook al acterende
dochter. Het zouden modefoto's worden, de bijpassende kleding was al aangeschaft
en lag klaar. Joan Crawford, toen net in de vijftig, arriveerde als eerste (met een
secretaresse en twee pissende poedeltjes) en barstte meteen los: ‘Ik was net even bij
de Actor's Studio en weet je wie ik daar zag? Marilyn Monroe! Ze had geen step-in
aan, d'r hele kont hing d'r achteraan. Het is een schande voor de hele filmindustrie.’
En, schrijft Eve Arnold, ‘zo raasde ze maar door, dat zíj een lady was, die altijd aan
het publiek dacht, dat zíj nooit maandverband zou gaan kopen zonder witte
handschoenen aan, maar dat die Monroe, die had geposeerd voor een naaktkalender,
elke fatsoenlijke vrouw te schande maakte.’
Ondertussen kleedde ze zich, tot schrik van Eve Arnold, steeds verder uit. ‘Ik riep
nog flauwtjes dat we beter op haar dochter konden wachten, maar het was al te laat.
Daar stond Joan Crawford geheel naakt voor me. Ik was nog onervaren en wist totaal
niet wat ik moest doen, dus ik deed het enige wat ik kon: ik fotografeerde haar naakt.’
Toen Arnold er later over nadacht, herinnerde ze zich dat Crawford in haar jeugd
in pornofilmpjes was opgetreden, en dat ze die in de loop der jaren allemaal had
opgekocht. Bovendien was het een tijd dat Crawford vrijwel de hele dag in de wodka
was. ‘Maar toch kon ik niet uitmaken hoeveel van dit plotselinge strippen een reflex
was, en hoeveel ervan woede, een reactie op Marilyns naaktkalender.’ In ieder geval
herinnert Arnold het zich als een van de vele voorbeelden van hoe er in die dagen
gereageerd werd op de massale aandacht van de fotografie voor Marilyn Monroe.
Er staan nog meer aardige voorvallen in de tekst. Ook Arnold mocht er een keer
getuige van zijn hoe Marilyn in een hotelkamer een Europese journaliste ontving
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voor een interview. Monroe was blootsvoets, had een wel zeer doorzichtig gewaad
omgeslagen en vroeg met een zacht stemmetje of de journaliste bezwaar had als ze
ondertussen heur haar borstelde.
‘“Of course not,” the woman replied, and when she looked up, Marilyn was
brushing her pubic hair. The woman was so startled that she sputtered her way through
the interview and left quickly.’
Magnum had een afspraak met de producers van The Misfits, Marilyns (en Clark
Gables) laatste film, voor het maken van exclusieve foto's. Om de twee weken zouden
er steeds twee topfotografen aanwezig zijn, maar juist door de labiele situatie waarin
Marilyn verkeerde, en de vele problemen, werd later gevraagd of Eve Arnold veel
langer wilde blijven, en het werk afmaken. Ze schrijft daar heel mooi over, met de
scherpe waarnemingen die men van een fotografe kan verwachten.

Marilyn Monroe gefotografeerd door Eve Arnold

De lijn in haar tekst voor dit fotoboek is simpel: hoe kwam het dat de camera, met
name de fotocamera zo verliefd was op Marilyn, en omgekeerd: hoe kwam het dat
Marilyn pas optimaal functioneerde als er een fotograaf in de buurt was. Een duidelijk
antwoord wordt uiteraard niet gegeven, maar haar beschrijvingen en overwegingen
zijn intrigerend. (‘It was a stroboscopic display, and all the photographer had to do
was to stop time at any given instant and Marilyn would bring forth a new image.’)
Als gezegd, er zijn veel MM-fotoboeken. Wie behalve wil kijken ook nog wil lezen
wat een fotografe door haar lenzen zag moet Arnold cadeau vragen.
■

Pockets

Marcos Rey schreef The Memoirs of a Gigolo, een prachtig verhaal over de opkomst
en ondergang van een profiteur (Avon, 217 p. f 29,25). Dankzij het bondgenootschap
met een oogverblindende vriendin weet hij zich na bonte omzwervingen geliefd te
maken bij een schatrijke industrieel. Hij krijgt een functie in diens bedrijf en begint
een verhouding met de directiesecretaresse, de ogen en oren van de onderneming:
‘Aan het einde van een werkdag nam ze me mee naar haar eenkamerappartement
waar we gemeenschap hadden. Maar ik was er meer in geïnteresseerd het bedrijf te
penetreren (...)’ Als de wonderschone vriendin van de gigolo ervandoor gaat valt
zijn façade.
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In de Tweede Wereldoorlog is Roald Dahl RAF-piloot. In de Libische woestijn moet
hij in een zandstorm een noodlanding maken, waarbij hij net op tijd uit het vliegtuig
weet te kruipen, dat vervolgens explodeert. Hij blijkt te zijn neergekomen tussen de
Italiaanse en Engelse linies, en Engelse soldaten redden hem uit het niemandsland.
Dit is een van de anekdotes uit Going Solo, het verslagen. Over het leven in Levendig
vertelde herinneringen, voor de liefhebbers van Dahls verhalen (Penguin, 209 p., f
20,75). Over het leven in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen
Children of the Blitz. Memories of a War-time Childhood, samengesteld door Robert
Westall (Penguin. 237 p., f 42,-). Westall ging op zoek naar de werkelijkheid achter
zijn eigen herinneringen: toen de oorlog uitbrak was hij negen jaar. Hij verzamelde
foto's en ooggetuigenverslagen. Over het leven in de schuilkelders, voedsel- en
brandstofproblemen, bombardementen, kinderevacuatie, en andere noodoplossingen
in een belegerd land. Op veel foto's wordt gelachen en kinderen spelen door, ook al
is de ernst van een bombardement bijna dagelijkse realiteit. De aardigste (propaganda)
foto vond ik die van een groep met gasmasker gymnastiekende meisjes: ‘Hitler will
send no warning - so always carry your gas mask.’
Het nazi-regime veroordeelde de Freudiaanse, ‘joods-wetenschappelijke’
psychoanalyse als een bedreiging van de staatscontrole van het individu. Andere
vormen van psychotherapie (volgens Jung of Adler) werden niet alleen getolereerd,
maar mochten zich verheugen in de stichting van een heus instituut in Berlijn, dat
werd ondersteund uit fondsen van het Duitse Arbeidsfront, de Luftwaffe en de officiële
Onderzoeksraad. Over dit Göring-instituut schreef Geoffrey Cocks Psychotherapy
in the Third Reich (Oxford University Press, 326 p. f 47,-). Wat had Göring met
psychotherapie? Hermann niet zo veel, maar zijn neef Matthias Heinrich Göring was
een vurig bepleiter van deze tak van wetenschap. Neef Matthias wist sluw gebruik
te maken van zijn bloedbanden, en was met de ontwikkeling van een ‘Herrenvolk’
de aandacht voor de psychologische gezondheid niet ook noodzakelijk? Cocks
interviewde voormalige medewerkers van het Göring-instituut over de moreel en
intellectueel twijfelachtige plaats die dit innam in de ontwikkeling van de
psychotherapeutische beroepspraktijk. Afgezien van behandeling van individuele
gevallen hielp het instituut ook bij het opstellen van ‘Völkerpsychologische’
karakterschetsen voor propagandadoeleinden: hoe kon je de Russen, Amerikanen,
Britten, etcetera het best op hun verschillende zwakheden aanspreken? Psychotherapy
in the Third Reich geeft een helder beeld van de psychologische organisatie aan
Duitse zijde van de oorlogsvoering in de jaren 1940-1945. Met zeer uitvoerige
documentatie en voorzien van register.
Een opwekkend boek in onze jaren van morele restauratie is Norman Vincent Peales
Why Some Positive Thinkers Get Powerful Results (Fawcett Crest, 215 p. f 13,90).
Peale biedt de lezer een eenvoudig, wetenschappelijk verantwoord, stap-voor-stap
systeem om onzekerheid in zelfverzekerdheid, hindernissen in mogelijkheden en
gepieker in actie om te zetten. Een heerlijk werk vol positieve mensen. Bijvoorbeeld
Jesse Owens, de man die geloofde in zijn droom en de snelste mens ter wereld werd.
Waarom leidt het opgewekte denken volgens Peale tot grootse resultaten? ‘Positieve
denkers krijgen positieve resultaten omdat ze van het leven houden, hun goeie dagen
tellen, ervan genieten, er zich aan overleveren, en met enthousiasme. Het is een, feit
dat als de mensen van het leven houden, het leven ook van hen houdt.’ Het zich
bevrijden van akelig negatieve gewoonten is volgens Norman Peale een spiritueel
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proces, waarij God een onmisbare rol speelt: ‘Dus roep ik u op te geloven, te geloven
in God, in het leven, en in uzelf.’ En Peale besluit met een woord van Kant: ‘Het is
Gods wil, niet alleen dat we gelukkig zijn, maar ook dat we onszelf gelukkig maken.’
De ondernemers van de Hudson Bay Company moeten op zijn minst voorbeelden
zijn geweest van wat Peale zich als positieve denkers voorstelt. Peter C. Newmans
Company of Adventurers vertelt van hun ‘powerful results’: het gebied van deze
enorme ‘compagnie’ strekte zich op het hoogtepunt van haar macht uit over
eentwaalfde van het aardoppervlak. In de eerst helft van dit tweedelige werk schetst
Newman opkomst en bloei tot 1800, ondanks de vele cijfers en feiten in zeer leesbaar
proza. Het is een kroniek over het ontstaan van Canada. Newman baseerde zich op
overgeleverde getuigenissen en documenten en putte daarbij uit ongewoon rijke bron.
Hij schrijft dat de Hudson Bay Company na het Vaticaan het best gedocumenteerde
instituut ter wereld is. Tussen alle documenten ook zeer levendige interesse. Voor
wie wil weten hoe de geslachtsdaad bij bevers verloopt: Newman maakt er melding
van (Penguin, 564 p., f 26,90).
In 1817 arriveerde een Amerikaanse diplomaat in Londen: Richard Rush. Zijn
waarnemingen in de Londense society schreef hij op in A Residence at the Court
of London (Century, 239 p. f 32,50). Als Rush en echtgenote op weg zijn naar een
koninklijk bal passeert hun koets een enorme rij stilstaande, overvolle rijtuigen met
belangstellenden. Eenmaal binnen is Rush verbluft door het aanzicht van honderden
vrouwen die op lijken te rijzen ‘uit de kleine barricade’ van hun hoepelrokken.
Serieuze zaken zijn er natuurlijk ook te doen voor Rush. Zo worden in 1818 twee
Engelsen ter dood gebracht die zijn gevangengenomen toen ze in Florida aan indiaanse
zijde tegen het leger van de Verenigde Staten vochten. In Engeland brengt het nieuws
van de executie nationale verontwaardiging teweeg. Rush staat voor de taak de
noodzakelijkheid van de Amerikaanse handelwijze te verklaren uit de gecompliceerde
en geperverteerde verhouding tussen de blanke regering en de indianen. Zijn woorden
lijken het vertrouwen van de Engelse regering in het Amerikaanse beleid te bevestigen.
ATTE JONGSTRA
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Eén verkeerd gen en u kunt uw hypotheek wel vergeten
Oneigenlijke parallellen tussen oude en nieuwe eugenetica
De genetische manipulatie door dr. H. Schellekens en dr. R.P.W. Visser
Uitgever: Meulenhoff Informatief, 187 p., f 32,50
Douwe Draaisma
Eugenetica betekent zoveel als ‘van goede geboorte’. De naam is in 1883 bedacht
door Francis Galton, gentleman scientist en neef van Darwin. Als de natuur erin
slaagt, zo overwoog Galton, het erfelijk materiaal van een ras te verbeteren door een
selectieproces dat berust op massale produktie en bijna even massale vernietiging,
zouden wij het menselijk ras dan niet kunnen verbeteren door gerichte kunstmatige
selectie? Bijvoorbeeld door ‘ongeschikten’ van voortplanting af te houden en begaafde
mensen juist aan te moedigen veel kinderen te verwekken? Zelfs een geringe
inspanning zou al veel uitmaken: al zou men van het geld dat aan de veredeling van
paarderassen wordt uitgegeven slechts één-twintigste deel - in Engeland altijd nog
een astronomisch bedrag - aan de verbetering van het menselijk geslacht besteden,
een sterrenband van genieën zou het resultaat zijn.
Ieder eugenetisch ideaal bevat criteria voor wenselijke en onwenselijke
eigenschappen en in die van Galton weerspiegelden zich de waarden van de
welgestelde Britse aristocratie. De ‘undesirables’, dat waren de recidiverende
misdadigers, leeglopers en alcoholici; ‘desirables’ kenmerkten zich door ‘gezondheid,
daadkracht, mannelijkheid en een hoffelijke instelling.’ Galton was een Victorian
and very much so.
Maar er waren ook socialistische criteria mogelijk. In ons land schreef de hoogleraar
Steinmetz in 1897 dat de goede varianten der lagere klassen zich gemakkelijker
moesten kunnen voortplanten en dat de slechte varianten der hogere klassen veel
spoediger zouden moeten dalen. In Engeland verwierf de eugenetica aanvankelijk
juist onder linkse vrijdenkers veel aanhang. G.B. Shaw zou genetisch superieure
mannen wel polygamie willen toestaan: het zou zonde zijn als zij zich moesten
beperken tot ‘the breeding capacity of a single woman’.
Welke idealen oorspronkelijk ook verbonden waren met de genetische verheffing
van de mensheid, in de landen waar een eugenetische praktijk van de grond kwam,
zoals in Amerika, kregen racistische criteria de overhand. De programma's voor
castratie, sterilisatie en selectieve immigratie uit het begin van deze eeuw richtten
zich onder meer tegen negers en Slavische volken. De definitieve perversie van de
eugenetica, het is bekend, vond plaats in nazi-Duitsland, waar - niet alleen tot
ontzetting van joodse eugenetici - een onheilige verbintenis ontstond tussen eugenetica
en antisemitisme. Wat een verheffing van onze natuur had moeten zijn werd een
dieptepunt in de beschaving.
In het eerste deel van De genetische manipulatie schetsen Schellekens en Visser
de geschiedenis van de eugenetica tot en met de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens
zetten ze in hoofdstukken over moleculaire genetica, het DNA-debat en erfelijke
ziekten uiteen dat de mogelijkheden om menselijke erfelijke aanleg te beïnvloeden
aanzienlijk zijn toegenomen. Thema van hun boek is de vraag of er nu ook een
‘nieuwe eugenetica’ voor de deur staat. Wonderlijk genoeg krijgt juist die vraag
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verhoudingsgewijs weinig aandacht. Alleen het slothoofdstuk gaat in op de nieuwe
eugenetica en dan nog voornamelijk door de vraag te herhalen.

Francis Galton

Bij het schrijven van de hoofdstukken over de ontwikkeling van de eugenetica in
Engeland en Amerika lijkt vooral In the Name of Eugenetics (1985) van Daniel
Kevles goede diensten te hebben bewezen: dezelfde namen, dezelfde voorbeelden,
dezelfde cijfers. Meer nieuws bevat het hoofdstuk over de Nederlandse ontvangst
van de eugenetica, al zijn er ook nogal wat lacunes. Dat in ons land pas in 1917 de
eerste eugenetische voorstellen zouden zijn geformuleerd, is natuurlijk al op voorhand
onwaarschijnlijk. Twintig, dertig jaar na Galton? In werkelijkheid - zo verklapt de
systematische catalogus van de Groningse UB - wenste de hoogleraar J. van Rees al
in 1895 paal en perk te stellen ‘aan de voortplanting van chronische alcoholisten,
van geboren dronkaards, al was het ook in de ergste gevallen door het opnemen van
castratie onder de straffen’. En in 1914 schreef de psycholoog Heymans dat men
van de doodstraf kon zeggen wat men wilde - soms werd een onschuldige ter dood
gebracht - zij verhinderde toch op heel effectieve wijze dat misdadige aanleg kon
worden doorgegeven. Als alternatieven gaf hij onder meer huwelijksverbod,
afzondering en sterilisatie in overweging. Ook ontbreekt de ‘radicale en goedkope
oplossing’ voor het zwakzinnigenvraagstuk van de psycholoog Luning Prak, te weten
‘het reserveren van een waddeneiland voor een permanente bevolking van
achterlijken.’
In weerwil van dergelijke uitlatingen kan men het met Schellekens en Visser eens
zijn dat de eugenetica in ons land geen voedingsbodem heeft gevonden. De enkeling
die zich aan initiatieven waagde kreeg met verontwaardigde tegenstand te maken.
De enige Nederlander die zich inspande voor de nazistische variant van eugenetica,
de bioloog Ströer, kon dat alleen doen onder dekking van het Duitse gezag. De
beschrijving van diens sinistere loopbaan, tot en met de aanstelling aan het instituut
dat door Mengele toegezonden materiaal onderzocht, is vanuit historisch oogpunt
het beste deel van het boek.

Databanken
Het laatste hoofdstuk taxeert de kansen op een nieuwe eugenetica. De nieuwe
genetische analysetechnieken, lezen we, zullen de erfelijkheid van psychische en
sociale eigenschappen in een nieuw licht plaatsen. Ter illustratie gaan de auteurs in
op ‘twee eugenetische stokpaardjes: de erfelijkheid van intelligentie en van
criminaliteit’. Daarop volgen twee paragrafen over het intelligentiedebat uit de jaren
zestig en zeventig en over het volgens de auteurs weer veldwinnende idee dat
criminaliteit genetisch bepaald is (‘Ongetwijfeld moet dit worden gezien in verband
met de verrechtsing van de Europese en Amerikaanse politiek’).
Te vrezen valt dat Schellekens en Visser hier verschillen voor overeenkomsten
aanzien. Als er twee debatten zijn die juist de discontinuïteit tussen de oude en de
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nieuwe eugenetica bewijzen, zijn het wel die over intelligentie en misdadig gedrag.
Die discussies gaan immers over de relatieve bijdragen van erfelijkheid en omgeving
en dat is werkelijk heel iets anders dan de oude eugenetische vraag of misdadigers
en zwakbegaafden zich mogen voortplanten. Aan de posities in die debatten hebben
‘nieuwe genetische analysetechnieken’ ook volstrekt niets toe- of afgedaan. In hun
ijver om van het verleden te leren hebben de auteurs te veel in de richting gekeken
waar het gevaar de vorige keer vandaan kwam.
Over de toekomst koesteren Schellekens en Visser sombere verwachtingen. Zij
denken dat er databanken zullen komen met genetische informatie over mensen en
dat die informatie in verband zal worden gebracht met gegevens over crimineel
gedrag, financiële betrouwbaarheid enzovoort. Vervolgens zullen DNA-sequenties
een rol gaan spelen ‘bij het afsluiten van een verzekering, het aangaan van een lening,
enzovoort. De mensen worden dan louter beoordeeld op hun erfelijke materiaal. Eén
verkeerd gen en je loopt de hypotheek voor je nieuwe huis mis.’ Merkwaardige
redenering. Nog even afgezien van de vraag waarom een bank die toegang heeft tot
gegevens over financiële betrouwbaarheid óók nog eens die zo veel indirectere
genetische informatie zou willen hebben, lijken de auteurs over het hoofd te zien dal
juist hun eerdere relativeringen van het verband tussen genetische structuur en gedrag
dit scenario wel heel onwaarschijnlijk maakt. Wat ontbreekt in De genetische
manipulatie is een bedaarde paragraaf over de verschillen tussen de oude en de
nieuwe eugenetica. In de oude eugenetica werden de meest weidse maatregelen
voorgesteld op grond van een geringe of geheel ontbrekende kennis van de precieze
erfelijkheidsmechanismen. Nu die kennis wel voorhanden is, is tevens duidelijk dat
manipulatie van psychische of sociale eigenschappen via genen onmogelijk is.
Voorzover - zeg - intelligentieverschillen genetisch bepaald zijn, betreft het een reeks
van genen, verspreid door het genenpakket. Juist de complexiteit van de mechanismen
die de moleculaire genetica aan het licht heeft gebracht vormt de belangrijkste
waarborg tegen een herleving van de oude eugenetische ideeën.
De dilemma's die door de nieuwe genetische analysetechnieken zijn ontstaan
hebben hoofdzakelijk betrekking op individuele medische diagnostiek. De essentie
van de oude eugenetica, het ‘verhogen’ van het genetisch peil van een ras of van de
mensheid, speelt bij die dilemma's geen enkele rol. Wat meer oog voor dergelijke
verschillen zou een steun in de rug zijn geweest voor ouders die vaak pijnlijke
beslissingen moeten nemen over het al dan niet ter wereld laten komen van kinderen
met ernstige afwijkingen. Zij mogen door de nadruk op de overeenkomsten tussen
oude en nieuwe eugenetica niet het gevoel krijgen met hun beslissing in de
slagschaduw van de oude eugenetica te staan.
■

Smeulende emoties
Het dikke schrift door Agota Kristof Vertaling: Henne van der Kooy
Uitgever: Van Gennep, 153 p., f 29,50
Eric Gobbers
‘Opschrijven wat er is, wat wij zien, wat wij horen, wat wij doen’, dat is de taak die
een naamloze tweeling zich stelt nadat hun moeder hen tijdens een oorlog naar hun
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grootmoeder op het platteland heeft gebracht. Het boek van Agota Kristof is opgezet
als de verzameling opstellen waarmee de twee jongetjes hun ‘dikke schrift’ vullen
en waarin koel registrerend verslag wordt gedaan van hun leerproces om zich in de
echte wereld staande te houden. Aan het begin staat de tweeling voor de onschuld
(engelachtig uiterlijk, onbeschermde emoties), maar al vlug leren ze zich te verweren
tegen de aanvallen vanuit de vijandige buitenwereld, in eerste instantie verpersoonlijkt
door de akelige grootmoeder, een vies en vuil wijf dat de bijnaam de heks draagt en
ervan wordt verdacht haar man te hebben vergiftigd. Het is vooral hun verhouding
tot die liefdeloze grootmoeder die de twee kinderen ertoe aanzet een harnas van
gevoelloosheid te smeden, dat hun in staat moet stellen te overleven. Ze leren hoe
ze pijn (zowel emotioneel als fysiek) moeten verdragen, hoe ze mensen kunnen
manipuleren en ze leren vooral op niemand meer te rekenen.
De bijna ongewilde sympathie die men voelt voor de tweeling wordt regelmatig
bruut verstoord door een of andere ‘onmenselijke’ reactie die de lezer er bewust van
maakt dat hij zijn eigen normen samen met de protagonisten van dit verhaal aan de
omstandigheden aan het aanpassen was.
Dit boek stelt een zeer belangrijk probleem binnen de literatuur aan de orde (of
dit in de bedoeling lag van de schrijfster doet er eigenlijk niet toe). Het Dikke Schrift
is een verstorende roman omdat hij de bal naar de lezer doorspeelt. De morele en
emotionele schokken die men bij de lectuur ervan ondergaat worden niet opgevangen
door direct of indirect commentaar van de hoofdfiguren.
De centrale paradox van dit boek, ‘objectiviteit als sterkste stoorzender’, maakt
er ook de kracht van uit. ‘Woorden die een gevoel aanduiden zijn heel vaag, het is
beter het gebruik ervan te vermijden en zich te houden aan de beschrijving van de
dingen, van de mensen en van zichzelf, dat wil zeggen aan de getrouwe beschrijving
van de feiten.’ Dit is de beginselverklaring van de schrijver(s) van het dikke schrift,
maar daardoor wordt er een grote last op de schouders van de lezer geladen die moet
proberen de smeulende emotionele vuurtjes onder controle te houden.
■
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Tijdschrift
Het lijkt maar niet op te houden met al die aandacht voor leven en werk van Louis
Couperus. Een Couperusbiografie, de herziene uitgave van Couperus' volledig werk,
een Couperustentoonstelling, en een Couperusgala. Nu voegt Bzzlletin 151, dat
geheel aan Couperus is gewijd, zich nog in deze rij. Couperus' biograaf Frédéric
Bastet opent het nummer met de mededeling dat je bij het werken aan zo'n
levensbeschrijving ook met allerlei materiaal geconfronteerd wordt dat niet direct
een plaatsje kan krijgen in het grotere geheel van de biografie. Zulk ‘restmateriaal’
is zeker niet oninteressant, betoogt hij. Voorlopig kunnen we dus nog veel verspreide
biografische keuteltjes van Bastet her en der verwachten. In Bzzlletin bericht hij over
een verzoek van Louis Couperus tot plaatsing van het verhaal ‘Een Gala-voorstelling’
van een niet met name genoemde schrijfster in het tijdschrift Nederland. Bastet gaat
op zoek en vindt het verhaal inderdaad in de derde jaargang van het tijdschrift terug
ondertekend door een zekere Betty. Dit moet het literaire debuut zijn van Elisabeth
Baud - toen nog niet met Couperus gehuwd - concludeert hij. Het verhaal is een
draak, maar in de stijl zijn bepaald herkenbare hoogtepunten aan te wijzen. Herkenbaar
in die zin dat Couperus zijn nichtje best wel eens geholpen zou kunnen hebben. ‘Dat
Elizabeth meer talent had voor vertaalwerk dan voor iets oorspronkelijks kunnen we
haar gemakkelijk vergeven,’ schrijft de biograaf enigszins neerbuigend. Jaap T.
Harskamp draagt twee grote stukken bij aan Bzzlletin. In het eerste is hij van mening
dat Couperus de ‘trendsetter’ is geweest van een bescheiden strominkje in de
Nederlandse poëzie met Leda en de zwaan als onderwerp. Hij geeft eerst een indruk
van de verschuiving van het vrouwbeeld van halverwege de negentiende eeuw tot
aan het fin-de-siècle. Van onnozele, zuivere, lieve, bijna heilige moeder en madonna
wordt de vrouw een verleidelijke engerd met slap, week en zinnelijk vlees, een
toonbeeld van degeneratie. Vrouwen deden het met zichzelf of met dieren, dacht
men, vandaar de rentrée van de pose met de zwaan in de kunst. In Couperus' gedicht
Leda gaat het er nogal loom en lief aan toe, zo ook later bij Vestdijk en Christine
d'Haen, constateert Harskamp. Maar Karel van de Woestijne en A. Roland Holst
geven de liefdesscène het woeste en onstuimige dat volgens hem bij het optreden
van zo'n zwaan hoort. Harskamps tweede bijdrage is een vergelijking tussen Couperus
en Flaubert, die uiteindelijk geestverwanten blijken te zijn. Couperus beschouwde
zijn werk als uitermate persoonlijk, als een bekentenis bijna en Flaubert beleed in
strikte zin het l'art-principe, dat wil hier zeggen dat de auteur zijn eigen
persoonlijkheid zo min mogelijk bij het schrijven moest betrekken. Desalniettemin
bewonderden beiden in hoge mate de naturalist Emile Zola. Het begin van beider
literaire loopbaan was teleurstellend en na het grote succes van Madame Bovary voor
Flaubert en van Eline Vere voor Couperus verplaatsten beiden hun onderwerp naar
de klassieke oudheid. ‘Bovary hangt mij de keel uit. Het werkt mij op de zenuwen
dat het boek voortdurend genoemd wordt. Ik verzeker je dat ik, indien ik het geld
niet nodig zou hebben, stappen zou ondernemen om herdrukken tegen te houden,’
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schrijft Flaubert aan zijn uitgever. Couperus vreest net als Flaubert voor de auteur
van maar één boek te worden aangezien vanwege het succes van zijn eerste roman.
Eén bijdrage in Bzzlletin belicht een andere schrijver. August Hans den Boef geeft
vijftig jaar na het verschijnen van Karakter van F. Bordewijk een aanvullende
technische interpretatie van de roman.
EVA COSSEE

Het met en over zichzelf debatterende Israël
De visie van een geslaagde immigrant
Heroes and hustlers, hard hats and holy men Inside the New Israel door
Ze'ev Chafets Uitgever: William Morrow, 249 p. Importeur: Proost &
Brandt, f 21,95
Jan Abbink
In 1978 trad de van origine Amerikaanse Israëli Ze'ev Chafets in Jeruzalem in het
huwelijk. Bij de registratie op het rabbinaat (er zijn alleen ‘religieuze’ huwelijken
mogelijk in Israël) noteerde de rabbi bij de rubriek edah (‘etnische’ affiliatie;
bijvoorbeeld Asjkenazisch, sefardisch, maar ook Moslim, Christelijk, et cetera):
‘sefardisch’. Chafets, wiens grootouders uit Rusland naar de Verenigde Staten waren
gekomen, protesteerde, even verbaasd als geamuseerd. Maar de rabbi bleef bij zijn
besluit en gaf een historische verklaring van de herkomst van de naam Chafets: uit
middeleeuws Spanje. Dat zijn voorouders eeuwenlang in Rusland hadden geleefd
en in elk opzicht ‘asjkenazisch’ waren geworden maakte niets meer uit. Chafets had
binnen de minuut van edah gewisseld. Hij zou nu bijvoorbeeld een sefardische rabbi
moeten nemen bij zijn huwelijksplechtigheid. Bij het afscheid voegde de rabbi hem
toe: ‘And remember, habibi, your're one of us now.’ Aanvankelijk was Chafets wat
onwennig met deze nieuwe status. Maar zoals een in Bagdad geboren buurman hem
zei: ‘Being a Sephardi these days is in.’
Dit voorval, enige tijd na de met een vooral sefardisch electoraat behaalde
verkiezingsoverwinning van Menachem Begin, drukte Chafets met de neus op de
feiten: niet alleen de onontkoombare betekenis van religie en geschiedenis voor het
persoonlijk leven der Israëli's maar ook de op vele terreinen van het maatschappelijke
leven aanwezige spanning tussen ‘asjkenazische’ en ‘sefardische’ joodse
bevolkingsgroepen.
De periode vanaf 1977 bracht radicale en snelle veranderingen in die verhouding
en in het ethos van de samenleving. Deze sfeer- en normverandering na de
‘machtswisseling’ tot in de periode van ‘nationale eenheid’ (de periode na zomer
1984, toen de Arbeiderspartij en de Likoed samen een regering gingen vormen die
wonderwel standhoudt) is het overheersende thema in dit boek, geschreven in een
uitzonderlijk leesbare en meeslepende stijl - humoristisch, scherp en soms sarcastisch.
Ten tijde van de ‘machtswisseling’ door de Likoed in mei 1977 was de auteur
hoofd van de informatie-afdeling van de Liberale Partij (in die periode geleid door
Simha Ehrlich, later minister van Financiën onder Begin). Overtuigd lid van de partij
was Chafets zeker niet. Zijn recrutering in de partij beschrijft hij als een soort grap.
Meteen in 1977 echter werd hij benoemd als hoofd van het Israëlische Government
Press Office en kon zo de leidende kringen van nabij waarnemen. Hij beschrijft de
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achtergrond van mensen als Begin, Sharon, Weizmann, Yadin, David Levy en andere
topfiguren, de beslissingsprocedures in de kabinetsvergaderingen, de interne
spanningen, en de botsing van persoonlijkheden.
1977 was inderdaad het begin van een ‘nieuw tijdperk’. Menachem Begin werd,
als eerste niet tot de Arbeiderspartij (het establishment) behorende premier, het
voertuig van een in politiek en cultureel opzicht nieuwe generatie Israëli's. Onder
zijn bewind - maar niet alleen als gevolg van zijn beleid - nam Israël pas echt afscheid
van de pioniersethiek van het Israëlisch socialisme, dat tot dan toe het karakter van
de samenleving had gedomineerd. Zakendoen, geld verdienen zonder goede
ideologische bijbedoelingen, raakte in, modern-westerse consumptiepatronen vonden
razendsnel ingang, de politieke cultuur veranderde, en Israël werd, aldus Chafets, in
die zin steeds ‘normaliter’.
Als geen ander weet de auteur die veranderde sfeer in het Israël van na 1977 via
significante details op te roepen. De politieke en economische, maar daarnaast ook
de culturele en ‘psychologische’ emancipatie van de grote sefardische massa, die tot
dan toe vaak als het ‘andere Israël’ werd betiteld - en niet alleen op grond van
economische achterstelling -, wordt geïllustreerd in allerlei uitspraken en levenslopen
van ‘oriëntaalse’ bewoners.

Bizarre controversen
Een vraag die door het hele boek heen speelt is hoe de Israëli's het onder de druk van
terroristische dreiging en oorlog en de dagelijkse spanning met de Arabische bevolking
en met elkaar - heterogeen qua herkomst en culturele traditie - toch in dit land
uithouden. Het gaat niet alleen om politieke en economische tegenstellingen, maar
ook om vaak bizar lijkende religieuze controversen, geïllustreerd in de symbolische
bekeringsceremonie van de Ethiopische immigranten. Een dag voordat de sefardische
opperrabbijn die ceremonie zou uitvoeren bij een kleine groep Ethiopiërs (‘Falasha's’)
kwam de Asjkenazische opperrabbijn met zijn gevolg, voerde de ceremonie uit en
was aldus zijn rivaal een slag voor. Zijn sefardische collega arriveerde, hoorde wat
er gebeurd was, maar liet zijn eigen plechtigheid toch doorgaan. Een vriend van
Chafets die de scène meemaakte merkt op: ‘And we thought they (de Falasha's) were
primitive.’
Om een antwoord op eerdergenoemde vraag te vinden voert Chafetz verschillende
hoofdpersonen op, van politici en hoge militairen tot restauranthouders, rocksterren
en basketbalspelers (en natuurlijk niet te vergeten de onvermijdelijke taxichauffeurs,
de ‘opiniemakers van de straat’). Uit hun verhalen en persoonlijke geschiedenissen
ziet men het intens met en over zichzelf debatterende Israël. De imaginaire dialoog
over de kwestie van de bezette gebieden is een klassieke weergave van het grote
dilemma waarvoor Israël staat: iedereen vindt dat het land ermee in zijn maag zit,
maar ze eenvoudigweg opgeven kan ook niet.
Chafets wijst er voortdurend op dat ondanks de ‘normalisering’ van Israël in
velerlei opzichten de omstandigheden waarin het land en zijn bewoners verkeren
nog steeds abnormaal blijven: de druk van de veiligheidsproblematiek, de gespleten
houding tegenover de Arabieren is Israël en in de bezette gebieden.
Het paradoxale leven van de bewoners als ‘doorsnee, hardwerkende’ burgers en
als soldaten die minstens een maand per jaar onder de wapenen moeten, krijgt
beeldend gestalte, zoals in de figuur van Shimshi: een snelle jongen met een goede
baan, een mooie vrouw en twee auto's, die het bijvoorbeeld ook in Amerika helemaal
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gemaakt zou kunnen hebben. Maar hij bleef in Israël. Hij wordt opgeroepen voor
Libanon en loopt daar op een landmijn. Hij overleeft het maar net. Daarna komt zijn
‘normale’ leven weer langzaam op gang. Chafets vraagt hem of hij, of ze allemaal
eigenlijk niet gek zijn, maar Shimshi geeft antwoord dat hij altijd gewoon een ‘goed
leven’ heeft geleid hier in Israël, en dat hij er, ondanks die grote inspanningen, nooit
echt aan gedacht heeft om weg te gaan.
Chafets' betoogtrant is vooral anekdotisch. Zijn boek is geen academisch vertoog.
Daardoor geeft hij vooral een stemming, een visie op het land weer - en dan een van
een ‘geslaagde immigrant’. Maar deze aanpak levert verrassend scherpe inzichten
over het Israël van vandaag en over het ‘Israëlische karakter’ op.
■
Jan Abbink is verbonden aan de vakgroep Europa en het Mediterrane Gebied van
de Universiteit van Amsterdam.

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

2. (2)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

3. (5)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

4. (4)

Willem Frederik Hermans, Een heilige
van de horlogerie (De Bezige Bij, f 27,50,
geb. f 39,50)

5. (3)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

6. (7)

Remco Campert, Eetlezen (De Bezige Bij,
f 10,)

7. (6)

Toon Hermans, Overdrijvende
wolkenvelden (De Fontein, f 19,90)

8. (8)

Renate Rubinstein, Tijd van leven
(Meulenhoff, f 28,50)

9. (10)

Adriaan van Dis, Zoen (Meulenhoff, f
2,50)

10. (9)

J.M.A. Biesheuvel, De angstkunstenaar
(Meulenhoff, f 26,50)
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VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

2. (2)

Michail Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

3. (3)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

4. (5)

Pieter Lakeman, Frisse zaken (Balans, f
22,50)

5. (8)

Bill Cosby, De tijd vliegt (De Fontein, f
19,50)

6. (4)

Snoecks 88 (Snoeck/Ducaju, f 19,50)

7. (6)

Peter Wright, Spycatcher (Jan Mets, f
47,50)

8. (10)

Poe'i, De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

9. (7)

Le Goff, De cultuur van middeleeuws
Europa (Wereldbibliotheek, f 42,50, geb.
f 79,50)

10. (-)

Wim Kros, Kreatief met papier (Tirion,
f 49,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen, De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
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Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Magisch centrum
Sinds half december zijn op het Amsterdamse Museumplein de reusachtige
albumbladen van het Global Family Album te vinden; tien billboards tonen evenzoveel
‘centrale figuren’, poserend voor of in hun eigen ‘centrum’, variërend van, bij
voorbeeld, het Stilte-centrum, het Goodwillcentrum en het NL-Centrum tot het
Wereld Handels Centrum of het opvangcentrum. Het project, een initiatief van de
beeldend kunstenaar Sandra Derks en Annet Bult, gaat vergezeld van een
tentoonstelling in museum Fodor en een zojuist verschenen cahier, getiteld You're
not to blame if a man becomes a center. Het boekje is allesbehalve een begeleidende
catalogus maar in plaats daarvan een door de verscheidenheid licht bizar aandoende
verzameling teksten, geschreven door mensen met een wel heel ongelijksoortige
achtergrond. Zo legt A. Klink, werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van het
CDA, in zijn bijdrage ‘Samenhang der diversiteit’, nog eens uit hoe het zit met die
politieke moloch van het midden, terwijl beeldend kunstenaar Yvette Rogge de lezer
er met klem aan wil herinneren dat het woord ‘centrum’ over een alchemistische
connotatie beschikt. ‘In de tijd dat wetenschapsbeoefening nog niet los stond van
een filosofisch of religieuze vraagstelling (...) werd het begrip centrum of cirkel
aangeduid als omschrijving van de ziel,’ schrijft zij, en dientengevolge buitelen de
Boeddha's, jantra's, en Brahmanen door haar opstel. Minder zwaarwichtig of
losgeslagen zijn de bijdragen van onder andere de econoom Arnold Heertje (‘Voor
mij is Jeruzalem het centrum van de wereld’) of van de met hun debuut
Arbeidsvitaminen in de belangstelling staande Martin Bril en Dirk van Weelden.
‘Vandaag klaverjassen in het Centrum’ staat het in Brils gedicht ‘Hoop doet leven!’.
Mooi zijn de ‘Dagboekfragmenten’, geschreven door Ine Poppe. Zij gunt de lezer
een kijkje in de dagboeken van twee personen, en hierdoor ontrolt zich in luttele
ogenblikken een nergens drakerig maar wel uiterst geserreerd opgeschreven
mini-drama van een Ina Damman-achtige uitzichtloosheid.
Het avontuurlijke en hilarische van Sandra Derks' en Annet Bults boekje zit hem
in de diversiteit van de bijdragen. Hoe aardig de verleidelijkheid van de combinatie
kan werken, bewijst You're not to blame if a man becomes a center, dat in al haar
diversiteit eigenlijk best een voorbeeldje kan zijn voor een aantal van eenheidsdrift
vervulde literaire tijdschriften. Behalve dat het cahier te verkrijgen is bij de ‘betere’
randstedelijke boekwinkel en bij museum Fodor, is ‘You're not to blame if a man
becomes a center te verkrijgen door f 25, - over te maken op gironr. 3179212 van
Stichting De Nieuwe Prins, onder vermelding van de titel van de uitgave.
JZ

Geen kusje kon eraf
Op tweede kerstdag 1946 stelde de zich toen nog ‘Simon’ noemende Gerard Kornelis
van het Reve een werkplan op voor een nog te schrijven lang verhaal of novelle: de
‘Overwegingen en voornemens’ behelzen dat ‘twee bladen folio schrift leveren één
Pagina druks op. Wil het werk dus de honderd pagina's halen, dan dien ik tweehonderd
pagina's schrift te leveren. Daar ik me voorneem het werk in omtrent tien eenheden
in te deelen, moet ieder gedeelte gemiddeld twintig bladzijden schrift omvatten. Het
moet mogelijk zijn deze twintig bladzijden schrift in een week elk te leveren. Dit
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beteekent een gereedkomen van het werk, met het persklaar typen, in drie maanden.
(...) Het werken dienen wij geduldig, zonder opwinding te verrichten.’
De voorgenomen drie maanden werden er bijna vijf: op zondag 18 mei werd het
manuscript voltooid. De avonden, een wintervertelling verscheen in november bij
De Bezige Bij. In Veertig jaar ‘De avonden’ van Gerard Reve (Hes, 51 p., f 19,50)
doet G.F.H. Raat verslag van de receptiegeschiedenis van een boek dat volgens de
uitgever reeds twee jaar na verschijnen als ‘geheel dood’ werd beschouwd. De leukste
citaten uit de dagbladkritieken (‘Een somber en grauw boek, dat wij niet kunnen
aanbevelen, omdat er, naast platte uitdrukkingen, geen enkel positief gegeven in
verwerkt is’) werden al bij het zilveren jubileum van De avonden opgetekend door
Klaus Beekman en Mia Meijer in Kort Revier. Raats keurige opstel (193 voetnoten)
voegt aan dat hoofdstuk niet veel nieuws toe; ook bij Beekman en Meijer komt de
richtingenstrijd tussen sociologisch en psychologisch georiënteerde critici (De avonden
als de stem van een door de oorlog ontwrichte generatie of als een tijdloos cultboek
over puberteitsproblemen), en het gesignaleerde ‘gebrek’ aan seksualiteit (‘Geen
kusje kan er op overschieten,’ klaagde Greshoff) uitgebreid aan de orde. Raat
onderscheidt een tweede periode in de kritische ontvangst van het boek, die inzette
met Kees Fens' herbeschouwing van het boek in het maartnummer 1965 van Merlyn.
Dat Gerard Knuvelder uit zijn Handboek het etiket ‘De landerigen’ voor Gerard Reve
en W.F. Hermans schrapte, vindt Raat zó opzienbarend, dat hij zijn bevinding twee
keer vermeldt. De dertig voetnoten die dat extra kostte, maken het jubileumboekje
er niet luchtiger op. Zelfs de lichtzinnigheid van de jubilaris, die in 1948 voor de
Philips Koerier poseerde als ‘de eerste jongere die na de oorlog zijn stem in de
literatuur doet horen en in zijn werk de naoorlogse jonge mensen ten voeten uit
tekent’, beziet Raat met ernstig hoofdschudden: ‘Helaas kan ik mij niet aan de indruk
onttrekken dat zijn (= Reves) getuigenis met enige korrels zout genomen moet
worden.’
DS

Het gebergte van verboden boeken
Frankrijk heeft een imago van frivoliteit en vrijheid, een imago dat bepaald wordt
door woorden als négligé, maîtresse, parfum en, na de mavo, soixante-neuf. Dat het
woord ‘censure’ een veel wezenlijker bestanddeel van de Franse cultuur en
zedengeschiedenis aanduidt, is een gegeven dat onderkend is maar dat redelijk op
de achtergrond is gebleven. Wat weer zo aardig van de Fransen is, is dat ze nu zelf
een zeer degelijk boekwerk hebben gemaakt waarin de meest uiteenlopende aspecten
van de nu vijfhonderd-jarige censuurcultuur beschreven worden.
Censures heeft als ondertitel De la Bible aux Larmes d'Eros, (Editions du centre
Pompidou; 217 p., importeur: Idea Books; f 90,20), in vertaling, Van de Bijbel tot
‘De tranen van Eros’, het boek van Georges Bataille dat in 1965 veroordeeld werd,
maar dat niet, zoals de ondertitel wellicht suggereert, het laatste veroordeelde Franse
boek was. Nog steeds is in Frankrijk een wet uit 1949 van kracht die de verkoop aan
minderjarigen, de reclame en de publiciteit voor een boek kan verbieden en waarvan
bijvoorbeeld boeken als Batailles La Mort (1967), en enige titels van Emmanuelle
Arsan het slachtoffer werden. Afgelopen jaar bereikten ons nog berichten over
pogingen tot het breidelen van de homopers en de heteropornografie, terwijl de
censuur op desk-top erotiek via het computersysteem minitel ondertussen zijn beslag
heeft gekregen.
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Censures is een boek in de breedte. De zeventien bijdragen vormen samen een
panorama van de belangrijkste gedaanten die de censuur heeft aangenomen vanaf
de vijftiende eeuw, toen Erasmus pleitte voor een bijbel in de volkstaal, tot de
twintigste met de Algerijnse oorlog en de daaruit voortvloeiende boekverbanningen
als laatste (literaire) hoogtepunt. Daartussen liggen essays over de invloed van Rome
en de Index, censors in staatsdienst, de censuur op het joodse boek en de Talmud in
het bijzonder, censuur door bibliotheken en op scholen, de negatieve bijdrage van
universiteiten en parlementen, en de Duitse bezetting. Een anthologie van
verordeningen en processtukken, en een lange lijst van de belangrijkste gecensureerde
auteurs en hun werken completeren het boek.
Het gebergte van verboden en verbrande boeken is afzichtelijk en onafzienbaar.
Wie de teksten doorwerkt loopt het gevaar censuur te gaan beschouwen als een hydra
onder de guillotine: een veelkoppig monster dat onmogelijk te onthoofden is. Of,
zoals in het voorwoord van Censures staat, het gevaar zich uit een historisch
bewustzijn neer te leggen bij de gedachte dat ‘censuur de regel is, vrijheid de
uitzondering’. Aan het eind van de teksten heeft de lezer zich bijna bij deze essentie
neergelegd, ook al omdat de hoofdstukken uitblinken in historisch verantwoorde
details maar niet in geanimeerd verzet. Bijna, want gelukkig bevat het boek, behalve
vele mooie historische afbeeldingen, ook een schitterende fotoserie van William
Betsch die op wel zeer indringende wijze brandende en veraste boeken heeft
gefotografeerd. Die foto's voorkomen bij zoveel historische fataliteiten de dreigende
overgave aan de hydra. Dwalend door het gebergte van de censuur blijkt de aanblik
van vlammen om een enkel boek toch steeds weer voldoende om het gevoel op te
wekken dat brandend papier en tot as vervallende gedachten onverdraaglijk zijn.
ES

Het oog bedrogen
De Belgische tekenaar Ever Meulen was negen jaar toen hij een prijs won met een
tekening. Hij was zeven toen zijn eerste tekening werd gepubliceerd in het tijdschrift
Ons Volkske. Het was een vliegende start en vandaar wellicht zijn grote belangstelling
voor auto's. In zijn eerste volledige strip uit 1960 komen alle nieuwe automodellen
uit dat jaar voor. In die tijd signeerde hij zijn tekeningen met een handtekening die
zo van de neus van een auto lijkt geplukt. Op zijn negentiende ontdekte Meulen (die
eigen Eddy Vermeulen heet) het werk van Saul Steinberg in All in Line, maar invloed
van Steinberg is daarna niet direct aanwijsbaar, wel van Hergé. Hij behoort dan ook
tot de school van de ‘klare lijn’ (Joost Swarte, Theo van den Boogaard, Aart Clercks,
Marc Smeets). Maar daarmee is dan ook alles gezegd, want Ever Meulen ontwikkelde
zich tot Ever Meulen in his own right. Dat is goed te zien in het boek dat een overzicht
geeft van zijn werk dat de Parijse uitgever Futuropolis onder de titel Feu Vert heeft
gepubliceerd in de dezelfde uitvoering als Joost Swartes Hors Serie. Ever Meulen
begon met echte stripfiguren en nam niet zelden zichzelf als model, gestoken in
indrukwekkende pakken met elegant slobberende broeken, flinke schouders en getooid
met de naam Koele Karlos. De wereld van grote auto's, linke mannen, hotellounges
en luchtig bloezende meisjes heeft dan Meulens ironische belangstelling. Use the
mood of the past to rewire your brain for the future heet een van zijn tekeningen en
dat heeft te maken met Meulens terugkerende hommage aan de jaren vijftig.
Geleidelijk worden zijn tekeningen geraffineerder en kiest hij de onmogelijkste
standpunten, waardoor zijn perspectivische vermogens zichtbaar worden: van onderen,
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vanuit de lucht en niet zelden op een manier dat het lijkt alsof hij een groothoeklens
in zijn hoofd heeft. Steeds vaker wordt op de affiches (voor de Beursschouwburg,
CJP), omslagen (Humo, Vrij Nederland Boekenbijlage, Raw) en vrije tekeningen
duidelijk dat hij de mogelijkheden heeft ontdekt van de eigenaardige wereld van
Escher, in wiens werk het oog van de kijker voortdurend bedrogen wordt door het
bedrieglijk in elkaar schuiven van verschillende werelden. Ever Meulen schept groot
genoegen in het citeren van grote voorgangers, zoals De Chirico en Magritte op het
affiche dat hij maakte voor de tentoonstelling van zijn werk in het Paleis voor schone
kunsten in Brussel in 1986. Zijn monumentale affiche Art dans le metro is opgebouwd
met figuren uit het werk van Belgische kunstenaars (Magritte, Delvaux, Ensor, Jeroen
Bosch, Hergé). De laatste jaren is zijn stijl minder hoekig geworden, wat de taferelen
rustieker maakt. Als er zoiets als een clichélijn bestaat (de bepaalde manier waarop
krullen worden getekend, het gebruik van ornamenten, de verbaasde oogopslag) dan
weet Ever Meulen er een wending aan te geven die ironiseert, maarniet belachelijk
maakt. Liefhebbers van getekende auto's die als zeiljachten of gestileerde tanks op
je afkomen kunnen hun hart ophalen bij Meulen. En verder iedereen die van vakwerk
en een aangename geest houdt. Feu vert kost f 99, - en heeft een Franse tekst. Wie
het boek koopt kan een bijgesloten kaartje invullen om de vertaling van de tekst aan
te vragen bij de Nederlandse importeur Het Raadsel, Geuzenstraat 98, Amsterdam.
Voor verspreiding in België zorgt Plaizier in Brussel.
JS

Bijdragen op deze pagina: Joost Zwagerman, Judith Staghouwer, Diny Schouten en
Ed Schilders

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door reductie en medewerkers
A Dream of Passion door Lee Strasberg. Bloomsbury, Importeur Nilsson & Lamm,
f 53,10. De leermeester van vele generaties van filmacteurs en -actrices doet zijn
‘Method’ uit de doeken.
De generaal van het dode leger door Ismail Kadare. Vertaling Karlijn Stoffels.
Pegasus, f 25,-. Roman van een Albanese schrijver over de speurtocht van een
Italiaanse generaal naar de tijdens de Tweede Wereldoorlog in Albanië gesneuvelde
Italiaanse soldaten. Herdruk van de in 1972 verschenen vertaling.
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Annie Cohen-Solal
Vervolg van pagina 6
ooit heeft laten uitkomen.’ De biografe was zeker geen idolaat bewonderaarster van
haar onderwerp, ze bewaarde afstand. ‘Wat me vooral interesseerde was: wat waren
de omstandigheden die maakten dat één man zo'n grote greep op het Franse denken
kon hebben? Neem het feit van zijn fellow-travellership van de communistische
partij. Hij was dat maar vier jaar, van 1952 tot 1956. Ik ken geen Franse intellectueel
die zo ver verwijderd was van de partij als hij en die er zo weinig tijd ingestoken
heeft. Vóór die periode was hij existentialist, en gehaat door de communisten. Erna
maoïst, dus ook gehaat. Die vier jaar waren maar een korte etappe in zijn leven.
Waarom moet die arme Sartre het dan ontgelden? Maar hij had zo'n charisma dat
zijn stem verder droeg dan alle andere. Iedereen herhaalde wat hij zei en daarom
leek het veel meer.’ Wel vindt ze zijn rol in het Franse verzet achteraf niet zo
verheffend: ‘Het grote gebaar dat hij had moeten maken, heeft hij niet gemaakt. Hij
is in Parijs gebleven, heeft er geschreven en gewerkt. Iedereen zei weliswaar: Sartre
met een geweer, dat wordt een ramp. Hij was zo opvallend, zo klein en zo scheel.
Maar goed, dat zijn details. Met zijn hoofd was hij in verzet, maar in zijn daden was
hij ambivalent. En in zijn geëngageerde literatuur van na 1945 zit zeker een heftig
schuldgevoel daarover, daarvan ben ik overtuigd.’
Annie Cohen-Solal bevrijdt zich langzaam van de schim van Sartre. Ze is nu bezig
aan een historisch overzicht van het Europa van meteen na de oorlog, de ‘black box’
zoals ze het noemt van de jaren 1944-1948. Ze had lang het gevoel dat Sartre over
haar schouder mee las, en bij elk boek betrapte ze zich erop dat ze dacht: wat zou
hij ervan gezegd hebben? ‘Ik had een fascinatie voor de kracht van die man, voor
die enorme interesse en nieuwsgierigheid. Al in 1925 had hij het over Chaplin, over
jazz, over revolutie, over Freud. Hij was voor mij de verpersoonlijking van een
bepaalde manier van denken, die niet meer bestaat. Hij was een symbool. Er waren
mensen die zoals hij probeerden te leven, die geen kinderen wilden omdat hij ze niet
had, en geen huizen om dezelfde reden. Hij was soms grotesk, maar hij was een
fenomeen. Ik houd niet van mensen die nu van hem een zondebok maken of hem
een nul vinden. Hij was geen nul, en hij is onvervangbaar. Je vervangt toch ook geen
tijdperk?’
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Dat het met de oude mevrouw van der Klei niet best was had ik al van diverse kanten
gehoord. Ze lag in het ziekenhuis en zou geopereerd worden. Maar dat ging niet door
en nu ligt ze weer thuis. Nou dan weet je wel hoe laat het is. Kwam haar buurvrouw
mevrouw Burgma bij mij in de winkel zeg Goos heb je niet een mooi boekje voor
haar. Nou kocht mevrouw van der Klei toen ze nog goed was bij mij wel 's een deeltje
Love Affair maar om haar in deze toestand het boek Een fluwelen kus te geven leek
mij niet erg fijntjes.
Ben ik naar een grote boekhandel gegaan en gezegd dat ik een boek zocht voor
een zeer ernstige zieke. O dat was geen probleem. Dan geeft u toch een boekje van
Bouma? zei de verkoopster en ze bracht me naar een speciale plank en ze pikte er
het boekje In dagen van ziekte uit. Door Hans Bouma het tekeningen van Evelyne
Dessens. Dit boekje tracht aan iedere zieke in eigen situatie een handreiking te geven;
ook aan de zieke die mogelijk niet geneest. Prima voor elkaar. Ik heb het genomen
en verkoop het door aan mevrouw Burgma. Voor hetzelfde geld want ik ga geen
handel drijven over de zieke rug van mevrouw van der Klei heen.
Er staan korte stukjes in voor patiënten die niet meer zullen genezen en gedichtjes
in de trant van: mens was je / indrukwekkend / mens / zoals jij leefde / leefde en
liefhad- / onherroepelijk / je naam / onuitwisbaar / je gezicht / mens was je / voorgoed
mens. Of je aan zoiets behoefte hebt als je zwaar ziek bent weet ik niet maar het zou
kunnen. Wat zeg je tegen iemand als mevrouw van der Klei? Dat doet het boekje
voor je en dat is wel zo makkelijk.
Ik ga de uitgeverij Kok in Kampen trouwens schrijven of ik die boekjes van Bouma
niet in mijn Corner mag zetten want ze zijn voor diverse gelegenheden zeer handig.
Daarmee kan ik alle lastige vragen aan. Zeg Goos mijn opa en oma zijn vijftig jaar
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getrouwd en ik weet niks te geven. Wat dacht u hiervan zeg ik dan. Rijk in jaren door
Hans Bouma met tekeningen van Reint de Jonge. Fris boekje met harde kaft en met
gedichten als dit: jouw gang gegaan / jouw leven geleefd / jouw gezicht laten zien /
mens geworden / mens als nooit tevoren / onmiskenbaar mens / licht koestert je /
wind streelt je huid / bomen groeten je / zo prachtig ben je ook / mens rijk in jaren
/ mens rijk aan leven / méns. Mooi of niet? Of deze: nooit leefde je zo hevig / nooit
was je zo volledig / zo menselijk mens.
Goos mijn zwager gaat trouwen weet jij iets? Vroeger zat je met een slof sigaretten
of een cadeaudoos sigaren altijd goed nu zijn er teveel niet-rokers. Maar voortaan
zeg ik ja hoor hier is het boekje Man en vrouw gelukkig door Hans Bouma met
tekeningen van Otto Dicke. Met gedichtjes als: man en vrouw / zijn ze / weergaloos
/ man en vrouw / maar meer dan dat / mens zijn ze / mannelijke mens / vrouwelijke
mens / weergaloos mens. Of dit stukje: man en vrouw / slapende / fluisterende /
elkanders naam / met de warmte van mensen / de adem van mensen / de glans van
mensen. Goos die jongen van mij dat gaat helemaal fout. Slechte cijfers op school
hele nachten in de disco. Heb jij nou niet iets andes dan die Miami Vice-boekjes? Ja
hoor heeft Goos. Je bent jong door Hans Bouma met tekeningen van Bas Mazur.
iedere dag / zul je weer / mens moeten zijn, / onherroepelijk / en onweerstaanbaar
/ mens, / mens / met een eigen naam, / een eigen gezicht / mens / met een eigen droom,
een eigen geheim, ben je mens, / allermenselijkst mens, schitterend ben je dan, je
maakt geschiedenis, / je hebt toekomst, / je lééft.
En zo zijn er nog veel meer. Voor moeder, voor de vele moeders een hartelijk
geschenk. Kind van hun dromen, een prachtig geschenk bij geboorte of doop. Zien
wat je droomt. Oog in oog met de natuur, sta je oog in oog met jezelf. Gelukkig in
de liefde, een hymne op de kracht van de mens om lief te hebben. Vriendschap is
geluk hebben, een uniek geschenk onder vrienden. De mensen willen graag lezen dat
ze mensen zijn. Allermenselijkste mensen. Nou dat kan geen kwaad. Mag ik ook 's
een gedicht proberen?
Hans Bouma
schrijft zich lens
over het verschijnsel
mens
heb je last van pijn
in je kop of pens?
zit je in de zorgen
of staat je huis soms
in de hens?
met een boek van Bouma
voel je je weer
méns!
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[30 januari 1988 - Nummer 4]
Ter zake
Diny Schouten

Op twee fronten, in Frankrijk en Amerika, procederen de erven-Margaret Mitchell
tegen Régine Deforges. Mitchells erfgenamen zijn van mening dat Deforges'
best-sellende trilogie La bicyclette bleue (uit 1981) een inbreuk maakt op het copyright
van Gone with the Wind. Van Deforges' Franse uitgever Rainsay is een
schadevergoeding geëist van $910.000,-. Ramsay verkocht naar schatting vijf miljoen
exemplaren van het boek, in gebonden en in paperback-uitgave. Deforges liet zich
inderdaad inspireren door Gejaagd door de wind, op verzoek van haar uitgever, die
aan meer auteurs de opdracht verstrekte om klassieke meesterwerken te herscheppen.
Deforges verplaatste het verhaal van Gejaagd door de wind naar de periode van de
Duitse bezetting van Frankrijk en de eerste jaren daarna. Haar hoofdpersonen ‘Léa
Delmas’ en ‘François Tavernier’ lijken ‘als zuster en broer’ op Scarlett O'Hara en
Rhett Butler, schrijft Le Figaro Littéraire. Deforges zelf erkent dat alleen de eerste
honderd bladzijden van La bicyclette bleue sterk aan Gone with the Wind doen denken,
‘voor de rest heb ik op mijn eigen vleugels gevlogen’. Haar uitgever neemt het
standpunt in dat iedereen die een bestaand meesterwerk, ‘al is het Shakespeare’,
herschrijft, ‘op z'n slechtst een hommage bewijst aan het origineel’. Intussen is ook
de Amerikaanse uitgever Berkley aangeklaagd, maar de eisers hebben niet kunnen
verhinderen dat Berkley de pocketeditie zonder hindernis kon uitbrengen. De
gebonden uitgave verscheen in 1985 bij Lyle Stuart, tegen wie nu ook wordt
geprocedeerd. Publisher's Weekly meldt dat de Amerikaanse rechter voorlopig heeft
beslist dat de eisers niet hebben kunnen aantonen dat er aanwijsbare schade is geleden,
maar de zaak kan nog voortslepen tot najaar 1989. Uitgeverij De Boekerij kondigt
voor dit voorjaar een gebonden herdruk aan van het eerder bij Elsevier-Manteau
verschenen De blauwe fiets. Van de beide rechtszaken verwacht De Boekerij geen
last te hebben: de rechten zijn ‘gevrijwaard van claims van derden’. Uitgeefster
Marijke Bartels is níét van plan gebruik te maken van de commotie rond het
‘Deforges-plagiaat’ voor promotie-doeleinden: ‘Tenslotte hebben we óók Gejaagd
door de wind in ons fonds.’

Het ‘schrijverscollectief’ Evers/Wassink in Rotterdam heeft de oorlog verklaard
aan menig ‘Bekende Nederlander en consumptiepionier’. Hun eerste produkt, de
satire Het Stichtingsboek Nederland voor burgerlijke ongehoorzaamheid, belooft de
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goede naam en eer te zullen aantasten van ‘sekssymbolen’ als Jos Brink, Henny
Huisman, Fred Emmer en (‘maar die staat nog op stapel’) Adriaan van Dis. Voor
het boek, dat belooft ‘het charismatisch leiderschap van de tv-presentatoren en de
seksuele mores van de diverse dottores’ met de ‘dubbelbladige beulsbijl van
oningehouden satire’ te zullen bestrijden, wordt nog naar een uitgever gezocht. Het
schrijversduo bediende zich van de formule der ir. Schuringa-brieven: in brieven
trekken zo'n twintig niet bestaande stichtingen van leer tegen ‘veroorzakers van
wantoestanden’. Zo ontving advocaat mr. G. Spong belastende brieven over zijn
cliënt, de Haagse vrouwenarts dr. Dick Bessem. De ‘Stichting Internationaal
Emancipatie Beleid Gynaecologen’ beklaagde zich daarin over haar ‘voormalig
erevoorzitter’, die ‘met een gemiddelde van 52 maal per week, patiënten, waaronder
bejaarden en visueel gehandicapten op bepaalde wijze getoucheerd’ zou hebben. Het
Haagsch Bijbel Genootschap betuigde evenwel geestelijke steun: ‘Uw lijden, uw
leed zal gelouterd worden door de heiligen van de laatste dagen, net zoals de vlekken
uit uw onderbroek door een fosfaatvrij wasmiddel door de afvoer zijn gejaagd.’ Mr.
Spong heeft inmiddels namens zijn cliënt een kort geding aangespannen. Hans
Wassink vindt het ‘hoogst merkwaardig’ dat hij strafrechtelijk ter verantwoording
wordt geroepen door juist de twee personen die volop publiciteit (in Privé) hebben
gezocht, en vergelijkt de rechtszaak trots met die tegen W.F. Hermans en Gerard
Reve: ‘Als deze klacht ontvankelijk wordt verklaard, zou dat implicaties hebben voor
de rest van schrijvend Nederland. Dan kun je dus verantwoordelijk gehouden worden
voor uitspraken van een karakter uit een roman, of voor uitlatingen van verzonnen
stichtingen.’ De getrokken parallel met Martin van Amerongens De brieven van ir.
H.A. Schuringa verwondt Wassink enigszins: ‘Dat is een leuk boek, daar wil ik niks
van afdoen, maar het is tongue-in-cheek geschreven. Onze opzet is veel harder dan
het sturen van lieve gedichtjes aan Martine Bijl en Sonja Barend. Als je zegt dat onze
brieven à la Van Amerongen zijn, dan is het net alsof je zegt: “Tom Sharpe schrijft
ongeveer net zo als Godfried Bomans.”’
Redacteur Martin Ros van De Arbeiderspers en verwoed Vestdijkiaan, is door
uitgeverij De Bezige Bij aangesteld als redacteur van de ‘Vestdijk-bibliotheek’. In
die reeks gaan deelstudies over aspecten uit het werk van Vestdijk verschijnen; de
eerste drie delen (Peter de Boer over de rol van de beeldende kunst in Vestdijks
oeuvre, Rob Schouten over de muzikale motieven en P. Kralt over Vestdijk en de
geschiedenis) zullen in oktober verschijnen, op de Vestdijkdag die dan in Harlingen
gehouden wordt. Het (verzelfstandigde) samenwerkingsverband tussen Ros en De
Bezige Bij gaat De Herenpers heten, ‘maar dat is echt een grapje, hoor,’ zegt Martin
Ros: ‘Ik heb al jaren de wens gehad om op zondagmiddag thuis in de voorkamer, als
liefhebberij, er een Herenpers op na te houden.’ De toegang tot de ‘herenpers’ zal
aan Vestdijk-kensters als Hella Haasse, Doeschka Meijsing en vrouwelijk talent uit
de Vestdijk-kring dus niet worden ontzegd. Bij zijn door-de-weekse werkgever De
Arbeiderspers bracht Ros reeds een drietal Vestdijk-studies in de Synthese-reeks,
‘maar er is een grens aan wat ik daar aan Vestdijkiana kan opdringen. Vestdijk is
tenslotte geen auteur van de AP. Het was ook prettig voor de stokpaardjes van
Arbeiderspers-auteurs Peter de Boer en Rob Schouten een goed onderdak te hebben
gevonden. De Bezige Bij kan er veel meer mee doen omdat zij Vestdijk in hun fonds
hebben.’ Ros voorspelt een grote toekomst voor de ‘Vestdijkerij’: ‘We hebben toch
maar één Vestdijk, zoals Frankrijk Proust heeft, en Duitsland Thomas Mann, op die
hoogte mag je hem toch wel zetten.’
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De geruchten dat uitgeverij Sijthoff, onderdeel van de voormalige
Wolters-Samsomgroep te koop zou zijn, vermelden zelfs de lage overnameprijs ter
waarde van de voorraden - om en nabij de twee miljoen gulden. Uitgever René
Malherbe, die door overnames in zeer korte tijd eigenaar werd van de uitgeverijen
Unieboek, Elsevier-Manteau en De Standaard, kent de geruchten, ‘maar we zijn níét
in onderhandeling. We hebben al genoeg op onze nek.’ Malherbe geeft toe zeker
belangstelling te hebben voor succesauteurs uit het Sijthoff-fonds als John le Carré
en Agatha Christie, ‘maar het gaat me te ver om daarvoor een hele uitgeverij over
te nemen’. De meest logische stap zou zijn dat Sijthoff, na de ineenschuiving van
Wolters-Samsom met Kluwer, wordt samengevoegd met Veen/Luitingh/Kosmos.
Sijthoffs directeur Frans Pruyt verklaart zich ‘blanco’ over een mogelijke overname,
evenals over hoe de beoogde ‘divisie-indeling’ van het nieuwe Wolters-Kluwerconcern
eruit zal gaan zien. ‘Het ziet er naar uit dat we in de vierde divisie terechtkomen van
algemene en onderwijs-uitgeverijen. Ik verwacht geen grand design waarbij bedrijven
die al honderd jaar bestaan uit elkaar worden gehaald. Bij Elsevier is dat tenslotte
een heilloze ontwikkeling gebleken.’ Pruyt verzekert zelf géén kandidaat te zijn voor
overname van de Sijthoff-aandelen: ‘Ik vind het altijd vreemd als mensen plotseling
vleugelen van inspiratie krijgen als ze eigen aandeelhouder zijn. Die inspiratie moet
je ook kunnen opbrengen als je gewoon een salaris krijgt.’

Gedicht
Nu ligt over de steen Ignacio, de verfijnde.
Hét is gedaan. Is er iets? Zie zijn aanschijn:
de dood die hem bedekt met vale zwavel
geeft hem een hoofd van donker minotaur.
Het is gedaan. Regen sijpelt zijn mond in.
De lucht als gek vlucht uit zijn holle borst.
En de liefde doordrenkt van sneeuwen tranen
warmt zich hoog in de nok van de stierenkraal.
Wat zeggen ze? Er hangt een stinkend zwijgen.
Wij staan hier voor een lichaam dat vervaagt.
Wij zien een klare vorm vol nachtegalen
doorzeefd raken met gaten bodemloos.

FEDERICO GARCÍA LORCA
Uit: Klaagzang voor Ignacio Sánchez Mejías. Vertaling Dolf Verspoor, Meulenhoff,
f 22,50. Don Ignacio was een mecenas van de dichtersgeneratie van '27 en ook
stierenvechter. In deze cyclus bezingt García Lorca de dood van zijn vriend, de
torero.
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Ongeëvenaarde kermistent van dialogen
Tom Wolfe schreef explosieve roman met wrang bijsmaakje

Tom Wolfe

The bonfire of the vanities door Tom Wolfe Uitgever: Jonathan Cape,
659 p., f 53,10
Joost Zwagerman
Het meest populaire deel van onze zogenaamde turbo-taal is afkomstig uit Amerika.
Opvallend is dat vooral het gebruik van krachttermen bijna geheel is
veramerikaniseerd. Zeker bij mensen jonger dan, pakweg, dertig jaar valt het me op
dat er, in geval van agitatie, nog maar hoogst zelden het vettige godverdomme
weerklinkt. In plaats daarvan zoekt men zijn toevlucht tot het kernachtiger en
prettig-explosieve shit of fuck - vooral shit wordt door alle lagen van het jongere
deel van onze bevolking al lang niet mee als exclusiviteit maar veeleer als volledig
ingeburgerd automatisme gebezigd. In Amerika zelf is op het gebied van de
semantisch gezien wat waziger uitroepen een heuse revolte aan de gang. Het door
iedere Amerikaan gebezigde Hi! lijkt te worden vervangen door het even krachtdadig
klinkende yo!. Vooral voor de zwarte bevolking in de grote steden is yo! het nieuwe
sleutelwoord: de kreet staat niet alleen voor een begroeting maar wordt ook gebruikt
voor alles wat staat voor actie, explosiviteit, snelheid, appeal. In geen enkele
Amerikaanse rap-plaat ontbreekt een langgerekte yoooo!, het is dé kreet geworden
van de hip-hop jeugd en aanverwante zwarte cultuur. Yo! is kortom de kortst
mogelijke samenvatting van élan van het hedendaagse straatleven.
Bij mijn weten is The Bonfire of the Vanities van Tom Wolfe de eerste Amerikaanse
roman waar de nieuwe uitroep veelvuldig en op natuurlijke wijze wordt gebruikt, en
dat is aardig want eigenlijk is die hele 659 bladzijden tellende roman op zijn beurt
ook weer te herleiden tot één uitbundige yo!-kreet. The Bonfire of the Vanities heeft
namelijk de eerder genoemde termen actie, explosiviteit en snelheid zo hoog mogelijk
in het vaandel staan; zelden heb ik een roman gelezen die er zo tot in ieder detail
voor lijkt te zijn gemaakt om doorheen te racen.
The Bonfire of the Vanities heeft alles in zich om tot het domein der triviaalliteratuur
te worden gerekend. Het verhaal is plat; geld, sex, bedrog en geweld zijn de
ingrediënten; de schrijver legt meer aandacht aan de dag voor de kleding dan voor
de zieleroerselen van de meeste van zijn personages en bovendien worden clichés
en stereotiepen allesbehalve geweerd. Wat The Bonfire of the Vanities echter
aantrekkelijk maakt is wat mij betreft gelegen in de gewiekstheid waarmee Tom
Wolfe een en ander voorschotelt. Dankzij een veelvuldig wisselen van

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

vertelperspectief en een joviaal gebruik van stijlbreuken ontrolt zich een smeuig
verteld verhaal waarin de ene helft van de romanpersonages te kwader trouw is en
de andere helft er geen moeite mee heeft zo mogelijk nóg valser te zijn. Wat mij
daadwerkelijk deed zwichten voor het rad van avontuur in the Bonfire of the Vanities
is de ongeëvenaarde kermistent van dialogen die Wolfe met verve weet te exploiteren.
Wie de roman leest, hoort onophoudelijk het geknauw, geblèr en getetter van de
Amerikanen in het hoofd gonzen, alsof je naast de 659 bladzijden ook nog de
geluidsbanden van tien afleveringen Miami Vice krijgt bijgeleverd.
Het verhaal van de roman is hoogst simpel: een succesvolle maar middelmatige
en saaie dertiger, handelaar op de beurs van Wall Street en genietend van een
jaarinkomen van een miljoen dollar, komt bij vergissing met zijn Mercedes terecht
in het troosteloze stadsdeel The Bronx en raakt betrokken bij een aanrijding. Later
blijkt dat een jonge neger door deze aanrijding in een zware coma is geraakt. Cynisch
maakt Tom Wolfe duidelijk dat naar zo'n ongeluk gewoonlijk geen haan zou hebben
gekraaid (want wat is tenslotte het leven van een zwarte straatjongen uit The Bronx
nou helemaal waard?) maar door een aaneenschakeling van toevalligheden verwordt
de aanrijding van een anoniem incident tot een breed uitgemeten schandaal. De
beurshandelaar Sherman McCoy met zijn Mercedes wordt door de media
gebombardeerd tot de gewetenloze rijke hufter die een onschuldige en kansarme
ghetto-boy aanrijdt en deze in koelen bloede op straat laat liggen.

Conservatief
The Bonfire of the Vanities maakt duidelijk hoe iedereen van dit drama een graantje
probeert mee te pikken, Assistent-officier Larry Kramer hoopt met de rechtszaak
carrière te maken, de progressieve dominee Bacon grijpt het ongeluk aan om de
zwarte bevolking van The Bronx naar behoren op te hitsen, de reporter Peter Fallow
ruikt het verhaal van z'n leven en politicus Weiss weet behendig een sociaal bewogen
gezicht uit zijn hoge hoed te toveren. Intussen weet de lezer vanaf het begin dat de
boosdoener Sherman McCoy in feite een saaie en bange goedzak is wiens enige
misdaad het is er stiekem een minnares op na te houden en dat het juist deze minnares
is geweest die de jongen in The Bronx in werkelijkheid heeft aangereden. McCoy
wordt het slachtoffer van al diegenen die, onder het mom van sociale bewogenheid,
beter denken te kunnen worden van de val van een welvarend beurshandelaar.
Dit gegeven maakt van The Bonfire of the Vanities een conservatief boek. Wolfe
schept er behagen in om rücksichtlos de hypocrisie van progressief New York te
laten zien en tevens laat hij er geen twijfel over bestaan dat grote delen van de zwarte
bevolking worden opgestookt door zwaar gefrustreerde en monomane agitatoren die
wensen te verdoezelen dat het voor een blanke ronduit levensgevaarlijk is om je te
vertonen in zwarte New Yorkse woonwijken. Met sardonisch plezier vertelt Wolfe
hoe de blanke democraten die deze wijken besturen er zelf geen stap durven zetten
en hoe de sociaal bewogen dominee Bacon allerlei aan rechts voorbehouden politieke
trucs niet schuwt. Zeker, de doodonschuldige Sherman McCoy is inderdaad het
tragisch middelpunt van een gewetenloos spel der ijdelheden, maar zolang in
werkelijkheid de meeste slachtoffers van maatschappelijke onrechtvaardigheid wel
degelijk onder de financieel minder bedeelde bevolkingsgroepen zijn te vinden, is
het verhaal van deze brave borst van een beurshandelaar niet meer dan een gotspe.
Hoe sprankelend, hilarisch en ironisch Tom Wolfe de teloorgang van deze Sherman
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McCoy ook vertelt, het voortdurende hameren op de slachtofferrol van een lid van
de upper ten en de bijbehorende vermeende dubbele moraal van zogenaamd
progressief New York geeft die smeuïge roman toch een wat wrang bijsmaakje.
Tom Wolfe staat te boek als een van de belangwekkendste beoefenaars van het
New Journalism, het in Amerika geboren journalistieke schrijven dat gebruik maakt
van technieken die tot dan toe waren voorbehouden aan de makers van fictie. De
waarheid beschrijven met het instrumentarium van de roman, luidde zo ongeveer het
credo van Wolfe. De eerste roman van iemand die zich voorheen sceptisch heeft
uitgelaten over de levensvatbaarheid van pure fictie is alleen hierom al een verrassing.
Tweede verrassing is dan dat die roman ook meteen een goede roman is, de
overvloedig rondgestrooide clichés en geliktheden ten spijt. En zoals zijn vroegere
documentaires (onder andere The Electric Kool-Aid Acid Test, over het met drugs
doordesemde leven van een groep hippies uit de jaren zestig, en The Right Stuff, over
Amerikaanse ruimtevluchten en de levens van astronauten) lazen als romans, zo
toont de roman The Bonfire of the Vanities, als je het neo-conservatieve luchtje buiten
beschouwing laat, de wereld van de beurs op Wall Street en het New Yorkse justitiële
apparaat op een wijze die menig journalistieke reportage overtreft.
In de Amerikaanse pers is Wolfe's roman ook en vooral bejubeld vanwege de
eigentijdsheid ervan. Wie echter meer wil weten van de trends, hypes en
fashion-waves van het New York van anno nu, kan beter bij McInerny's, Bright
Lights, Big Cities of Social Disease van Paul Rudnick terecht; The Bonfire of the
Vanities had net zo goed in het begin van de jaren zeventig kunnen spelen. Alleen
het taalgebruik van de zeer uiteenlopende personages wijst erop dat het gesitueerd
is in de jaren tachtig, maar dat taalgebruik, het patserige taaltje van de Newyorkse
middle-class en tevens het wervelende slang van de zwarte bewoners van The Bronx,
is dan ook door Wolfe met meesterhand neergeschreven.
Nog deze zomer verschijnt bij Bert Bakker de vertaling van The Bonfire of the
Vanities. Ik ben benieuwd of en zo ja, hoe bij voorbeeld deze zinnen zullen worden
vertaald: Aw shit, muh uhms uh shakin'. Kint we tuk abut it letter? (Ah, shit, my
arms are shaking. Can't we talk about it later?); Yo! Kramer! You yellow shitbird!
Fuckhead! Aaaaayyy! You steecka balda ed uppas sol! (You stick a bald head up us
all) Whahaya whaddaya! Eatcho muvva! Maaan! Fokky you! Fokky you! Wormdick,
yo! you chew my willie! Yuh gedwadya pay for! Yooo!
Het is te hopen dat in Het vreugdevuur der ijdelheden een groot deel van deze
overzeese linguïstische rijkdom onvertaald blijft.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680 onder redactie van Renée Kistemaker
en Tirtsah Levie. De Bataafsche Leeuw, f 29,75. Het leven van de Portugees-joodse
immigranten in Amsterdam.
De actualisten door J.L. van der Pauw. Sijthoff, f 24,50. De kinderjaren van het
georganiseerde fascisme in Nederland 1923-1924.
Joodse symboliek op Nederlandse ex-libris door Ph. van Praag. Gaillarde pers/De
Walburgpers, f 19,50. Een thematische bespreking van joodse ex-libris.
De roze driehoek door Richard Plant. Vertaling Harrie Ekels. Veen, f 37,50. De
geschiedenis van de vervolging der homoseksuelen door de nazi's.
Hoog boven de wereld door Paul Bowles. Vertaling René Kurpershoek. Contact, f
24,90. Roman uit 1960.
De suikerbietenkoningin door Louise Erdrich. Vertaling Cora Polet. De Prom, f
32,50. Roman.
Snelle levens door Jayne Anne Phillips. Vertaling Marion Op den Camp. Bert Bakker,
f 27,90. Verhalenbundel met als thema ontheemde jongeren in de marge van de
Amerikaanse samenleving.
Zelfportret van een bandiet. De jonge jaren van een dichter-delinquent door Eduard
Limonov. Vertaling Jos Vonhoff en Arjen Uijterlinde. Wereldbibliotheek, f 37,50.
Jeugdbendes in de Sovjetunie. Roman.
Shell onder redactie van Frank Hendriks. Uitgever Jan van Arkel/Somo (Stichting
onderzoek multinationale ondernemingen), f 31,50. Het reilen en zeilen van Shell in
de geïndustrialiseerde en Derde-Wereldlanden met case studies uit Curaçao,
Zuid-Afrika en Nigeria.
Zodra men de duivel castreert... Interviews van Fred Backus uit NRC Handelsblad
met onder anderen Josif Brodsky, Eugène Ionesco, Susan Sontag. Voorwoord van
H.J.A. Hofland. Thomas Rap, f 35,-.
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The Red and the Blue, Intelligence. Treason and the Universities door Andrew
Sinclair. Coronet, f 14,40. De Universiteit van Cambridge tussen de twee
wereldoorlogen: de alfaen de betacultuur en de spionnen.
In den beginne door Chaim Potok. Vertaling Peter Sollet en Jeanette Bos. Bzztôh,
f 49,50. Een orthodox-joodse jongen groeit op in het New York van de jaren twintig
en dertig. Roman.
De weg naar Vlaanderen door Claude Simon. Vertaling Jean Schalekamp.
Meulenhoff, f 42,50. Roman uit 1960.
Bloodsong and other Stories of South Africa door Ernst Havemann. Hamish Hamilton,
f 44,90. Verhalen.
Shadows and Whispers. Power Politics Inside the Kremlin from Brezhnev to
Gorbachev door Dusko Doder. Penguin, f 25,50.
Sixty-Eight. The Year of the Barricades door David Caute. Hamish Hamilton, f
61,30. Het woeligste jaar van na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid beschreven.
Het proces Mussert. Een heruitgave van het voor het eerst in 1948 verschenen boek.
Sijthoff/Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, f 34,50. Alle processtukken.
De SS en Nederland door dr. N.K.C.A. in 't Veld. Sijthoff, f 45,-. Heruitgave van
een in 1976 verschenen proefschrift.
Geheime verrassingen door Ann Beattie. Vertaling Tineke Funhoff. De
Arbeiderspers, f 34,50. Verhalen.

Krakkemikkig houtvlot voor een literaire drenkeling
Hans van Stratens omgevallen boekenkast
De omgevallen boekenkast door Hans van Straten Uitgever: De
Arbeiderspers, Privé-Domein, 370 p., f 42,50
Diny Schouten
‘De reddende plank van de literaire schipbreukeling,’ noemt Hans van Straten zijn
favoriete literaire genre, het aforisme. Zijn zes cahiers met aforismen, notities bij
lectuur, hommages aan gestorven vrienden, droomverslagen, dagboekaantekeningen,
literaire anekdoten, en filosofietjes over literatuur en leven, werden verzameld tot
een intiem deel Privé-domein, De omgevallen boekenkast. De afzonderlijke cahiers,
ontstaan doordat Van Straten na de calamiteit van een inderdaad omgevallen
boekenkast de dwarreling van talloze in zijn boeken gestoken blaadjes bijeenveegde
en toen ook maar meteen de rest van zijn boeken leegschudde (het totaal bedroeg
zeshonderd papiertjes), verschenen eerder als particuliere uitgaven bij het Utrechtse
antiquariaat Quasimodo, in zestig exemplaren. De ongedateerde, nauwelijks geordende
aantekeningen (de meeste zijn naar schatting uit de eerste helft van de jaren zeventig)
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kregen onder lettrés de reputatie iets héél bijzonders te zijn, zoiets als de legendarische
(fragmentarisch in Tirade gepubliceerde) literaire dagboeken van zijn jonggestorven
vriend Max de Jong. Gedeeltelijk is voor die roep misschien een verklaring te vinden
in de schaarsheid van het artikel; in de Nederlandse letteren is het aantal werkelijk
interessante ‘egodocumenten’ per slot niet zo vreselijk groot. Mr. Hans van Straten,
bezeten collectioneur, (oud-)kunstredacteur, recensent en misdaadverslaggever van
het Utrechts Nieuwsblad, beschikt in elk geval over de petite hystérie die het genre
behoeft.
Behalve van aforismen en de gerenommeerde beoefenaren ervan - wil Van Straten
echt zeggen dat Rochefoucauld, Chamfort, Multatuli. Lichtenberg literaire
drenkelingen zijn? - houdt Van Straten van ‘egotistische’ auteurs. ‘Egotisme’ is zijn
favoriete woord, en Stendhal en Paul Léautaud zijn zijn helden. Het register van De
omgevallen boekenkast (een weelde die de serie Privé-domein nadrukkelijk in de De
Luxe-klasse plaatst) vermeldt zo te zien niemand van de grote negentiende-eeuwse
of twintigste-eeuwse romanciers. Van Straten maakt sterk de indruk Liefde en
goudvisschen van Jacques Gans en Du Perrons Het land van herkomst te prefereren
boven Oorlog en vrede: Tolstoj wordt niet eenmaal genoemd. Wel Thomas Mann,
maar over hem bekent Van Straten ‘dat ik nooit een boek van hem heb gelezen,
omdat hij mij nooit werkelijk heeft geïnteresseerd. Wat ik over hem hoorde en las,
gaf mij de indruk van een auteurschap dat geheel ligt ingebed in een reeds ontdekt
en in cultuur gebracht gebied.’

Snobbish
Tot de bekentenissen in De omgevallen boekenkast behoren ook lijstjes van boeken
die mee zouden moeten naar het onbewoonde eiland - Van Straten opteert nog eerder
voor de gevangenis als paradijs voor leesverslaafden. Op Van Stratens toptien van
het ‘egotisme’ staan de Maximes van La Rochefoucauld, Caractères et anecdotes
van Chamfort, de Sudelbücher van Lichtenberg, Multatuli's Ideeën, All Trivia van
Logan Pearsall Smith, Jacob Israël de Haans Besliste volzinnen, Passe-temps van
Léautaud, Du Perrons In deze grootse tijd, Cyril Connoly's The Unquiet Grave en
Strahlungen van Ernst Jünger. Het is de smaakvolle belezenheid waar een literaire
gourmet als Van Straten een halbgebildete als ik mee epateert. Toch wantrouw ik
zijn enthousiasme: het is verdacht dat de maniakaal ‘verliteratuurde’ Van Straten
minstens zo hard juicht over Léautauds Journal Particulier als over Buddingh's
Citatenboek (‘voortreffelijke bedlectuur’). Van Wat je zegt ben je zelf, Buddingh's
dagboek, vindt Van Straten het ‘onbegrijpelijk’ dat zijn Utrechtse boekhandelaar
Broese er niet meteen een paar honderd van heeft ingeslagen, een verwondering die
een beetje strijdig is met zijn meermalen vermelde verrukking bij het ontdekken van
een schrijver, ‘helemaal voor mijzelf alleen’. Van Straten benijdt Buddingh' om de
‘natuurlijkheid’ waarmee die het ‘afijn’ uit zijn pen krijgt, iets wat hem wat mij
betreft toch veel van zijn krediet als letterkundig fijnproever doet verliezen.
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Hans van Straten
STEYE RAVIEZ

Er is meer waar ik wat op te vitten heb, en daarom moet het hoge woord er hier
maar uit. De omgevallen boekenkast is buitengewoon snobbish. Wat me nog het
meest ergerde aan Van Stratens ‘aforismen’ is hun overmaat aan pretentieuze
gallo-anglo-filie. Van Straten noteert het soort gedachten over de Franse en Engelse
superioriteit dat men, zelf Nederlander zijnde, maar beter voor zich kan houden:
‘Aan de superioriteit van de Franse taal ten aanzien van de Nederlandse hoeft men
niet meer te twijfelen als men in Brussel op één straatnaambordje ziet staan Rue de
Colombier - Duivekotstraat’, en: ‘Ik heb nooit last gehad van het “Wilhelmusgevoel”
(...). Maar als ik in een Engels theater na afloop van de voorstelling door een krakende
luidspreker God Save the King hoor, denk ik “Engeland is toch wel een aardig land,
ik zou hier best willen wonen.”’ Ook Van Stratens eigen superioriteit krijgt
onaangenaam veel aandacht. Papiertje zoveel luidt: ‘Ach ja, er zijn nog altijd lezers
- de mensen die Yeats uitspreken als Jiets - die menen dat Eyeless in Gaza in de
Gazastrook speelt en dat The postman always rings twice een roman is over een
postbode.’

Multatuliaanse flauwsies
‘Aforismen zijn als dromen, als je ze niet onmiddellijk opschrijft, ben je ze voor
altijd kwijt,’ noteert Van Straten in het eerste cahier. Het pijnlijke is dat er met de
meeste van zijn gedachten niet veel verloren was gegaan als ze niet waren
opgeschreven, en het doet afbreuk aan zijn Léautaud-idolatrie dat Van Straten zelfs
niet de moeite neemt zijn ‘aforismen’ stilistisch fraai te polijsten. Multatuliaanse
flauwsies, is mijn indruk van Van Stratense ‘aforismen’ als: ‘Begrafenisondernemer:
van de dood een deugd maken’; ‘De waarheid is dat er geen waarheid is’, of: ‘De
mensen boeien mij meer dan de mens, het mensdom meer dan de mensheid.’
Grootvader Van het Reve zou zeggen: ‘Allemaal droossies, allemaal kwakerij van
niks.’ Met puns als: ‘Hij is een aanhanger van de Freud-is-dood-theologie’, of: ‘Wat
een voldoening voor de gelovigen, dat ook de ongelovigen eraan moeten geloven’
valt, mits ad rem gedebiteerd, in de conversatie nog wel enige goede sier te maken.
Reddende planken voor de literaire schipbreukeling zijn ze niet.
Er zijn meer soorten van notities die mij het plezier in De omgevallen boekenkast
bederven. De droomverslagen maken je zo ongeduldig als wanneer iemand je per se
een film wenst na te vertellen, veel ‘literaire anekdoten’ zijn niet meer dan oude
keutels die zich restloos laten vergeten (Den Brabander tegen Roland Holst: ‘Hé
Jany, hoe is het nou met een winter aan zee?’. Antwoord van de aangesprokene: ‘Een
zomer aan zee is nog veel erger’), en ‘egotistische’ observaties als: ‘Ik heb gemerkt,
bij regenachtig weer schrijf ik sneller spontaner dan als de zon schijnt,’ zijn weinig
boeiend voor niet-intimi, evenmin als (voor niet-gelovigen) Van Stratens paranormale
en psychoanalytische duidingen van dromen, boeken of ontmoetingen.
Wat overblijft is gelukkig toch nog heel wat. In deze krant is eerder geoordeeld
dat Van Stratens cahiers ‘fascinerend’ genoemd moeten worden, ‘vooral voor
lotgenoten die evenals Van Straten het leven doorlopend als literatuur zien.’ Waar
Van Straten schrijft over zijn antiquarische hartstocht, of over zijn onbedwingbare
neiging om voor literaire private eye te spelen (het stuk over de leugenachtigheid
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van Léautauds vrouwelijke Eckermann, Marie Dormoy, is lekker pinnig) is hij
sympathiek, onderhoudend, en (zolang het niet zijn merendeels apocriefe ‘literaire
anekdoten’ betreft) vol respect tegenover feiten: een beetje een verliteratuurd oud
wijf, maar steeds iemand van wie je zou wensen dat hij je leraar was geweest. Zijn
credo: ‘Als je iets wilt ontdekken - altijd controleren, altijd collationeren,’ is in elk
geval een voorbeeldig imperatief. Er zit niet veel anders op dan om de pedanterie
voor lief te nemen. ‘Een omgevallen boekenkast,’ zegt Van Straten het zelf al niet?
■
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Het uitmelken van een reisje langs de Rijn
Bernard Levin als exploitant van restmateriaal
To the end of the rhine door Bernard Levin Uitgever: Jonathan Cape,
220 p., f 53,10
Hans Keller
In het Verenigd Koninkrijk is Bernard Levin een grillig maar geacht en bijna populair
commentator van politieke en culturele gebeurtenissen in het openbare leven. Hij
schrijft columns, literaire kritieken en laat zich sinds jaar en dag in radioprogramma's
horen - en in televisieprogramma's zien - als een hooghartig, enigszins bekakt maar
bijna altijd briljant causeur. Zijn regelmatige transfers van de ene krant naar de andere
of van het ene televisiestation naar het andere weten de betere kringen even regelmatig
in een staat van lichte opwinding te brengen. Voor zo'n nauwelijks omstreden literaire
smaakmaker gedraagt hij zich soms onnavolgbaar. Zijn meest recente overstap naar
The Sunday Times, die sinds Rupert Murdoch het daar voor het zeggen heeft voor
het eerst in zijn geschiedenis de stank van de goot aan de geur van de Engelse
ontbijttafel toevoegt, bracht zijn fans danig in de war. De kwestie was zelfs onderwerp
in een van de weinige discussieprogramma's waaraan hij níét deelnam - ik ving de
uitzending toevallig op - en eenstemmig waren de sprekers van oordeel dat Murdoch
erin was geslaagd een vlag op zijn modderschuit te plaatsen. Het zegt iets over de
onomstreden achting die Bernard Levin in de Britse media, en bij een groot
‘kwaliteitspubliek’, geniet.
Buiten het Verenigd Koninkrijk is hij in brede kring bekend geworden door zijn
gebundelde columns die gemakkelijk hoge pocketoplagen haalden: The Pendulum
Years, Taking Sides, Speaking Up, The Way We Live Now, In These Times. En
natuurlijk laat hij zich ook daarin kennen, nu in gecondenseerde vorm, als de
aartsconservatief die hij is, zij het uitgerust met het in die kringen schaarser en
schaarser wordende relativeringsvermogen. Hij schrijft briljant, zijn stokpaardjes
maken altijd onverhoedse sprongen en meestal lokt de manier waarop hij tenslotte
zijn opinie formuleert een kritische beschouwing van het eigen standpunt uit. Op
zijn allerbest hoort het ook zo. Soortgelijke karakteristieken zijn trouwens te hechten
aan zijn literaire kritieken, al gaat het daarin natuurlijk minder vaak over de mogelijke
relatie tussen hondepoep op de trottoirs en het activistische marxisme van de straat.
Een paar jaar geleden haalde Levin ook de Nederlandse televisie toen Van Dis
hem had geïnviteerd nader te komen uitpakken over Enthusiasms, zijn toen juist
verschenen boek over zijn geestdrift voor eten, drinken - zij het niet alles, juist niet
- muziek, theater, plaatsen en plekken. Ook in dat boek klonk de tongval bekakt en
verwend maar de geestdrift - het uiteindelijke onderwerp - was echt en aanstekelijk.
Zelfs de vreugde, die ik me niet kon indenken ooit met de schrijver te zullen willen
delen, was hartveroverend. Opnieuw: zo hoort het, als het is gelukt.
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Bernard Levin eet Schubert-taart met slagroom

Er is ook een Bernard Levin van het tweede gebruik, de exploitant van blijkbaar
lucratieve spin-offs. In 1981 verscheen de reisbundel Conducted Tour, waarin hij
een reeks radioreportages voor de BBC - over de belangrijkste zomerfestivals in alle
vijf werelddelen - nog eens dunnetjes overdeed. Je kon je wel voorstellen hoe het
was gegaan: de uitzendingen lagen klaar, de montage was achter de rug en de vraag
rees of er met het verzamelde materiaal in een andere rangschikking en zonder
technische interventies en hindernissen niet méér viel te doen. Bij wie de vraag rees
was niet duidelijk. De BBC? Een uitgever? De auteur zelf? In elk geval: het was een
vervelend boek. Uit de spin-off van de radioprogramma's was de ziel verdwenen, er
liep geen bloed meer uit, de ambitie ervan lag al ergens anders, klaar en voltooid op de uitzendplank van de BBC. Conducted Tour was de tweede versie van dezelfde
belevenissen, met dit verschil: was Levin in de radioprogramma's de eigenwijs door
alles heen kwebbelende waarnemer, in het boek werd hij de eigenwijs kwebbelende
hoofdpersoon - een oneigenlijk personage in een landschap dat aan diens aanwezigheid
werd aangepast.
Hannibal's Footsteps was enkele jaren later de titel van een televisiefilm die hij
maakte en - opnieuw - de titel van een boek dat over hetzelfde gegeven handelde:
een reis in het spoor van Hannibal, van Carthago via de Spaanse kust over de Alpen.
En ook To the End of the Rhine, het boek dat vlak voor het einde van 1987 verscheen
in de schaduw van een gelijknamige, voor Channel Four gemaakte televisieserie,
doet het programma nog eens dunnetjes over. En opnieuw: het werkt niet.
Het hoort andersom: eerst schrijven, dan filmen.
Ook To the End of the Rhine vertoont de gele randjes van een tweede versie waaruit
spontaniteit, verrassing en het onbegrip van de eerste keer, dat soms zo verhelderend
kan zijn, totaal zijn verdwenen.
In de erkentelijkheidsbetuiging die aan dergelijke geschriften voorafgaat - de
Duitse ambassadeur in Londen wordt bedankt maar ook de secretaresse die Levin
terzijde stond bij het voltooien van het manuscript, een jachtopziener in het Zwarte
Woud en de commandant van de Zwitserse luchtmacht, de corrector en de directeur
van 4711 te Keulen, et cetera et cetera - wordt ook warm afscheid genomen van de
televisieploeg, die Levin op zijn reis van de oorsprong van de Rijn naar de Hollandse
delta vergezelde. En, eerlijk gezegd, vanaf dat moment is het mis.
Op zijn eentje doet Levin de reis nog eens over (het gebeurt in hotel Homewood
Park nabij het Engelse Bath, en ook de eigenaars van dat onderkomen, Stephen en
Penny Ross, worden in het voorwoord bedankt), schrijvend, en het heeft hem duidelijk
moeite gekost. Braaf wordt de hele route opnieuw beschreven maar de affaire is
zichtbaar bij elkaar gebreid uit losse draden die hier en daar na de montage ongebruikt
waren blijven liggen.

Stoorzender
Er is altijd een goede reden om bepaalde onderdelen van het vergaarde materiaal in
de eerste versie niet te gebruiken. De nieuwe reden om daarop voor een tweede versie
toch een beroep te doen is, gezien het overtuigende bestaan van de eerste versie - en
ik heb begrepen dat de televisiefilm inmiddels voor tal van prijzen in aanmerking
komt - altijd verdacht.
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In de boekversie gaat Levin met die schamele resten ongegeneerd in de weer. En
wéér verandert hij van waarnemer in hoofdpersoon, de kleine ik van de film (zelfs
als hij overal vóór zou zijn gaan staan, zou er achter hem toch nog een hoop te zien
zijn) wordt de grote Ik van het boek. Bovendien: motieven die voor een film geldig
zijn - bijvoorbeeld een lucht-shot van de Rijn in Zwitserland - hoeven in een boek
over hetzelfde onderwerp toch niet te leiden tot een volstrekt onbegrijpelijke hommage
aan de Zwitserse luchtmacht. Zo zoemt de oorspronkelijke ambitie van de reis - een
boeiende televisiefilm - voortdurend als een vervaarlijke stoorzender door het boek
heen. Natuurlijk is Levin bedreven genoeg om daar op zijn beurt weer zo luid mogelijk
door heen te kwebbelen, voor elke overgang is wel een reden te vinden en zijn kennis
van het beschreven gebied, benevens de geschiedenis daarvan, is niet gering. Het
resultaat is niettemin een zooitje, een nagerecht dat op sommige kaarten met fantaisie
of symphonie wordt aangeduid maar intussen de achtergebleven resten van de vorige
dag bevat.
Trouwens: hoe kun je na een ernstig inleidend hoofdstuk (het beste deel van het
boek, dat de grillige aanwezigheid van de Rijn in de Duitse cultuur schetst) zo veel
hoofdstukken later eindeloos doorleuteren over Keulen zonder de naam van Heinrich
Böll te noemen?
Het boek is verlucht met zesenzestig kleurenfoto's, op iets minder dan de helft
daarvan is Levin afgebeeld. Nu eens in knickerbockers, dan weer met een das, vaak
ook in een trui, steeds andere truien, bij een waterval, overeen reling - ‘The Bernard
Levin Souvenir Book’ lijkt het wel. To the End of the Rhine is het treurige voorbeeld
van wat een briljant type allemaal gaat uitspoken als het succes moet worden
uitgemolken. In opdracht van wie? Channel Four deze keer, de uitgever, hijzelf?
Of mogelijk Homewood Park nabij Bath waar de logieskosten, zoals ik inmiddels
informeerde, niet misselijk zijn?
■

Gemengde catastrofes
Verhalenbundel van Patricia Highsmith
Tales of natural and unnatural catastrophes door Patricia Highsmith
Uitgever: Bloomsbury, 188 p. Importeur: Nilsson & Lamm, f 49,-.
R. Ferdinandusse

Patricia Highsmith

Een enkele keer krijgt Patricia Highsmith het op haar heupen en schrijft dan een
boek-met-een-thema. In 1975 bij voorbeeld verscheen van haar The Animal-Lover's
Book of Beastly Murder, dertien verhalen over dieren die zich op het pad van de
misdaad begeven. Dat was een wel aardig boek omdat het idee aardig was: een kat
die uit jaloezie de minaar van het vrouwtje om zeep helpt, een rat die een baby nuttigt,
een varken dat wraak op zijn baas neemt, hamsters die het gehele gezin overvallen.
De dieren waren niet bedacht door Koolhaas of Midas Dekkers; Highsmith gebruikte
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ze alleen maar om een boek vol moordende beesten te krijgen. Entertainment, maar
in een enkel geval toch angstaanjagend genoeg; het zóú een keer waar kunnen worden.
In haar nieuwste boek heeft Patricia Highsmith opnieuw hetzelfde procédé
toegepast. Tien verhalen onder de simpele titel: Tales of Natural and Unnatural
Catastrophes. De schrijfster is er eens voor gaan zitten en heeft een lijstje gemaakt
van allerlei rampen die mensheid en aarde kunnen treffen en daar vervolgens verhalen
over geschreven. Het begint met een kerkhof in Oost-Oostenrijk vlakbij een ziekenhuis
waar aan kankeronderzoek wordt gedaan. Wat er vanuit dat ziekenhuis begraven
wordt weet niemand, en de kerkhofopzichter vertelt aan niemand dat er 's nachts
paddestoelen groeien die een blauwig licht verspreiden. Jonge artsen houden er een
keer op middernacht een picknick, en dan beginnen de geruchten zich te verspreiden.
Een dictator in een primitief Afrikaans staatje krijgt bericht dat de Verenigde Naties
een hulpteam naar zijn land sturen - en hij slaagt erin het hele team te laten verdwijnen
als de bevolking uit oud bijgeloof het hotel waar de VN-diplomaten logeren in brand
steekt. Een Amerikaanse ambtenaar bedenkt een slimme oplossing voor de opslag
van radioactief afval: als een stad van de overheid als geschenk een football-stadion
accepteert, volledig betaald en aangelegd, moet als tegenprestatie daaronder in het
geheim een (geheel met lood beklede) opslagplaats worden gebouwd.
‘The Catastrophe stories were fun to write,’ schrijft Patricia Highsmith aan het
slot. ‘Ik moest terugdenken aan de spoofs die ik op mijn tiende over school schreef,
en die waarmee ik toen ik veertien was mijn klasgenoten vermaakte.’ Maakwerk dus,
en de afloop staat ook al vast. De rampen moeten zich zo snel voltrekken dat er ook
geen tijd is om personages neer te zetten, het blijven stereotiepen. Alles hangt dus
af van de originaliteit van het idee.
Er zijn een paar verhalen die diep treurig stemmen. Een strijd tussen draagmoeders,
verenigd in de actiegroep Rent-a-Womb tegen godvrezend rechts. Een vrouwtje dat
door de kneepjes van de medische maffia in leven wordt gehouden tot ze bijna
tweehonderd is, en geheel teruggekeerd tot het kindse stadium, in luiers, en 's nachts
lichtgevend van de vele medicijnen als moedgevend wonder wordt tentoongesteld.
Ook jammerlijk mislukt is het verhaal van de Reagan-achtige president van Amerika,
Buck Jones, die verrast wordt door het uitlekken van illegale wapenhandel met de
Golfstaten. Zijn adviseur, een soort Oliver North, pleegt zelfmoord en de president
zelf gaat erheen en eist van de weduwe medewerking om de zaak in de doofpot te
stoppen. Het loopt uit op een kernoorlog met de Russen: de president zwerft tot slot
door het radioactieve land en wordt door iedereen gehaat.
Maar daar staan ook drie hele leuke ideeën tegenover. Een walvis, wiens zwangere
wijfje geharpoeneerd wordt, begint een wraaktocht
Vervolg op pagina 10
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Ik buig voor niemand
Kordate dagboeknotities van Liesbeth den Uyl
Ik ben wel gek maar niet goed door Liesbeth den Uyl Uitgever: Veen, 95
p., f 19,50
Liesbeth Koenen
Echt gek is ze niet, eerder goed. Zeker in sommige dingen. Liesbeth den Uyl heeft
een knap oog voor dikdoenerij bijvoorbeeld. En ze is nooit te beroerd dat te tonen.
Meneren die niks anders weten te doen dan dure namen noemen, kunnen erop rekenen
in de zeik genomen te worden. Onrechtvaardigheid bestrijdt ze desnoods met
lichamelijk geweid: als in Italië een man een vrouw aan haar haren door het restaurant
sleept waar de familie den Uyl zit te eten, dan haalt Liesbeth ze persoonlijk uit elkaar.
Heeft ze met een stel vriendinnen eindeloos op een taxi staan wachten en wordt die
vervolgens op brute wijze ingepikt door een voordringende vent, dan trekt ze die
man botweg de auto uit.
‘Kordaat’ is het woord dat bij veel van haar optredens past. Soms leidt dat tot
hilarische verhalen, maar op andere momenten kun je alleen maar denken: wat dapper.
Zelf noemt ze de vijfentwintig korte stukjes in Ik ben wel gek maar niet goed ‘verlate
dagboeknotities’. Dat is zo te zien een adequate omschrijving. Het zijn allemaal
gebeurtenissen waarvan je je als lezer voor kunt stellen dat ze op de een of andere
manier in iemands hoofd blijven hangen. Nare dingen: een maandenlang uitgestelde
miskraam, een uiterst benauwende tandartsbehandeling, een bijna-tasjesroof. Rare
dingen: een dochter en later een hond die je op afstand hoort ‘roepen’. Grappige
dingen: de prinsessen Beatrix en Margriet die op eigen instigatie voor je gaan staan
om je de gelegenheid te geven je eigen decolleté op een verdwenen oorbel te
doorzoeken.
Liesbeth den Uyl heeft regelmatig verkeerd in kringen waar wij gewone mensen
niet mogen komen. Het gebeurt maar heel zelden dat we in simpele bewoordingen
een verhaal van binnenuit kunnen lezen over de rituelen in Buckingham Palace of
het roze marmeren bad van de minister-president van Malta. Overigens moet Liesbeth
den Uyl er niet veel van hebben. ‘Ik buig voor niemand,’ zegt ze, en schudt de
voltallige Engelse koninklijke familie keurig de hand. Omdat er een heel vliegtuig
alleen op hen staat te wachten mag echtgenoot Joop zijn luxe Maltezer ontbijt niet
afmaken. ‘Aangekomen in het toestel slaat een walm van haat ons tegemoet. Men
heeft meer dan een uur extra op ons moeten wachten,’ schrijft ze. En: ‘In Amsterdam
prikt die haat nog in mijn vel en in mijn ziel. Ik wil het ze uitleggen, maar ik weet
dat het niet kan. Nog jarenlang weiger ik nieuwe aardappeltjes uit Malta te eten.’
Joop den Uyl was de man voor ‘de gewone mensen’, Liesbeth den Uyl is dat
misschien nog wel meer. Haar boekje verscheen op een ongelukkig moment: haar
man was al ziek en iedereen wist dat hij dood zou gaan. Maar hij had er zelf op
aangedrongen dat de publikatie en presentatie van Ik ben wel gek maar niet goed
‘gewoon door zou gaan’. Ach, ‘gewoon’ werd het natuurlijk niet. De pers schreef
omzichtig om het pijnlijke onderwerp heen. Ze haalden alle anekdoten over Den Uyl
uit het boekje en vertelden die na. De dood van Den Uyl, nog toekomstig of al
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geschied, kleurt natuurlijk het oordeel van iedereen die dit boekje las of zal lezen.
Daar valt niets aan te doen.
Toch is het veel minder een onopzettelijk ‘in memoriam’ geworden dan ik
verwachtte. Liesbeth is nu eenmaal niet het aanhangsel van Joop. Dat is ze nooit
geweest. Natuurlijk, sommige van de belevenissen die ze beschrijft vonden in zijn
kielzog plaats, maar mevrouw Den Uyl heeft overduidelijk haar eigen meningen én
haar eigen leven. Voor iemand die getrouwd was met een minister-president en die
bovendien maar liefst zeven kinderen grootbracht is vooral dat laatste
bewonderenswaardig te noemen. Ik vind het mooi dat ze voor het nageslacht
bijvoorbeeld het gekluns van haar man die zijn sjerp om de verkeerde schouder deed,
bewaard heeft. Ik bedoel, je ziet het hem doen, ook al kun je het hem nooit meer zien
doen.

Liesbeth den Uyl

Wat ik ervan gevonden zou hebben als Den Uyl nog leefde? Een aardig boekje,
dat soms interessante kijkjes in deftige keukens biedt en dat niet uitmunt door een
fantastische stijl. Maar ook dan had ik alleen maar kunnen concluderen dat je Liesbeth
den Uyl wel sympathiek moet vinden. Ze heeft succes dat het boekje op het moment
heeft verdiend.
■

Afgeprijsd

Anton Reinhard Falck (1777-1843) bekleedde sleutelposities onder koning Willem
I: secretaris van staat, minister en diplomaat. Van Republiek tot Koninkrijk is de
titel van D. van der Horsts proefschrift over de ‘vormende jaren’ (1777-1813) van
deze door velen verguisde staatsman. Falck besluit in 1806 dat hij als Nederlander
koning Lodewijk Napoleon kan dienen, maar neemt na de inlijving bij Frankrijk
ontslag: hij weigert als vrijzinnig liberaal diens systeem te erkennen. Van der Horst
bezorgde zijn onderwerp met dit proefschrift een langverbeid eerherstel en doorspekt
zijn verhaal met prachtige anekdotes. Als bijvoorbeeld Falcks voerman op een
Zweedse reis in 1812 een schaap doodrijdt en daar nogal woedend op wordt
gereageerd, schrijft Van der Horst dat volgens Falck dat schaap ‘zooveel geruchts
niet waard is in een tijdsgewricht dat het slagten van menschen bij duizenden wederom
een’ aanvang stond te nemen.’ Daarin kreeg hij gelijk, en hoe. Ook elders blijkt
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Falcks goede politieke beoordelingsvermogen. Met uitputtende aantekeningen,
literatuurlijst en register. (Van Gennep, 250 p. f 19,90)
In Byron and Greek Love beweert Louis Crompton dat homoseksuele aandriften
tot Byrons eerste reis naar Griekenland hebben geleid. In Engeland viel het in het
eind van de achttiende en begin van de negentiende eeuw voor de homoseksuele
mens niet mee. Crompton laat dat zien aan de hand van de populaire pers van die
dagen, dagboeken, bijbelcommentaren, uitgaven van de klassieke literatuur,
wetsteksten en weergaven van parlementsdebatten. Voor deze baanbrekende
biografische (en ook sociaal-historische) studie over de biseksuele Byron en diens
milieu haalde Crompton heel wat overhoop. Zo vond hij in archieven onder andere
een groot aantal onbekende manuscripten betreffende homoseksualiteit (Martyrium,
419 p. f 12,50). Ook de Franse dichter Paul Verlaine voelde zich seksueel zowel bij
mannen als vrouwen thuis. Hij dichtte zeer vrijmoedig over zijn seksuele fantasieën:
A bit of shit, a bit of cheese
aren 't going to abash
my nose or mouth or make me cease
front joyfully tonguing cock or ass

Nadat ze lange tijd onverkrijgbaar waren geweest (in de Volledige Werken zijn
slechts enkele opgenomen) bracht Alan Stone Verlaines niet zelden scabreuze
gedichten in Engelse vertaling bijeen in Men and Women. Erotic Works (Van
Gennep, 191 p. f 5,90). Met prettige foto's van negentiende-eeuwse blote mannen en
vrouwen, de laatste volgens Stones inleiding wat Verlaine betreft het liefst jong en
jongensachtig.
Een man met een eveneens uitgebreide libertijnse interesse speelde een belangrijke
rol bij Toergenjevs vele bezoeken aan Engeland: dichter en parlementslid Monckton
Milnes. Hij zorgde voor vele (overigens strikt eerbare) introducties; Toergenjev
logeerde bij hem, en ook de etentjes ten huize van de alom geliefde ‘Dicky’ Milnes
brachten deze Russische literaire reus in contact met vele groten van de Engelse
literatuur. Over de bezoeken van Toergenjev aan Engeland tussen 1847 en 1881
schreef Patrick Waddington een prachtig boek: Turgenev and England. Onmisbaar
voor de Toergenjev-biografie en verplichte literatuur voor wie een beeld wil krijgen
van het negentiende-eeuwse Engelse literaire milieu (Martyrium, 212 p., f 17,50).
Ook Turgenev's Literary Reminiscenes and Autobiographical Fragments in de
vertaling van David Magarshack met een essay van Edmund Wilson wend afgeprijsd
(Martyrium, 272 p., f 7,90). Met interessante portretten van Toergenjevs Russische
tijdgenoten: Belinsky. Gogol. Krylov en Lermontov. Poesjkin ontmoet Toergenjev
slechts twee keer heel kort, de laatste keer vlak voor diens dood: ‘Ik herinner me zijn
smalle, donkere gezicht, zijn Afrikaanse lippen, de glans van zijn grote witte tanden,
zijn hangende bakkebaarden, zijn donkere, scheve ogen onder een hoog voorhoofd,
bijna zonder wenkbrauwen, en zijn krullend haar... Een paar dagen later zag ik hem
in zijn kist liggen.’
De jeugd en later het literaire werk van G.B. Shaw zijn sterk beïnvloed door Dickens.
Na boeken over zijn andere helden Ibsen en Wagner wilde Shaw in 1889 een boek
schrijven dat ‘From Dickens to Ibsen’ had moeten heten maar het werd nooit voltooid.
Het begin van dat essay staat voor het eerst afgedrekt in Shaw on Dickens, bezorgd
en van inleiding voorzien door D.H. Laurence (sic) en Martin Quinn (Van Gennep,
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150 p. f 14,90). Shaw on Dickens- bevat verder achttien stukken en een aantal brieven.
In een van Shaws brieven, aan advocaat en Shakespeare-publicist Alfred Creikshank,
lezen we: ‘Shakespeare, als Dickens, als Cervantes, net als de meeste genieën van
hun soort, maakten pas in de gang van hun schrijven kennis met hun personages. (...)
Piek wiek en Don Quichot beginnen als niet meer dan verachtelijke figuren die bij
elke gelegenheid belachelijk worden gemaakt. (...) Maar deze marionetten komen
plotseling tot leven als de schrijver twee of drie keer aan de touwtjes heeft getrokken
en worden zeer levende en werkelijke personages.’
Nabokov hield een aantal colleges over Cervantes' Don Quichot. Fredson Bowers
bezorgde deze, met inleiding door Guy Davenport en met de schetsen die Nabokov
gebruikte in Lectures on Don Quichote (Van Gennep, 219 p. f 19,50). In zijn colleges
zet Nabokov zich af tegen de gebruikelijke lezing van Cervantes' roman als ‘warme
satire’. In plaats daarvan beschouwt hij de roman als een catalogus van wreedheden,
een opeenvolging van overwinningen en nederlagen, waarbij de held zijn onschuld
en eer behoudt. Don Quichot moet als roman iets aan eer inboeten, maar de
hoofdpersoon blijft ook bij Nabokov recht in het zadel.
Schetsen van Don Quichot en zijn dikke knecht Sancho Panza vinden we ook in
Roger Passerons schitterende Daumier, een rijk geïllustreerd werk over de
chroniqueur van het Frankrijk van zijn dagen Honoré Daumier. Passeren laat zien
dat naast de meesterlijke karikaturen ook Daumiers schilderijen, beelden, aquarellen
en tekeningen zeer serieuze aandacht verdienen. Aan de hand van het oeuvre, brieven
en andere getuigenissen reconstrueerde hij Daumiers biografie, die hier en daar zeer
aardige anekdotes bevat. Opmerkelijk is bijvoorbeeld een bezoek van de historicus
Michelet: ‘Die dag was de kunstenaar een beeldje aan het modelleren (...). Een
bezoeker viel binnen en vroeg geheel buiten adem: “Bent u Daumier?” En hij viel
aan de voeten van de karikaturist. Grote gebaren, grote woorden: Daumier slaagde
erin zijn bezoeker weer op de been te krijgen. De twee mannen begonnen een gesprek,
vergeleken hun gemeenschappelijke haat en hoop. Daar waren Daumier en Michelet,
verbonden in een nauwe vriendschap.’ (Van Gennep. 325 p., f 58,50)
ATTE JONGSTRA
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Aardverschuivingen in het persoonlijke en politieke leven
Margaret Drabble's The Radiant Way, een panoramische roman
The radiant way door Margaret Drabble Uitgever: Weidenfeld & Nicolson,
396 p. f 44,15
Nienke Begemann
Het jaar is nog jong genoeg om met Drabbles roman van 1987 te beginnen, en hoewel
deze diepe wintermaanden tot nu toe niet erg bleak zijn, is The Radiant Way bovendien
precies het kruidige, koppige, opwekkende brouwsel dat je in deze tijd nodig hebt.
Het begint op de oudejaarsavond van 1979 en heeft een prachtig gecompliceerde
plot waarvan alle draden op uiterst ingenieuze en bevredigende wijze worden afgerold.
In onderwerp en opbouw doet het mij het meest denken aan de fameuze
televisieserie The Glittering Prizes, die ging over een aantal vrienden die in de jaren
vijftig afstudeerden aan de universiteit van Oxford of Cambridge. The Radiant Way
- de titel van een boekje waaruit kleine kinderen in de jaren dertig en veertig leerden
lezen - is ook de titel van een eufore televisieserie over de veranderingen in de Engelse
samenleving, waardoor de echtgenoot van een van de heldinnen van dit boek aan het
eind van de jaren zestig beroemd is geworden. De roman The Radiant Way neemt
hetzelfde thema op en werkt het uit voor de jaren zeventig en tachtig, waarin van
euforie geen sprake meer is en waarin er vooral in Engeland veranderingen hebben
plaatsgevonden die geen verstandig (of sociaal hoopvol) mens voor mogelijk had
gehouden.
In tegenstelling tot The Glittering Prizes gaat dit boek over drie vrouwen die
gestudeerd hebben in Cambridge - voor meisjes natuurlijk een nog uitzonderlijker
prestatie, die hen in het midden van deze eeuw niet zozeer gelijkschakelde met hun
mannelijke collega's als wel hen zich bewust maakte van hun positie als freaks, als
geboren en getogen buitenstaanders, randverschijningen niet alleen in de maatschappij
maar ook in het traditionele vrouwenleven. De drie vriendinnen, Liz, Alix en Esther
zijn alledrie in het noorden van Engeland opgevoed, hebben elkaar in een van de
twee colleges voor vrouwen die Cambridge toen rijk was ontmoet, en wonen aan het
begin van de roman alledrie in Londen. Ze zijn tegen de vijftig, hebben carrières,
huwelijken, de opvoeding van kinderen en stiefkinderen al gedeeltelijk achter de rug
en staan, net als de hoofdfiguur in Drabbles vorige roman, midden in het leven. In
het kinderboekje The Radiant Way staat een plaatje waarop het jongetje en het meisje
over wie het gaat hand in hand in stralende zonneschijn een heuvel afhollen, maar
de grote-mensen-Radiant Way eindigt met een voor hen traditionele Wandeling van
de drie vriendinnen, waarbij ze op een volmaakte zomerdag een heuvel opklimmen,
terwijl de zon ondergaat en er boven hun hoofd door de bladeren van de bomen een
hoge wind waait. ‘The leaves glitter and dance. The spirit passes. The sun is dull
with a red radiance. It sinks. Esther. Liz and Alix are silent with attention.’

Bijna-medeplichtigheid

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

In haar hele oeuvre heeft Margaret Drabble een kennelijke behoefte gehad om
geschiedenis te schrijven, om vast te leggen ‘wie es eigentlich gewesen’ is, in de
woorden van Ranke, die ook in dit boek worden geciteerd. In de loop der jaren is
haar blik en greep op de realiteit steeds wijder geworden, en het volgen van haar
observaties is voor mij, als generatiegenoot, vaak haast obsederend - de noodzaak
om haar bevindingen met eigen ervaringen te vergelijken leidt soms tot een gevoel
van bijna-medeplichtigheid dat ik bij weinig andere schrijvers heb. Door kritisch
herlezen en vergelijken met voorgaande boeken probeer ik afstand te bewaren, maar
bij The Radiant Way heeft dat alleen maar tot nog grotere bewondering geleid.
Die bewondering geldt niet alleen de breedte en de diepte van het panorama van
het persoonlijke en politieke leven dat hier wordt geschilderd, maar vooral de
recht-door-zee beheersing van de stijl, en van de vele mogelijkheden tot variatie in
de taal waarin Drabble zich heeft bekwaamd. Sinds ze de Oxford Companion to
English Literature heeft bewerkt (1985), lijkt het of ze een nog steviger greep juist
op de professionele kant van haar materiaal heeft gekregen - opeen volstrekt
acceptabele, niet pedante, doorleefde wijze komt de wonderbaarlijke Engelse literatuur
op iedere bladzijde opnieuw tot leven. The Radiant Way is het beste antwoord op
ons aller angst voor de mediacultuur dat ik in lange tijd gehoord heb.
Zo roept het oudejaarsfeest aan het begin - ten huize van Liz Headland in Harley
Street, want ze is een succesvolle psychotherapeute en woont met haar man, zijn en
hun beider kinderen in een groot gerenoveerd pand - onmiddellijk het feest op van
Virginia Woolfs Mrs. Dalloway. Op dat feest wordt het Liz met een schok duidelijk
dat haar huwelijk afloopt, en na korte tijd vertrekt haar man inderdaad met een nieuwe
echtgenote naar Amerika, om de Britse belangen in Global Networks (satellieten,
media et cetera) te behartigen. Op dat feest ontmoeten we ook Alix, de tweede
vriendin. Zij heeft Engels gestudeerd, is kort getrouwd geweest met een veelbelovende
stralende jongeman die verdronken is en van wie ze een zoon heeft, en is sinds lang
opnieuw getrouwd met een leraar aan de Open University, een man uit het noorden
wiens professionele leven drastisch wordt beïnvloed door het beleid van Thatcher
en wiens socialistische overtuiging onder invloed van de epochemakende, verbitterde
stakingen van de arbeiders in de staalindustrie en de mijnwerkers zo ernstig
radicaliseert dat Alix hem daarin niet meer kan volgen. Alix heeft een part time baan
die wegbezuinigd wordt en geeft lessen in Engelse literatuur aan een selecte groep
gevangenen in een experimentele strafinrichting die aan het eind van het boek ook
niet meer bestaat. Esther Breuer, tenslotte, de derde vriendin, is geen Engelse, hoewel
ze in Cambrigde heeft gestudeerd. Ze is in Oostenrijk geboren uit joodse ouders die
naar Engeland zijn gevlucht, ze heeft kunstgeschiedenis gestudeerd en heeft sinds
haar studiejaren een duistere, gecompliceerde verhouding met een Italiaanse
vakbroeder. In de jaren dat het boek speelt derailleert deze Claudio, om tenslotte
vervuld van merkwaardige ideeën over zwarte magie, weerwolven en heksen te
sterven. Na zijn dood trekt Esther in bij zijn zuster, de schone Elena, die alleen in
Bologna woont. Haar flat in een treurige Londense buurt moet ze opgeven als er een
einde komt aan de dramatische, typisch Engelse serie moorden die daar hebben
plaatsgevonden, en waar de vriendinnen alledrie zijdelings mee te maken krijgen.
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Margaret Drabble
DAVID LEVINE

De vriendinnen maken in deze jaren van hun leven allen aardverschuivingen mee,
en de sterfgevallen zijn niet van de lucht, maar omdat ze niet meer zo jong zijn kunnen
ze ertegen. Ook omdat ze werken en omdat ze elkaar hebben - een vriendschap
waarbij de loyaliteit onwrikbaar is en waarbij veel zaken vanzelfsprekend onbesproken
blijven. Het compulsieve communiceren dat de cultuur van de jaren zestig met zich
meebracht, ontbreekt in hun verhouding - een subtiel gegeven dat Drabble zorgvuldig
opbouwt en waaraan allerlei consequenties verbonden kunnen worden. Ze zijn
zwijgzaam over hun mannen en hun verhoudingen, praten over de politiek, over hun
werk, hun kinderen, gaan met elkaar uit eten, lachen, geven elkaar zakelijk raad,
volgen elkaar in stilte. In onaangepast, onmodern tenue wandelen ze eens per jaar
door het Britse land, waarvan nog genoeg is overgebleven. Alix verhuist met haar
man naar het noorden maar vindt gelukkig werk dat eindelijk niet onmiddellijk nuttig
is voor de gemeenschap: ze raakt bevriend met een oude, beroemde dichter die daar
woont en gaat zijn nalatenschap verzorgen. Liz blijft in Londen, in een kleiner huis
met een tuin, een vijver en een poes. Haar man komt bij haar terug, haar moeder van
wie ze altijd gedacht heeft dat ze gestoord was, sterft, en ze ontdekt tenslotte wie
haar gestorven vader is geweest en waarom ze zich van de eerste vier jaar van haar
leven nooit iets heeft kunnen herinneren.

Langs de lijn
In het publieke leven spelen zich de aardverschuiving van het nieuw-rechtse bewind,
de nederlaag van de stakers en de collaps van Labeur af. De drie vriendinnen zijn
eerlijke vrouwen en geven zich met veel innerlijke pijn rekenschap van de paradoxale
kanten van deze ontwikkelingen, en van het feit dat ze ‘langs de lijn’ ook in dit
opzicht opnieuw hun houding moeten bepalen. Ook in deze materie heeft Drabble
een nieuwe rijpheid bereikt. The Ice Age had ook een duidelijke politieke lading,
maar nu vind ik dat ze een nog grotere complexiteit en een grotere variatie van
stemmen en standpunten tot haarbeschikking heeft. (Vele personages uit eerdere
boeken laat ze hier trouwens even om de hoek komen, en ze ‘herschrijft’ met een
delicieuze, virtuoze speelsheid centrale passages uit eerdere romans met een andere
hoofdfiguur, een ander bewustzijn, als middelpunt.) Het verschil tussen het denken
en doen van de mannen en de vrouwen in dit boek is bijvoorbeeld niet alleen amusant
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en delicaat, maar gaat veel verder dan het oppervlak en leidt, voor mij althans, tot
conclusies ónder het oppervlak, die ik niet alleen interessant maar ook aardig en
vooral volwassen vind.
Hiermee is wel duidelijk dat mijn streven naar ‘kritische objectiviteit’ het aflegt
tegen de menselijke factoren waardoor Drabbles werk me altijd heeft overrompeld.
Bij haarzelf lijkt dat geen enkel probleem, en dat is haar kracht. Zij is iemand die
met twee voeten stevjg op de aarde staat en zich in haar werk niets hoeft te laten
ontnemen dat haar van belang voorkomt. Ik geloof dat ze dat mede aan kan doordat
ze haar nationale literaire erfenis zo met huid en haar heeft verwerkt - opgegeten,
zoals het boekje in de Openbaring. Juist door het verkeren met en in de traditie, kan
ze de voortdurende vernieuwing en verandering aan, die van iedere schrijver, ieder
mens gevraagd wordt. Want intussen blijft er altijd genoeg stabiel. In de laatste zinnen
van het boek, na de dansende bladeren en de ruisende wind, zien de drie vrouwen
hoe de zon ‘ondergaat’: ‘The sun hangs in the sky, burning. The earth deepens to a
more profound red. The sun bleeds, the earth bleeds. The sun stands still.’
■
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Zinsbegoochelingen van een opiumeter
De blinde uil van Sadegh Hedayat
De blinde uil door Sadegh Hedayat Vertaald uit het Perzisch en van een
nawoord voorzien door Gert J.J. de Vries Uitgever: Coppens & Frenks,
122 p., f 32,50
Geerten Meijsing
‘Niemand besluit eenvoudig om zelfmoord te plegen; zelfmoord is slechts voor
bepaalde mensen. Het zit in hun aard en wezen. Jawel, het lot heeft de bestemming
van ieder op het voorhoofd geschreven. Sommigen zijn voor zelfmoord geboren. Ik
heb het leven altijd belachelijk gevonden, en de wereld, en de mensen daarin, alles
en iedereen een speeltuig, een lege en betekenisloze schande.’
Deze woorden komen uit een bloedstollend verhaal. Levend begraven, herkenbaar
als de eigen gedachten voor iedereen die de zelfmoord in het bloed zit, van de
Perzische schrijver Sadegh Hedayat die in 1951 op achten veertigjarige leeftijd
zelfmoord pleegde.
Bloedstollend is ook diens in het Westen meest bekende werk, De blinde uil, een
halve eeuw geleden voor het eerst verschenen, en sedert de Franse en Engelse
vertalingen (respectievelijk uit 1953 en 1957) een cult book voor de liefhebbers van
het zwartste genre, vaak vergeleken en ook wel vergelijkbaar met Nervals Aurélia
(le rêve et la vie). De inleidingen van beide boeken vertonen opvallende
overeenkomsten.
In droom en leven vallen de twee delen van De blinde uil uiteen, maar zo eenvoudig
is de oplossing niet van dit raadselachtige, hallucinaire boek dat blijft intrigeren en
waarvan je je evenmin los kunt maken als de Ancient Mariner van de Albatros.
Bij eerste lezing werd ik vooral getroffen door de abstracte schoonheid van de in
glasheldere taal verwoorde spiegelingen, echo's en obsessieve herhalingen die een
onzegbaar geheim lijken te verhullen. Maar de emblematische beelden, hun wijkende
schaduwen en terugkerende vormen, spreken vooral zo aan omdat ze op archetypen
lijken die iedereen onmiddellijk herkent en die kennelijk diep in ons onderbewustzijn
liggen opgeslagen. Het is een groot kunststuk deze symbolen zo precies op te diepen
en weer te geven, zonder ze al te nadrukkelijk als zodanig te presenteren; hun
zelfstandig optreden verleent aan het verhaal het karakter van een allegorie. Alle
verwijzingen gaan over dood en doodsverlangen. Op dit niveau is het boek een
surrealistische of magisch-realistische bekentenis van de zinsbegoochelingen van
een opiumeter die aan een ontstellend mal d'être lijdt.

Sadegh Hedayat

Kankergezwel
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Geleidelijk begon ik te vermoeden dat er een betekenis kon schuilen achter deze
bekentenis, die door de verteller uitdrukkelijk wordt gedaan om zichzelf en zijn
situatie te doorgronden, en raakte ik nieuwsgierig naar het onzegbare geheim waardoor
de uil van des schrijvers schaduw blind blijft tot hij het inzicht heeft bereikt. Het
uitblijven van dit inzicht, de ondoorzichtigheid van de ijselijke gebeurtenissen en
verschijningen in zijn leven, vormen voor de verteller een geestelijk probleem en hij
beschouwt zijn gemoedsstemming als een ziekte, een woekerend kankergezwel dat
traag de geest aanvreet, van welke maladive toestand het boek zowel verslag doet
als de uitdrukking zelve is. De lezer wordt met hetzelfde probleem geconfronteerd,
waan en werkelijkheid uiteen te houden en zich bewust te worden van een voortdurend
aanwezige maar verdrukte verschrikking.
De door het gebruik van opium opgewekte droomtoestand van het eerste deel is
in het heden gesitueerd en beschrijft de visioenachtige verschijning aan de verteller
van een etherisch meisje dat de belichaming van de pure schoonheid en de zuivere
onschuld is. ‘Deze jonge vrouw, deze engel, was voor mij een bron van
onbeschrijflijke verwondering en inspiratie. (...) Van het ogenblik af dat ik haar
kwijtgeraakt was en dat er tussen haar en mij een loodzware, hermetische muur
opgetrokken was, ervoer ik mijn bestaan als onbenullig en definitief mislukt. (...)
Maar toch had ik behoefte aan die ogen, en één enkele blik van haar zou volstaan
hebben om mij de oplossing van alle filosofische problemen en theologische
vraagstellingen te verschaffen. Eén blik van haar, en voor mij zouden er geen raadsels
en geheimen meer bestaan.’
Smachtend brengt de verteller zijn miserabele dagen door tot zij (na twee maanden
en vier dagen) zijn celachtige verblijf binnenkomt en zich in lichaam en geest aanbiedt.
Haar lichaam kan hij niet aanvaarden, en met een beker wijn waarin (zoals we dan
nog niet weten maar de verteller wel) het cobragif gemengd zit dat hij voor zichzelf
achter de hand heeft gehouden, helpt hij haar naar de andere wereld, maar niet dan
nadat hij al tekenend haar geest heeft trachten vast te houden in de inspirerende laatste
blik van haar ogen. Het lijk wordt in stukken gesneden, een oude man helpt hem de
brokstukken in een koffer te begraven, en geeft hem een antieke vaas mee waarop
de afbeelding van het meisje met de fascinerende ogen, een vaas uit de oude stad
Ravy.
Het tweede, langere deel, waarin met tal van identieke formuleringen parallellen
met de droom worden gesuggereerd, heeft alle karakteristieken van de in details
vertrouwde en herkenbare werkelijkheid, maar deze werkelijkheid is naar het verleden
getransponeerd - wij bevinden ons nu in de antieke stad Ravy - zo gruwelijk zijn de
gebeurtenissen die daarin plaatsvinden dat het voor de verteller noodzakelijk was
deze afstand te scheppen. De suggestieve overeenkomsten tussen de heel verschillende
gebeurtenissen van de twee delen zijn als de ledematen van het door hem verminkte
lichaam die stuk voor stuk in zijn bewustzijn komen bovendrijven. Dit tweede deel
beschrijft hoe de verteller trouwt met een meisje (in jeugdige, onbedorven toestand
identiek aan het etherische meisje uit deel een), en hoe hij er twee jaar en vier maanden
van afgrijselijke vernedering voor nodig heeft voor hij zijn vrouw seksueel bekent.
Ondertussen wordt hij door haar aangetrokken en afgestoten. Hij noemt haar
consequent ‘die sief’, en observeert hoe zij hem bedriegt met iedereen - observaties
die inbeeldingen van zijn aangetaste brein blijken te zijn. Wanneer hij uiteindelijk
bezit van haar neemt, ervaart hij deze langverwachte en aangename coïtus als de
omarming van de dood, en in één moeite door beneemt hij haar het leven.
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Het is de bewustwording van deze verdrongen misdaad waardoor de
geestverduistering van de verteller kan worden weggenomen, en door te accepteren
wat hij gedaan heeft, komt hij tot inzicht. De verlangens die hij in de werkelijkheid
heeft gekoesterd en die in het tweede deel zo schril afsteken met zijn ervaring, waren
in de droomwereld van het eerste deel verwezenlijkt, die nu een geïdealiseerde versie
van de gruwelijke waarheid blijkt te zijn.

Impotente schlemieligheid
De katabasis (terugtocht) die nodig is om zichzelf en zijn handeling te doorgronden,
deze martelgang door de donkerste gebieden van zijn geest, loopt middels het
geraffineerde vertelprocédé parallel met de foltering die zijn huwelijk werkelijk was.
Achteraf gezien moest hij op deze manier zijn leugens ontmaskeren (maar de
onderbewuste wetenschap van zijn misdaad is altijd al streng aanwezig, en komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn voortdurende angst voor de politie); maar dit
proces is op het moment zelf identiek aan zijn probeem het gewone leven te
accepteren, waarvan de lichamelijkheid en het verval hem zo beangstigen. Zijn
obsessieve angst voor de dood en fysiek verval, zijn afkeer voor het gemene leven
van het gepeupel, zijn gevoel van superioriteit en zuiverheid, zijn wellicht slechts
functie van zijn machteloze eenzaamheid en impotente schlemieligheid.
De feitelijke geslachtsdaad - waardoor hij letterlijk gelijk wordt aan de meest
verachte vertegenwoordiger van het gepeupel, de ouwebullenbaas met wie zijn vrouw
hem bedroog - vormt het breekpunt: zijn geliefde heeft haar zuiverheid verloren. Dat
is het directe motief voor de moord; het indirecte is wellicht dat hij de dood van zich
af wil houden op het moment dat hij zich eraan overgeeft.
Ik ben mij ervan bewust dat ik veel aspecten van dit beroemde boek onbesproken
laat en dat er andere interpretaties over bestaan, maar deze lijkt mij het meest
plausibel. De politieke betekenis die de vertaler in zijn nawoord suggereert, brengt
weinig verheldering.
Er bestond al een in 1965 door Jacques Hamelink uit het Engelse gedane bewerking
die goed leesbaar was, maar deze nieuwe, direct uit het Perzisch gemaakte vertaling
van debutant Gert J.J. de Vries is in detail ongetwijfeld betrouwbaarder en levert een
helder en gaaf Nederlands op waaraan de verzorgde uitgave door de kleine uitgeverij
Coppens & Frenks eer bewijst.
Geen vrolijk boek, en een dat weinig illusies overlaat, maar wel een blijvend
meesterwerk van onontkoombare schoonheid, vol van de donkere pracht die de
schaduw van de dood vooruitwerpt.
■

Geletterd? 82

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
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gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 4 februari opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254,
1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 83 van 13 februari. De
citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Droste-effect
1. De moderne Nederlandse literatuur vond zij prachtig, vermoedelijk omdat die,
op één of twee schrijvers na, uitsluitend bestaat uit een veredeld soort boeken
voor de rijpere jeugd, die niemand na zijn vijfentwintigste nog leest.
2. Wel...als hij eens een roman schreef...: een roman schreef van twee zulke oude
mensen...en de moord in Indië...?? Hij glimlachte, schudde ontkennend het
hoofd. - Neen, dacht hij, en hij zeide het bijna hard-op: het zou mij te romantisch
zijn...
3. Ze las de titels. En toen riep ze: ‘Zeg Bertha, De Verliezers van Anna Blaman
zie ik hier staan. Dat is pas uit, heb ik gelezen. Is 't mooi?’

Oplossing Geletterd 81 van 16 januari (Griep):
1. ‘In 't algemeen denkt en spreekt men te oppervlakkig over verkoudheid’;
Lodewijk van Deyssel, Verkoudheids-aanteekeningen (In: Telephoonbriefjes
en andere curiosa).
2. ‘Een week moest ik, verkouden man/Met warme kruik en beddepan/In 't aaklig
ziekbed kwijnen’: Thomas Slackenmeel (=Cor Blok). Hendrik Tollens Czn. Op
Genezing van een Verstopte Neus.
3. ‘Hier lig ik nu. ”Gelijk een fontein van gloeiend snot”’: L. Th. Lehmann, Tussen
Medemblik en Hippolytushoef.
Winnaar: E. Ponse-Wilmer, Amsterdam
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Traagheid die aan onbeweeglijkheid grenst
Fernand Braudel, historicus van het dagelijks leven
Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1: De
structuur van het dagelijks leven door Fernand Braudel Vertaling: Roland
Fagel en Geurt Rombach Uitgever: Contact, 599 p., f 59,- (gebonden f
79,-)
Vele ideeën over frankrijk Opstellen over geschiedenis & cultuur door
H.L. Wesseling Uitgever: Bert Bakker, 363 p., f 34,50

Het ploegen....

F. Braudel, H.L. Wesseling en I. Wallerstein bij de opening van het Fernand Braudel Center in
1976.

Het zaaien...

Chris van der Heijden
Het lijkt paradoxaal maar de eeuw van de vooruitgang, de onze, is tevens de eeuw
van het denken in traagheid. Zagen antropologen uit die vorige eeuw van relatieve
vooruitgang alom nog een ontwikkeling van primitief naar beschaafd, onze
antropologen spreken van weerbarstigheid van oude structuren en gelijkwaardigheid
van de moderne rede aan het wilde denken. Meenden psychologen uit een vorige
generatie nog dat het mogelijk was het individu van allerlei zieleleed te bevrijden,
de huidige psycholoog erkent dat de boeien bijna niet af te schudden zijn en biedt
lezer of patiënt dan ook eerder bewustwording dan bevrijding. Geloofden filosofen
van weleer nog dat we van het waarneembare feit via de objectieve theorie naar de
eeuwige wet konden opklimmen, nu ziet de denker al achter het woord ‘feit’ de schim
opduiken die zijn voorganger voorgoed dacht te kunnen uitbannen, de fictie dus. Dit
betekent niet dat het ‘niets is geheel waar en zelfs dat niet’ (om het postmodernistisch
credo maar even zo samen te vatten, zonder het ‘misschien’ waarmee Multatuli de
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uitspraak begint) het pleit gewonnen heeft. Het betekent dat intellectuelen zich deze
eeuw van duizelingwekkende - technische - sprongen voorwaarts bewust zijn
geworden van de traagheid van verandering op fundamentele gebieden. Bij hen geen
negentiende-eeuws vooruitgangsoptimisme, evenmin begin twintigste-eeuws
cultuurpessimisme, maar brede rivieren die traag door oneindig laagland gaan - en
bijna nergens berg of dal.
‘Traagheid’ is ook het sleutelwoord bij Fernand Braudel, zeker in het eerste deel
van zijn boek over de Middellandse Zee uit 1949 en in de opening van die ambitieuze
wereldgeschiedenis die onlangs onder de titel De structuur van het dagelijks leven
in Nederlandse vertaling verscheen. Bij hem in dit eerste deel geen verhaal over de
vorming van nationale staten ten koste van eens zelfstandige regio's, over wetenschap
die zich uit kluisters van geloof en bijgeloof bevrijdt, over het ontstaan van een
nieuwe klasse op nieuwe plekken en binnen een ongekende economische infrastructuur
(burgerij, stad, kapitalisme) - om enkele centrale thema's uit de geschiedschrijving
van dezelfde periode (1400-1800) te noemen - maar een traagheid die eerder aan
onbeweeglijkheid dan verandering grenst. ‘Een personage uit Siegfried et le Limousin
van Jean Giraudoux,’ vertelt Braudel in de slotbeschouwing van dit boek, ‘waande
zich, 's ochtends vroeg in 1920 door Duitsland rijdend, nog in de tijd van de
dertigjarige oorlog. Iedereen kan bij een bocht in de weg of een hoek in de straat
zulke tochten terug in de tijd maken. Zelfs in een hoogontwikkelde economie weten
de resten van een voorbije tijd taai stand te houden. Ze verdwijnen voor onze ogen,
maar traag en nooit op dezelfde wijze.’ Zo is het: Amsterdam op zondagochtend,
een willekeurig dorp in Friesland, Midden-Frankrijk of Zuid-Spanje en het gros van
de Derde Wereld herinneren voortdurend aan een samenleving die voorbij lijkt maar
dat niet is. Het is deze samenleving die Braudel in dit eerste deel beschrijft; het is de
doorbraak naar die andere samenleving, de onze, waar het hem in de trilogie
Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) uiteindelijk om te doen is.
Een structuralistische geschiedschrijving? Zeker, maar alleen als ‘structuur’ hier niet
verstaan wordt als ‘harde, onveranderlijke, tijdloze kern’, om de formulering van
Wesseling te gebruiken die in Vele ideeën over Frankrijk ook een viertal essays over
en rond Braudel opgenomen heeft. En sprekend over de discussie tussen structuralisten
en historici als Braudel vervolgt hij dan: ‘In plaats van het woord “structuur” af te
wijzen (...) maakte hij er zich juist meester van. Zijn voorkeur voor de “longue durée”,
de trage onderstroom der geschiedenis, kwam hem hierbij goed van pas. Dat deel
van de geschiedenis dat in de Méditerranée nog “l'histoire quasi-immobile” werd
genoemd, het domein van de “geografische tijd” dus, werd nu de “structuur” van de
historicus. Voor Braudel is de structuur de onverslijtbare, welhaast onbeweeglijke,
ondergrond van de geschiedenis, de wereld van de eindeloos trage verandering. Maar
men lette op het “quasi” en het “welhaast”, want verandering is er altijd.’ Traagheid
dus.

Nieuwsgierigheid
Toch zal een ieder die alleen het register van De structuur van het dagelijks leven
bekijkt, vermoeden dat het hier niet om structuur maar een omgevallen kaartenbak
gaat. Afrika: meubilair; Amerika: vis en vissen; Amsterdam: Beurs; Arabieren en
kamelen; Araukanen; asperges; Athene; Augsburg; Azië: cultuur van de hak. Het
zijn enkele van de trefwoorden onder de eerste letter van het alfabet en zo gaat het
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door. Braudel is inderdaad een ‘historian of everything’ zoals een Engelse collega
hem eens noemde maar met dien verstande dat ‘everything’ hier niet staat voor bomen
zonder bos maar voor een concept dat als een magneet duizenden en nog eens
duizenden feiten naar zich toetrekt. Dit wil aan de andere kant ook weer niet zeggen
dat Braudel een rigide theoretisch denker is, iemand die zijn materiaal naar behoefte
kortwiekt of uitrekt. ‘Zijn theorie,’ zegt Wesseling, een van de weinige Nederlandse
historici die hem van nabij meegemaakt heeft, ‘is (...) vooral een theorie van de
praktijk die, afgezien van enkele vrij losse vraagstellingen en hypothesen, pas ontstaan
bij het bewerken en overdenken van het materiaal.’ Braudel is een reiziger in de tijd
die bij vertrek ongeveer weet waar hij naar toe gaat maar onderweg ontdekt dat de
wereld altijd groter en verrassender is dan je thuis kon vermoeden: zo is De structuur
van het dagelijks leven ontstaan en zo moet het ook gelezen worden. Als een
wereldreis waarop pure nieuwsgierigheid voorlopig belangrijker lijkt dan de
bestemming, al is die bestemming er, zoals gezegd, natuurlijk wel degelijk. Het gaat
Braudel uiteindelijk om een beschrijving van het ontstaan van onze ‘kapitalistische
samenleving’. En die wens koestert hij niet zozeer uit puur historische belangstelling
als wel uit engagement met het heden. Talrijk zijn dan ook de verwijzingen naar
onze tijd, naar de jaren zeventig met name, waarin het tweede en derde deel van het
werk ontstonden en waarin volgens Braudel wellicht een nieuwe kapitalistische orde
zijn wortels zal vinden: de crisis die in 1973 begon zou het einde kunnen betekenen
van de voorhoedepositie van New York zoals de crisis van 1929 Londen van de
eerste plaatst verdrong en eerdere crises Amsterdam. Antwerpen en Venetië
wegschoven. In dat geval, impliceert hij, is het des te belangrijker dat we vroegere
verschuivingen begrijpen zoals we ook naar het verleden moeten kijken om de
industrialisatie van de Derde Wereld in het juiste perspectief te zien of de huidige
verhoudingen tussen kapitalistische centra en de periferie op waarde te schatten. Of
- om voorlopig bij het thema van dit eerste deel te blijven - oog te krijgen voor de
weerstanden tegen een ontwikkeling in kapitalistische richting en voor de bodem
waarop deze economische vorm groeit en gegroeid is.
Betrokkenheid op het heden heeft Braudel - in navolging van anderen - zonder
twijfel de gedachte aan de hand gedaan zijn studie te openen met het verschijnsel
dat meer dan wat ook het verschil aangeeft tussen de twintigste eeuw en het Ancien
Régime dat hier zijn onderwerp is: de bevolking. Bij ons is het - om een term van
Braudel te gebruiken - aanhoudend vloed. 1,5 miljard mensen rond 1900: 2,5 miljard
rond 1950; 5 miljard nu. Destijds werd die vloed aanhoudend afgewisseld door eb:
hoge kindersterfte, epidemieën, chronische ondervoeding en hongersnood maakten
dat de wereldbevolking lang op eenzelfde peil bleef, om rond 1600 geleidelijk te
stijgen en pas anderhalve eeuw later het plafond definitief te doorbreken. Natuurlijk
verliep dat proces niet overal gelijk - de bevolking van Afrika bleef waarschijnlijk
tot de tweede helft van de vorige eeuw stabiel; de bevolkingstoename in Amerika
was het meest spectaculair (van ca. 10 miljoen in 1650 naar 338 miljoen drie eeuwen
later); Azië gaf tussen 1650 en 1750 een relatief veel grotere groei te zien dan Europa
dat op zijn beurt in de daaropvolgende eeuw weer sterker groeide - maar in zijn
geheel genomen zou je kunnen zeggen dat de wereld zich zo'n tweehonderd jaar
geleden los begon te maken van het ‘structureel-biologisch patroon’ waaraan het
eeuwen en eeuwen onderworpen was geweest. ‘Deze moeizame en wonderbaarlijke
bevolkingsgroei was een triomf (...) en had veel gevolgen.’ Zo eindigt Braudel het
eerste hoofdstuk, met een duidelijke knipoog naar het eind van het boek en de twee
volgende delen van de trilogie.
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In de volgende hoofdstukken past hij telkens min of meer hetzelfde procédé toe:
eerst beschrijft hij aspecten van dat structureel-biologische patroon, van die bijna
onveranderlijke, trage samenleving, dan stipt hij de doorbraak aan. Achtereenvolgens
behandelt hij zo drank en voedsel, huisvesting en kleding, techniek en uiteindelijk
als een soort proloog op deel 2 en 3 de ruilmiddelen (geld, krediet) en de steden. Zo
verhaalt hij uitgebreid over de drie gewassen die het aanzien van respectievelijk
Europa, Amerika en Azië bepaald hebben: tarwe, maïs en rijst. Het duurde lang
voordat deze voedingsmiddelen buiten het land van oorsprong bekend werden: de
maïs natuurlijk pas na de ontdekking van Amerika evenals de aardappel - afkomstig
uit het Andes-gebergte. Het is
[Vervolg op pagina 10]
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Patricia Highsmith
Vervolg van pagina 5
tegen de schepen die op walvisjacht zijn en heeft het geluk bij een ongeluk dat hij
vast komt te zitten aan een schip met mijnen en met die mijnen zaait hij dood en
verderf in de Stille Oceaan.
De president van Amerika kondigt in een grote speech (de Bowl of Soup-speech)
de zorgzame samenleving aan, want door bezuinigingen worden inrichtingen, tehuizen
en gevangenissen gesloten. Uit wraak stuurt de bevolking alle geflipten, alle zombies,
alle verslaafden en halvegaren naar het Witte Huis, waar de president zich met
traangas en mortiergeschut moet verdedigen. De paus (Sixtus VI) heeft ontzettende
pijn aan zijn rechter grote teen als hij in Mexico het verpauperde volk moet
toespreken. De pijn wordt zo ondraaglijk dat hij tijdens zijn toespraak met zijn
bisschopsstaf er een paar flinke stoten op geeft. Het helpt, de pijn verdwijnt als bij
toverslag en Sixtus belooft de schare dat de Kerk voortaan voor hen zal strijden. Zijn
rechterpantoffel is geheel rood van het bloed. Die rode pantoffel is het teken van de
kerkelijke revolutie. Gevolg: de paus mag Rome niet meer in en sterft aan het hoofd
van de boeren die in Bogota met het leger vechten. Highsmith schrijft vlak als altijd,
en ze houdt het, op twee of drie verhalen na, zakelijk. Met zeerongelijk resultaat.
Een paar verhalen zijn natuurlijk een catastrofe, andere zijn onnatuurlijk amusant.
■

Braudel
Vervolg van pagina 9

Tarweoogst...

vooral die laatstgenoemde plant die een doorbraak betekende, we zijn dan opnieuw
in de achttiende eeuw en in Europa. Er is zelfs wel eens beweerd dat dit gewas de
voornaamste verklaring vormt voor de bevolkingsgroei, zoals gezegd de motor van
de doorbraak. Braudel is wat voorzichtiger maar omdat de ‘aardappelrevolutie’ aan
het eind van het Ancien Régime plaatsvond, kan ook hij niet anders dan impliceren
dat er een verband bestaat tussen dit voedsel en de grote verandering die twee eeuwen
geleden begon.

Levendig panorama
In andere zin is dat verband ook aanwijsbaar als het om suiker, koffie, thee en
chocolade of tabak gaat. Je kunt niet beweren dat deze ‘luxe produkten’ de
bevolkingsgroei gestimuleerd hebben en daarmee oorzakelijk verbonden zijn aan de
doorbraak; wel dat zij de doorbraak en daarmee onze samenleving zijn aanzien
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gegeven hebben zoals een ieder op zijn eigen tafel waarnemen kan. Specerijen
speelden weer een andere rol, namelijk als stimulans van de internationale handel
en daarmee van de verandering (VOC). Zo gaat hij door: over wind, water, hout en
de rol van ijzer; over buskruit, boekdrukkunst, scheepvaart en landbouwtechniek;
over mode en tafelmanieren, huisvesting en wegen. Ik geloof werkelijk niet dat er
ooit zo'n veelzijdig en levendig panorama geschetst is van deze voorbije wereld met zoveel begrip, dat wil zeggen: zowel liefde als kritiek. Braudel groeide op in
een klein dorp in Lotharingen dat, zoals hij in de slotbeschouwing memoreert, in zijn
jeugd nog voortsjokte in het ritme van langvervlogen tijden. ‘Het meertje zette het
oude rad van een watermolen in beweging, een stenen weggetje, zo oud als de weg
naar Rome, slingerde zich als een beekje langs de deur van het huis; het huis zelf
was gebouwd in 1806, het jaar van de slag bij Jena, en in het beekje (“les roises”)
onder de weilanden werd eens hennep geroot. Ik hoef maar aan dit dorp te denken
of dit gaat weer opnieuw voor me open.’ Aan het eind van de jaren dertig doceerde
hij een tijdje in Brazilië, tegelijkertijd met Claude Lévi-Straus die vanuit een andere
discipline en een strakkere theorie analyses gaf die op vele punten vergelijkbaar zijn.
Dit verblijf was voor Braudel de grote tijd van zijn leven. Daar keeg hij een beeld
van de geschiedenis dat - naar eigen zeggen - nooit had kunnen ontstaan als hij in
Lotharingen gebleven was of zijn onderzoek beperkt had tot de landen rond de
Middellandse Zee: van wereldgeschiedenis, mondiale gelijkvormigheid, parallelle
traagheid en tenslotte ongelijke ontwikkeling. Maar dat komt in de volgende delen
ter sprake. Afkomst en reizen hebben hem beeld en begrip bijgebracht; onvoorstelbare
ijver, nieuwsgierigheid en stilistisch vermogen hebben ervoor gezorgd dat hij aan
het eind van zijn leven dit tweede magnum opus voltooide. ‘Thans zit in ieder
historicus naast een stukje Ranke ook een brokje Braudel,’ schrijft Wesseling en ter
demonstratie daarvan opent hij - aanvankelijk een traditioneel historicus met grote
belangstelling voor politiek en cultuurhistorie zoals uit het gros van de opstellen ook
blijkt - deze bundel met twee essays over eten en publiceert hij dit boek ‘Aan de
nagedachtenis van Fernand Braudel’. Een geste van eenvoudige rechtvaardigheid.
■

Overdaad aan sentimenten
Ons bindt geen liefde door Eduardo Gudiño Kieffer Vertaling Giny Klatser
Uitgever: In de Knipscheer/Dedalus, 192 p., f 29,50
Maarten Steenmeijer
Een roman over de door nood gedwongen trek van een van het platteland afkomstig
gezin naar de grote stad is in hoge mate voorspelbaar. Het kan niet anders of het zal
de arme mensen slecht vergaan in de onverschillige, harde metropool. Wat dit betreft
is Ons bindt geen liefde, de eerste in het Nederlands vertaalde roman van de Argentijn
Eduardo Gudiño Kieffer (1935), weinig verrassend: al snel na aankomst in Buenos
Aires is de ellende niet meer te overzien.
De auteur moet er zich bewust van zijn geweest dat een roman met dit thema
andere kwaliteiten moet hebben om te kunnen boeien, want hij heeft zich veel moeite
getroost zijn verhaal op verrassende wijze te vertellen. Dat heeft geresulteerd in een
druk, collage-achtig geheel, waarin het staccato-karakter van de dialogen en de
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innerlijke monologen wordt versterkt door de ingelaste kranteberichten,
reclameteksten en gedichten van Borges, de kosmopoliet die zijn intense verhouding
met Buenos Aires nooit heeft verloochend.
De korte, snelle fragmenten zorgen er in ieder geval voor dat de lezer er met alle
aandacht bij blijft. Ze kunnen echter niet verhinderen dat naarmate het verhaal vordert
steeds meer het gevoel ontstaat dat deze korte roman gebukt gaat onder een lichte
overdaad aan dramatiek en sentimentaliteit. Als de pater familias zijn vrouw op een
uitje wil trakteren, valt de regen prompt met bakken uit de hemel en worden ze tot
overmaat van ramp onbeschoft behandeld door een ober. Wat hen er niet van
weerhoudt het toch nog fijn te hebben met zijn tweeën. Als zoonlief - de mooie
onschuld zelve - met een vrouw naar bed gaat, loopt hij een druiper op. Als hij de
vrouw opzoekt om haar op de hoogte te stellen van haar ziekte, krijgt de lieve schat
lik op stuk. Als zij na enige tijd haar cynische houding laat varen en er iets moois
tussen de onnozele, maar in-goede plattelandsjongen en de verdorven, maar in de
kern toch lieve grotestadsvrouw ontstaat, worden ze dooreen beetje moedwil en een
heleboel misverstand op bloederige wijze uit elkaar gerukt. Wat nog lang niet het
einde van de misère betekent.
Nièt alleen de verwikkelingen hebben de passie en de sentimentaliteit van de tango,
ook de manier waarop ze zijn verwoord wordt hierdoor gekenmerkt. Gezongen door
een onvaste stem en begeleid door een nu eens verdrietig dan weer heftig klinkende
bandoneon komt deze hartstocht echter beter tot zijn recht dan met behulp van alleen
maar woorden. Zoals de passie voor Buenos Aires van de auteur beter tot uitdrukking
komt in de paar in bloemlezingen verschenen verhalen uit Guía de pescadores dan
in deze niet helemaal geslaagde roman.
Aan het slot legt de auteur de totaal ontredderde vader van het gezin plotseling
een liefde voor Buenos Aires in de mond die hij onmogelijk kan hebben: Buenos
Aires heeft hem alleen maar ellende bezorgd. Het is niet het enige fragment waarbij
ik het gevoel kreeg dat de auteur zich te veel heeft laten meeslepen door een absurd
gevoel van vertedering, een onverwachte bevlieging van sentimentaliteit.
■
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Victoria blijft achter de vitrine
Teleurstellende biografie van Stanley Weintraub
Victoria An Intimate Biography door Stanley Weintraub Uitgever: Dutton,
700 p. Importeur: Van Ditmar, f 65,60
Bas Heijne
Zo'n tien jaar geleden hield Robert Gittings, auteur van onder andere een briljante
biografie van Keats, een aantal lezingen over ‘The Nature of Biography’. Daarin
schetste hij in kort bestek verleden, heden en toekomst van het genre; van de
hagiografische heiligenlevens uit de middeleeuwen via het oneerbiedige Eminent
Victorians naar de rijke verscheidenheid van de moderne levensbeschrijvingen. Een
blik in de kristallen bol vervulde hem met gepast optimisme. De technische
hulpmiddelen die de hedendaagse biograaf ten dienste staan - recorders,
fotokopieerapparaten, microfilm en de computer - hebben zijn taak lichter gemaakt
en komen het resultaat meestal ten goede. Bovendien is de vrijheid van
onderwerpkeuze alleen maar groter geworden: ‘Geconfronteerd met ontelbare
biografieën op grote schaal van alle belangrijkste en vele van de minder belangrijke
personen uit de geschiedenis der mensheid, zal de biograaf wellicht trachten licht te
werpen op het menselijke leven, wat tenslotte zijn voornaamste doel is, door
onverwachte bronnen aan te boren over ongewone mensen. Als dat zo is, dan zal het
de lezer in ieder geval een gevoel van opluchting bezorgen. Want we bevinden ons
nu toch zeker in een stadium waarin Jefferson, Lincoln, Washington, Nelson,
Wellington, koningin Victoria en andere monolieten nauwelijks meer de aanraking
kunnen verdragen van de biografische beeldhouwer.’
Niettemin verscheen onlangs de zoveelste levensbeschrijving van koningin Victoria,
een ‘intieme biografie’ van zevenhonderd pagina's geschreven door de Amerikaanse
professor Stanley Weintraub. De suggestieve ondertitel is vermoedelijk bedacht om
het boekenkopende publiek te prikkelen: wie een woord als ‘intiem’ in verband
gebracht ziet met koningin Victoria, denkt natuurlijk in de eerste plaats aan seks.
Een interessante combinatie, gezien de twintigste-eeuwse symbolische betekenis van
Victoria als vorstin der preutsheid en onderdrukte driften. Wie nu watertandend
Victoria openslaat en verwacht deelgenoot te worden van alle wellustige
slaapkamergeheimen van de koningin, zal zevenhonderd bladzijden lang teleurgesteld
worden. Weintraub doet geen nieuwe onthullingen, hoogstens scherpt hij het beeld
van zijn voorgangers - Lytton Strachey, Elizabeth Longford, Cecil Woodham-Smith
- hier en daar wat aan.
Victoria is in de eerste plaats een symbool, net als historische figuren als Napoleon.
Hitler en Freud. Vandaar dat het al haar biografen nog altijd niet gelukt is het
tweedimensionale beeld van de monsterlijke dwerg in rouwkledij (‘we are not
amused’) dat het grote publiek nog altijd van haar heeft, enigszins menselijke
proporties te geven.
Nu wil de ironie dat de persoon van Victoria niet het meest geschikt is om het
tijdperk dat haar naam draagt te doorgronden, en de biograaf die niet wil vervallen
in een schier oneindige opsomming van geboorten, huwelijken en sterfgevallen,
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krijgt het bijzonder moeilijk. Hoewel Victoria leefde in een eeuw waarin het aanzien
van de wereld radicaal veranderde, stond zijzelf een groot deel van haar lange leven
buiten de tijd waarvan zij al tijdens haar leven het symbool werd. Na de dood in 1861
van haar geliefde Albert (wiens leven door toedoen van Victoria voornamelijk
postuum is) verhief zij haar weduwschap tot religie en weigerde jarenlang haar taak
als koningin uit te oefenen. Bovendien was ze eenvoudig niet intelligent genoeg om
zich diepgaand bezig te houden met de belangrijke kwesties van de negentiende
eeuw. En last but not least was het vooral tijdens haar regeringsperiode dat de macht
van het koningschap door de voortschrijdende democratisering van Engeland danig
werd beperkt; iets dat zijzelf nooit heeft kunnen begrijpen en accepteren.

Ceremoniële verrichtingen
Op het eerste gezicht lijkt Stanley Weintraub de juiste biograaf met het juiste
onderwerp. Hij is de auteur van vele studies en biografieën over Victoriaanse
onderwerpen en personen en bovendien geen Engelsman maar een Amerikaan, wat
hem de juiste afstand tot zijn onderwerp verschaft. Hij heeft geen appeltje te schillen
met de Victorianen, zoals Strachey, en lijdt ook niet aan de blinde dweepzucht en
doofpotneigingen van haar eerste biografen.
Des te teleurstellender is het resultaat. Hoewel Weintraub uitstekend schrijft en
oog heeft voor de tragiek en de absurditeiten in het leven van de Engelse koningin,
verhindert dat niet dat Victoria toch vooral één lange, veel te lange opsomming van
feiten is geworden. Het ‘intieme’ uit de titel verwijst dan ook niet zozeer naar het
seksuele leven van de vorstin, maar naar het verslag van maand tot maand (en vaak
van dag tot dag) van Victoria's verrichtingen, meestal ceremonieel van karakter,
waaruit het grootste gedeelte van het boek bestaat.
Niet dat de feiten op oninteressante wijze gerangschikt zijn. Weintraub verstaat
de kunst zich in te leven in situaties; zijn relaas van de ‘race for the throne’ door de
losbandige Regency-broers van William IV, wanneer deze laatste geen kans meer
ziet om voor nakomelingen te zorgen, vormt een bijna hilarisch begin van de biografie.
Ook zijn hoofdstukken over de complexe verhouding van de volstrekt eigenzinnige
koningin met haar eerste ministers Disraeli en Gladstone doen fris aan, hoewel het
verhaal al honderd keer verteld is. Dat Victoria en Albert het in bed uitstekend konden
vinden - ze kregen negen kinderen - en elkaar nogal erotisch getinte kunstwerken
cadeau gaven, zal slechts een verrassing zijn voor wie zich vast blijft houden aan het
reeds lang achterhaalde clichébeeld van de preutse Victorianen, maar Weintraub
weet er onderhoudend over te schrijven. Het probleem is dat hij niet weet te selecteren
en zich keer op keer verliest in details.
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Koningin Victoria in 1887

Vormeloos is Victoria niet, maar het boek mist de hechte eenheid en stilistische
brille van Strachey's biografie uit 1921. Strachey's reputatie van revolutionaire
vernieuwer heeft de tand des tijds weliswaar niet onbeschadigd doorstaan, zijn boek
over koningin Victoria getuigt in ieder geval van een visie. Hij was een van de eersten
die begrepen dat ‘wanneer feiten die betrekking hebben op het verleden verzameld
worden zonder dat de kunst erbij komt kijken, er sprake is van compilaties. Nu kunnen
compilaties ongetwijfeld nuttig zijn, maar ze hebben even weinig met geschiedenis
te maken als boter, eieren, zout en kruiden met een omelet.’
Het was Strachey's verdienste dat hij bibliotheken vol bronnenmateriaal wist in te
dikken tot kleine, fraai geschreven portretten, waarin zijns inziens de essentie van
een historische persoonlijkheid naar voren kwam. Dat hij daarbij zo nu en dan niet
aarzelde de feiten naar zijn hand te zetten vergeef ik hem graag. Biografieën als die
van Weintraub zetten de klok welbeschouwd een eeuw terug; Victoria lijkt in veel
opzichten op de negentiende-eeuwse drie-delige monsterbiografieën waar Strachey
nu juist voorgoed mee afgerekend leek te hebben. Na zevenhonderd bladzijden
levensbeschrijving weet Weintraub de figuur Victoria slechts te kenschetsen als een
klein, rond vat vol tegenstrijdigheden: ‘She had been haughty as well as humble;
shallow as well as shrewd; self-indulgent as well selfless. Her five-foot form was
filled with paradoxes that she never reconciled.’
Dit zijn nietszeggende algemeenheden. Ieder van ons is een vat vol
tegenstrijdigheden. Weintraubs karakteristieken zijn evenzeer op mijzelf van
toepassing en op de meeste mensen die ik ken. Ter vergelijking citeer ik graag
Strachey's opmerking over de Victorianen, uit een brief aan de econoom Keynes
geschreven in 1906, vijf jaar na de dood van Victoria: ‘Het was de eeuw van de
vitrine. Zijzelf en hun ornamenten bevonden zich achter glas. Hun weigering om
welke fundamentele kwestie dan ook eerlijk onder ogen te zien - of het nu om mensen
of om God ging - lijkt op het eerste gezicht lafheid. Maar ik geloof dat het eenvoudig
het resultaat was van een aangeboren onvermogen om ergens toe door te dringen.
(...) Zij zaten allen achter glas.’ Dergelijke inzichten, of je het er nu mee eens bent
of niet, kunnen dienst doen als sleutel tot een persoonlijkheid als die van Victoria.
Tegelijk met Weintraubs biografie verscheen bij uitgeverij Bloomsbury een
geïllustreerde herdruk van Strachey's Queen Victoria. Voor wie de voorkeur geeft
aan een goede biografie boven een smaakvol opgediste, maar uiteindelijk
onverteerbare verzameling feiten, kan de keuze niet moeilijk zijn.
■
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Amerikaanser dan Amerika
Het leven van J. Edgar Hoover, communistenvreter en
misdaadbestrijder
Secrecy and power The Life of J. Edgar Hoover door Richard Gid Powers
Uitgever: Hutchinson, 624 p., f 65,70
Bert Zeeman
‘I'd rather have him inside pissing out than outside pissing in.’ Dat gaf president
Johnson vlak voor zijn dood als reden voor het aanhouden van John Edgar Hoover
als directeur van het Federal Bureau of Investigation (FBI) in 1963. Hoover zou in
die functie vanaf 1924 zeven presidenten verslijten. Hij overleed op 2 mei 1972 en
met hem overleed het instituut en de waarden die het vertegenwoordigde. Althans
dat is de stelling van biograaf Richard Gid Powers die in ruim zeshonderd pagina's
een zeer geslaagde poging doet tot levensbeschrijving (van Hoover) en politieke
geschiedschrijving (van de Verenigde Staten in de twintigste eeuw).
Powers beperkt er zich namelijk niet toe leven en activiteiten van Hoover op een
chronologische wijze uit de doeken te doen, zoals Martin Gilbert dat bijvoorbeeld
met Churchill in zijn monumentale levenswerk doet, maar hij tracht ook de figuur
Hoover te plaatsen in de Amerikaanse samenleving. Hij oordeelt en veroordeelt als
hij dat noodzakelijk acht, zonder aanzien des persoons, zodat men na lezing van
Secrecy and Power. The Life of J. Edgar Hoover niet alleen weet wat Hoover in zijn
bijna vijftigjarige loopbaan als directeur van de FBI heeft gedaan, maar ook waarom
hij deed wat hij deed.
Om dat ‘waarom’ goed uit de verf te laten komen blijft Powers betrekkelijk
uitvoerig stilstaan bij Hoovers jeugd in het Washington van rond de eeuwwisseling.
Daar vormde de jonge John Edgar zijn geloofsartikelen die tot aan zijn dood zijn
handelen zouden bepalen. Het kortst kunnen die geloofsartikelen beschreven worden
als die van White Anglo-Saxon Protestants. Het Washington waarin Hoover rond
1900 opgroeide werd gekenmerkt door een sterke segregatie tussen blank en zwart,
een sterk christelijke inslag en een kleinburgerlijke afkeer van immigranten die in
steeds grotere aantallen het land van de onbegrensde mogelijkheden bevolkten.
Hoover maakte zich deze waarden eigen en het beschermen van ‘the values of Seward
Square’ (waar zijn geboortehuis stond) tegen welke vreemde invloed dan ook zou
hij als zijn levenstaak gaan zien. Zelf gebruikte hij daarvoor een citaat van Goethe
(sic): ‘The important thing in life is to have a great aim, and to possess the aptitude
and perseverance to follow it.’
In 1917, op tweeëntwintigjarige leeftijd, deed Hoover zijn intrede bij het ministerie
van Justitie. De Verenigde Staten hadden net de oorlog verklaard aan Duitsland en
in Rusland stonden de bolsjewiki onder leiding van Lenin op het punt de macht te
grijpen. Washington was in de greep van een spy scare die na de Oktoberrevolutie
als snel omsloeg in een red scare. Hoover, werkzaam op het Alien Enemy Bureau
van Justitie was op een ideaal moment gearriveerd om de waarden van zijn Amerika
te verdedigen tegen alle bedreigingen van buitenaf. Binnen drie jaar had hij al een
aardige carrière opgebouwd door alles te vervolgen wat riekte naar linkse sympathieën,
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met als voorlopig hoogtepunt de uitzetting van Emma Goldman op 21 december
1919.
Eén jaar later leek zijn carrière echter al weer ten einde. In hun ontembare energie
heel links Amerika van het westelijk halfrond te verbannen, liepen Hoover en zijn
directe superieur, Attorney General Palmer, te hard van stapel. Binnen de Amerikaanse
regering, en dan met name van de minister van Arbeid Wilson, riepen zij op een
gegeven moment zodanige tegenwerking op, dat Palmers carrière op de klippen liep
en die van Hoover bijna. Palmers en Hoovers bewijsvoering voor de uitzetting van
een groot aantal vakbondsleiders en -leden was op in het oog lopend drijfzand
gebouwd, zodat Palmer in de zomer van 1920 na de desastreuze hearings in het
Congres geheel van het politieke toneel verdween en Hoover een les leerde die hij
de rest van zijn leven nooit meer zou vergeten: als je als ambtenaar je nek uitsteekt,
zorg dan in ieder geval voor politieke dekking op hoog niveau.

J. Edgar Hoover
DAVID LEVINE

Volksheld
De gebeurtenissen van 1920 vormden uiteindelijk slechts een kleine knik naar beneden
in een carrière die verder alleen maar steil omhoog liep. Op 10 mei 1924, op
negenentwintigjarige leeftijd, werd Hoover al benoemd tot directeur van de FBI, de
hoogste functie die hij zou bereiken én ambiëren. De FBI vormde namelijk een aparte
organisatie in het Amerikaanse staatsbestel die Hoover alle mogelijkheden bood zich
te richten op zijn zelfgestelde taak. Amerika Amerikaans houden. Niet gebonden aan
allerlei wettelijke bepalingen van de afzonderlijke staten, verkeerde de FBI door haar
federale (voor de gehele Verenigde Staten) geldende functie in de ideale positie om
uit te groeien tot de centrale organisatie in de misdaadbestrijding in Amerika. Dat
dat ook gebeurde, acht Powers een van de verdiensten van Hoover. Hij slaagde erin
een gedemoraliseerde instelling binnen enkele jaren om te bouwen tot een
goedgeoliede, soepel en professioneel werkende staatsinstelling die weliswaar enige
duwtjes in de rug nodig had voordat zij de strijd aanbond met de georganiseerde
misdaad van Al Capone, Dillinger en kompanen, maar toen zij die weg eenmaal was
ingeslagen dat zo grondig deed dat de strijd in het midden van de jaren dertig door
de overheid gewonnen kon worden verklaard. Hoover en zijn agenten groeiden, mede
door Hollywood, in deze tijd uit tot ware volkshelden die ervoor zorgden dat de
Amerikanen 's nachts met een gerust hart konden gaan slapen. Oom Edgar waakte.
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Onder president Franklin Roosevelt bereikte de FBI haar positie als ‘moral
guardian of the nation’, een positie die zij ruim dertig jaar zou vasthouden. Hoover
zag er persoonlijk op toe dat de FBI en haar agenten die functie ook werkelijk mochten
waarmaken. Elke agent kon ervan verzekerd zijn dat al zijn activiteiten alsmede zijn
persoonlijke leven onder strikte controle van Hoover stonden. Het vormde
tegelijkertijd de sterke en zwakke zijde van Hoovers FBI. Enerzijds schiep hij een
kaste van volgelingen die hem praktisch blindelings gehoorzaamden en strikt de
orders uitvoerden die van hogerhand kwamen, niets minder maar ook niets meer.
Anderzijds zat hij zijn ondergeschikten zodanig achter de broek en verzette hij zich
zo tegen gedachten die tegen zijn normen ingingen, dat onafhankelijk denken binnen
de FBI een schaars goed werd. Gekoppeld aan het feit dat Hoover als adagium
hanteerde dat feiten, en dan vooral de feiten die hij zelf presenteerde, de waarheid
vertegenwoordigden, schiep en bestierde hij een organisatie die stond en viel met
zijn eigen persoon.
De val van de FBI zou dan ook komen met de dood van Hoover, maar voor hij
daar aan toe komt schetst Powers uiterst boeiend de relatie van Hoover en zijn FBI
met de achtereenvolgende presidenten en de Amerikaanse samenleving. Na de strijd
tegen Capone & Co. stond daarbij Hoovers anticommunisme in al zijn activiteiten
voorop. Al zijn vooroordelen kwamen hierin samen en tot zijn dood betekende
‘Amerika Amerikaans houden’ vooral de bestrijding van communisten,
fellow-travellers en de (volgens Hoover door communisten gedirigeerde)
burgerrechtenbeweging. In zijn bestrijding was Hoover zó niets en niemand ontziend,
dat Eleanor Roosevelt en president Truman, die toch ook niet echt ‘soft on
communism’ was, de FBI vergeleken met de Gestapo. De strijd tegen de
burgerrechtenbeweging, en dan met name haar leider Martin Luther King, bracht
Hoover tegenover zijn grootste tegenstander, namelijk Robert Kennedy, broer van
de president. Hoovers strijd met de drie K's (King, Kennedy en Ku Klux Klan)
beheerste zijn leven in de jaren zestig. De Ku Klux Klan lijkt buiten de opsomming
te vallen, maar haar plaats hier is geheel verklaarbaar. President Johnson had nu
eenmaal gelijke rechten voor blank en zwart hoog in zijn vaandel geschreven en
hierin toonde Hoover zich de ware ambtenaar die uitvoerde wat zijn superieur
verordonneerde.

Hellend vlak
De scheve schaatsen die Hoover met name in de jaren zestig bereed, bijvoorbeeld
bij zijn naspeuringen naar de bedgeheimen van King en de Kennedy's, zijn
genoegzaam bekend door de onthullingen van de senaatscommissie van Frank Church
uit 1975 en 1976. Powers voegt hier niets aan toe, maar toont zich in zijn beschrijving
opnieuw een goed biograaf door deze activiteiten niet weg te stoppen en negatieve
conclusies niet uit de weg te gaan. Terecht constateert hij dat Hoover zich inmiddels
op het hellende vlak van de illegale acties bevond. De actie die de hele Amerikaanse
samenleving wakker zou schudden, de Watergate-affaire, zou Hoover echter niet
meer meemaken. Zes weken voor de inbraak overleed hij. Zijn dood markeerde
goedbeschouwd de overgang van een tijdperk waarin inlichtingendiensten praktisch
onbeperkte mogelijkheden hadden voor hun illegale activiteiten naar een periode
waarin dit soort handelingen steeds vaker in de openbaarheid zouden komen.
■
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Van links naar rechts: Wim Beeren, Wim Crouwel, Robert de Haas en Rudi Fuchs

De ark van Noach in een kantoortoren
Het museumbeleid in Metropolis M: de zucht tot centraliseren
Museumbeleid in de jaren tachtig, een inventarisatie onder redactie van
Gerrit Jan Rook Speciaal nummer Metropolls 5-6, 1987, f 19,50
Mariëtte Haveman
Op de grote foto's staan de grote museumdirecteuren, althans de directeuren van de
grote musea. Ze dragen allemaal een colbert, kijken veelal wat stuurs en onbewogen,
alsof ze zelf wel een kunstwerk zouden willen zijn. Zij kregen elk een eigen
interviewartikel, en mochten ook op het omslag. Er zijn ook kleinere foto's, meer
achterin, van hen die de kleinere musea beheren. Die foto's zijn minder chic, maar
vertonen wel meer leven. Daar is ook sprake van vrouwen, die allemaal vrolijk lachen,
op één na, de enige die een colbert draagt. Zij glimlacht. In de wereld van de ‘try-out
galeries, kunsthuizen en de zeer kleine musea’, die het laatst aan bod komt, wordt
door iedereen, man, vrouw en colbert gelachen.
Een werkelijke veldslag van ideeën wordt in deze merendeels uit interviews
bestaande artikelen niet geleverd - de polemiek is blijkbaar zorgvuldig vermeden.
Daarmee wordt tenminste één illusie met kracht de bodem ingeslagen: dat
museumdirecteuren eigenwijs en koppig zijn, en elkaar om de oren slaan met
esoterische meningen en hooggestemde idealen. Misschien deden ze dat vroeger,
maar nu niet meer. Misschien doen ze het nog wel, bij de borrel of de vergadertafel,
op andere plaatsen en tijdstippen, maar niet zo dat wij er kennis van kunnen nemen.
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Hun meningen zijn voorzichtig, en eigenlijk willen ze allemaal hetzelfde: de collectie
completeren, met ruimte voor een eigen stokpaard, en zich rekenschap geven van
‘de betekenis van het kunstwerk als situering van omvangrijker historische structuren’,
zoals directeur Beeren het onnavolgbaar formuleert. En ze willen het allemaal breed
zien. Wat dat precies is blijft vaag en wisselt waarschijnlijk per persoon. In elk geval
is het een ideaal dat de aanhanger een flinke hoeveelheid armslag oplevert.
De grootste dienst die een museumdirecteur zijn museum kan bewijzen is om zijn
collectie, hoe kleurrijk, saai of bizar ook, zo goed mogelijk te beheren. Daar hoef je
geen hooggestemde mening voor te hebben. Toch bestaat er een algemeen idee dat
een kunstdirecteur vooral een signatuur hoort te hebben, die afwijkt van zijn collega's,
en zeker van zijn voorganger. De enige die geen enkele moeite doet om die mythe
in stand te houden is Wim Crouwel, directeur van Museum Boymans-Van Beuningen.
Zijn beleid is gebaseerd op efficiënt management, en de kunst laat hij grotendeels
aan zijn conservatoren over.
Natuurlijk zijn er wel verschillen te bespeuren in wat de heren ons voorzetten,
maar die verschillen zijn met de jaren steeds kleiner geworden, omgekeerd evenredig
met het aantal verplichte nummers waar elk museum aan moet voldoen: verplichtingen
aan de stad waar het museum gevestigd is, aan deze of gene sponsor die zijn
naamkaartje graag aan ‘iets met prestige’ ziet hangen, en vooral verplichtingen aan
de internationale kunstwereld, en wat die jaarlijks aan nieuwe sterren naar voren
schuift. Verder is het vooral puzzelen, ‘clusters’ afronden, lacunes dichten: ‘Daarom
hebben we een grote sculptuur aangekocht van Donald Judd, die ontzettend goed in
de collectie van de Minimal Art past. Enerzijds zie je dezelfde principes in het werk
terugkomen, anderzijds is er een nieuw facet aan toegevoegd, met name wat de kleur
betreft.’ Zo verdedigt een conservator anno 1987 zijn keuzen.

Moeizaam bevochten schrede
Het voorhoedegeloof dat tien jaar geleden de toon nog zette, speelt daarbij geen
enkele rol meer. Zelfs Rudi Fuchs, de enige onder de moderne museumdirecteuren
die al bij zijn leven als historisch verschijnsel wordt beschreven, ziet geen brood
meer in de avant-garde. Of, om het vriendelijk ironisch uit te drukken, zoals Hans
Ebbink doet in zijn artikel over het fenomeen: ‘Anno 1987 gaat er achter het woord
een gelouterd museumdirecteur schuil die, na een langdurig engagement met de
kunstenaars van zijn generatie, de behoefte aan het avontuur van de eigentijdse kunst
voelt slinken.’
Fuchs is in mijn ogen niet zozeer markant om de originaliteit of gedurfdheid van
zijn ideeën. Eerder is hij een prototypische figuur in het gezelschap der directeuren,
vooral in de neiging die hij vertoont om alle stadia van zijn artistieke visie af te
kondigen als een moeizaam bevochten schrede voorwaarts. Maar wie zich op de
hoogte wil stellen van de internationale conjunctuur in de kunst, heeft aan Fuchs een
goede graadmeter. Hans Ebbink maakt een onderscheid tussen een proto- en een
postdocumentale periode, waarbij de door Fuchs georganiseerde zevende Documenta
geldt als cesuur tussen zijn ‘compromisloze betrokkenheid met de artistieke
voorhoede’ en zijn huidige, traditionalistische periode.
Fuchs' loopbaan was en is niet gespeend van opportunisme, maar het had nooit de
officiële, erkende vorm die het nu heeft, getuige het artikel van Joost Willink ‘Van
Vorming naar Werving, de ontwikkeling van educatie naar p.r. binnen musea voor
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moderne kunst.’ In de jaren zeventig was het ronduit onfatsoenlijk geweest wanneer
een museumdirecteur zo maar toegaf aan de wens van een commercieel
belanghebbende. Op zijn minst hoorde je zoiets in te kleden. Nu zitten de sponsors
overal, tuk op een stukje museale entourage. Wat toen educatie heette en zich uitdrukte
in grote, doorgeorganiseerde tentoonstellingen met een doordachte looproute, is nu
veelal teruggedrongen tot het informatieblaadje bij de deur. Modern geformuleerd,
de bezoeker mag nu de vrije confrontatie aangaan met het gepresenteerde, en wat er
aan strijd wordt gevoerd concentreert zich vooral op de slag om de publieksaantallen:
‘Waar veel publiek is komt meer publiek en wordt het interessanter voor de sponsor
om mee te doen.’ De tegenstelling tussen toen en nu komt tot uitdrukking in de titels
die tentoonstellingen toen en nu kregen. Toen heetten ze Op het tweede gezicht en
Wat is werkelijkheid: huiselijk, vriendelijk, dicht bij de mensen. Nu heten ze Century
'87 en Chambres d'Amis: chic, glamoureus, hooggestemd.
Het educatieve werk bestaat nu uit mengsels van informatie en public relations;
veel zakelijke contacten, aldus Joost Willink, worden gelegd op museumcursussen
en rondleidingen speciaal voor groepen uit het bedrijfsleven. Zo wordt in ruil voor
sponsorgeld ook ‘het cultuurarme bedrijfspersoneel kunstzinnig wat bijgespijkerd’.

Centrale artotheek
Hét symbool van de nieuwe geest die over de kunst waait is de in 1985 opgerichte
Rijksdienst voorde Beeldende Kunst. Deze dienst is ontstaan uit een fusie van een
drietal kleinere rijksinstellingen die vroeger onder andere kunst aankochten (de
Nederlandse Kunststichting) speciaal voor Thematentoonstellingen in kunstarme
gebieden. Begin jaren tachtig werd ook hier gepleit voor een zakelijker beleid, wat
uiteindelijk resulteerde in de Dienst. In plaats van cultuurspreiding gaat het nu meer
om cultuurbundeling, waarbij men zich richt op ‘representatieve, hoogwaardige
aankopen’, topkunst in de termen van Brinkman.
De Rijksdienst heeft bij de musea veel kwaad bloed gezet, wat vooral een kwestie
is van geld. Jaarlijks besteedt de dienst een miljoen aan aankopen, tegenover de twee
miljoen van alle andere rijksmusea (inclusief níet-kunst) bij elkaar. Behalve het
verwijt van een te grote machtsconcentratie, wordt de Rijksdienst ook verweten ‘een
lappendeken’ te zijn, een collectie zonder gezicht. De niet geheel onterechte
tegenwerping luidt dat de collectie bedoeld is als een gebruikscollectie, als een soort
centrale artotheek voor musea. Dat doel wordt niet gediend door te veel persoonlijke
kieskeurigheid van de directeur en zijn conservatoren. Moeilijker aanvechtbaar is
het verwijt dat de Rijksdienst in zijn aankopen geen rekening houdt met wat al in
andere collecties aanwezig is.
De Rijksdienst Beeldende Kunst staat niet alleen model voor de nieuwe geest die
spreekt van topkunst, maar is ook symbolisch voor de enorme greep die musea en
het verzamelen op onze cultuur hebben gekregen. Deze ontwikkeling komt dus ook
het sterkst tot uitdrukking in de toekomstvisie op ‘het museum’ van de directeur van
de Rijksdienst, Robert de Haas. ‘In het jaar 2050 is heel Nederland gemusealiseerd,’
meent hij. ‘De museumwereld is een van de belangrijkste werkgelegenheid
instandhoudende branches uit de vitale dienstensector geworden.’ Onder invloed van
de dan bereikte eenwording van Europa zal het verzamelen reusachtige proporties
aannemen, want alles wat aan de oude ‘identiteit’ herinnert, moet bewaard. ‘Niet wij
zijn tot selecteren geroepen maar het nageslacht! De ark van Noach is nog steeds hét
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museale symbool.’ De hiermee gepaard gaande inflatie zal leiden tot de devaluatie
van het kunstenaarschap, dat zijn plaats weer zal innemen tussen de goochelaar en
de kok. Profetisch of niet; in elk geval wordt hier duidelijk welke bijbelse rol De
Haas zichzelf en zijn dienst toekent.
Dit betoogje is te vinden in het aardigste, meest leesbare gedeelte van dit nummer:
het hoofdstuk waar een aantal mensen uit de kunstwereld worden gevraagd naar hun
kijk op de toekomst van het museum. Tussen de nodige gewichtige praatjes en loze
lucht zijn in dit gedeelte voor het eerst een paar echte denkbeelden te vinden in de
woestijn van sponsors en conjuncturen.
Eens ben ik het met Ronald de Leeuw die als enige museumdirecteur opmerkt dat
het steeds moeilijker wordt te zien wat het ene kunstbeleid van het andere
onderscheidt. Hij wijst ook als enige op het conserverende belang van een museum,
op de rol van de kritiek en op de betrekkelijkheid van ‘uit te zetten lijnen’, waar
elders zo gewichtig over wordt gedaan. Misschien kan hij zich deze vrijheid
veroorloven omdat zijn museum, het Van Gogh, niet per se draait bij de gratie van
het nieuwste van het nieuwste.
Heftig oneens ben ik he met de utopie van Peter Struycken, overigens de enige
echte utopie in dit nummer. Maar laat die man in godsnaam niet aan de macht komen!
Struycken stelt zich de ideale museumwereld voor als ‘een aantal, zeg tien, dezelfde
forse kantoorachtige gebouwen van 10 à 20 verdiepingen.’ Hierin wil hij de hele
mikmak onder laten brengen, gedeeltelijk in permanente opstellingen van het eigen
bezit, gedeeltelijk in onderling roulerende tentoonstellingen. Dit ter vervanging en
verbetering van de vele ‘statische en gespecialiseerde collecties’ waar musea nu uit
bestaan.
Dit geluid hoor je wel meer, en hoe energieker naar voren gebracht, des te meer
grijpt de beklemming mij naar de keel. Wat is er tegen een ‘statische en
gespecialiseerde collectie’ wanneer het gaat om een museum? Dat heeft niemand
mij ooit goed uit kunnen leggen. Het argument dat je in fotografiekringen wel hoort
tegen een gespecialiseerd fotomuseum, is voornamelijk gebaseerd op overwegingen
van status - foto's zijn ook kunst, dus horen ze in een algemeen museum. Het kan,
maar van mij hoeft het niet. Waarom zou je de verschillen niet laten spreken? Het
Parijse Palais de Tokyo is een prachtig voorbeeld van hoe goed zo'n gespecialiseerd
museum kan functioneren, wat niet wegneemt dat ook in het naburige Musée d'Art
Moderne wel fototentoonstellingen worden gehouden.
Mooi breed is niet lelijk. Het Haarlemse Teylersmuseum en het Amsterdamse
Rijksmuseum zijn prachtige voorbeelden van achttiende- en negentiende-eeuwse
breedheid. Maar de laatste jaren krijgt breed een dogmatische klank in
museumkringen. Het is mode geworden, en wat dat betekent voor de mooie, kleinere,
gespecialiseerde musea is niet moeilijk te raden: bundelen en centraliseren in tien
torens ‘van uitmuntende architectonische kwaliteit’, bestaande uit in C.W.'s en
B.C.W.'s (Culturele Waarde en Bijzondere Culturele Waarde) gesplitste collecties wat geen bedenksel is van Peter Struycken, maar de werkelijkheid van de Rijksdienst
Beeldende Kunst. De gewone C.W.'tjes kunnen dan terecht in toren tien, het
schoolmuseum.
Het eeuwige probleem met zulke ideeën is dat ze makkelijker te realiseren dan
ongedaan te maken zijn. Laten de directeuren dan maar liever rustig doorgaan met
hun clusters en lacunes.
■
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Tijdschrift
De meeste bijdragen aan Tirade 313 (nov./dec. 1987) gaan over poëzie. Jaap
Goedegebuure geeft zijn visie op de ontwikkeling van een aantal dichters uit de jaren
zestig en zeventig. Armando en Hans Verhagen veranderden, poëtisch gezien, zoals
bekend, van (neo)-realistische tot (neo)romantische dichters. Het grote succes van
Duizenden zonsondergangen van Verhagen begin jaren zeventig kan verklaard worden
door het feit dat de poëzie in deze bundel precies aansluit bij de magische trend uit
die tijd. Er staan veel religieuze verwijzingen in de bundel. Goedegebuure gaat hierop
jammer genoeg niet verder in, maar pleegt in zijn bijdrage een hernieuwde literaire
geschiedschrijving van Gard Sivik en De nieuwe stijl, tijdschriften waarin Verhagen
en Armando publiceerden. Over deze periode is ongeveer hetzelfde wat Goedegebuure
schrijft al ruimschoots te vinden in de vakliteratuur, in verschillende
overzichtsartikelen en literatuurgeschiedenissen. Goedegebuure haalt zelfs dezelfde
overbekende voorbeeldgedichten aan om zijn betoog te illustreren. Erg veel nieuws
voegt hij dus niet aan de bestaande overzichten en interpretaties toe. Behalve Verhagen
en Armando bespreekt hij nog Johnny van Doorn, Jules Deelder, Hans Sleutelaar en
Cornelis Bastiaan Vaandrager, die inderdaad altijd in één adem worden genoemd.
Hoe hun poëzie zich nu verhoudt tot die van de zogenaamde Barbarber-dichters als
J. Bernlef en K. Schippers, die ook met weinig poëtische middelen gedichten maakten,
valt weer buiten dit college van Goedegebuure. Tomas Lieske beschrijft zijn
speurtocht naar de herkomst van de omslagillustratie van Fritzi ten Harmsen van
Beeks poëziebundel Kus of ik schrijf. Hij coquetteert een beetje met zijn gebrek aan
kunsthistorische kennis. Zoals dat altijd gaat, leidt ook nu zijn doelbewuste zoeken
tot niets, maar hij vindt de naam van de schilder bij toeval. Dan pas komt hij tot een
bespreking van de poëzie in de bundel. Lieskes stuk is nogal jofel van toon en gaat
langs veel omwegen. Zijn conclusie dat Fritzi ten Harmsen van Beek toch echt weer
iets van zich zou moeten laten horen, maar dat hij bang is dat dat niet zal gebeuren,
kan ik zeker onderschrijven. Dan volgt Rogi Wieg, die net als Goedegebuure, bekende
kost herkauwt. Wieg bespreekt de verandering in Koplands reuvre van Tirarte-dichter
naar Rasrer-dichter, van anekdotische naar abstracte verzen. Wieg doet dat dan maar
door hem met zichzelf te vergelijken. Ook hij dichtte aanvankelijk naar aanleiding
van een anekdote in de werkelijkheid, maar doet dat nu veel minder letterlijk. Zijn
bewondering voor Kopland: ‘Ik vind Kopland een groot dichter,’ en voor Toon
Tellegen: ‘Ik ben niet in staat te formuleren wat er aan de poëzie van Tellegen zo
eigen is,’ en voor zichzelf: ‘Ik vind dit gedicht nog steeds mooi en “gelaagd” van
karakter,’ is authentiek, maar wordt wel buitengewoon onbeholpen geformuleerd.
Rogi Wieg is een dichter en (nog) geen essayist. Gerben Wynia gaat dat laatste beter
af in een stuk over de niet erg gemakkelijk toegankelijke poëzie van C.O. Jellema.
Hij bespreekt twee gedichten, één uit 1983 en één uit 1986, beide met de titel Terhorst.
Terhorsterzand is een natuurgebied ten zuiden van Beilen in de werkelijkheid, maar
in de gedichten is het veel meer. Inhoudelijk en formeel is er veel verschil tussen de
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beide gedichten, ondanks dezelfde titel. In zijn zorgvuldige bespreking betrekt hij
ook nog eerdere drukvarianten van de gedichten erbij. Naast al deze beschouwingen
over poëzie bevat Tirade ook nog gedichten van Remco Ekkers en Lenze L. Bouwers.
EVA COSSEE

De dood van een kind
Notities van een drama
Het jaar nul door Dolores Thijs Uitgever: La Rivière & Voorhoeve, 146
p., f 22,50
Paul Beers
Vier jaar geleden werd een dochterje van mijn overburen overreden, de helft van een
tweeling die wij niet uit elkaar konden houden. Uit elkaar rukken kon dus wel. Zij
werd de dag voor Kerstmis begraven.
Twee jaar geleden kwamen op de dag voor Kerstmis in het zwembad van
Driebergen twee jongens van veertien om het leven, ‘verdronken’ voor de statistieken,
in feite gestikt doordat ze onder water vastgezogen werden aan het afzuigrooster,
gevolg van een te vroeg leegpompen van het bassin.
Weer twee jaar later, de dag voor afgelopen Kerstmis, rijdt een Zaïrees
vluchtelingetje uit Zeist met zijn juist gekregen fietsje het water in en verdrinkt voor
de ogen van zijn één jaar oudere of jongere broertje.
Driemaal in vier jaar tijds in mijn directe omgeving - je vraagt je af: hoe vaak
komt zoiets voor? En wat gaat er om in de ouders van zo'n kind? Daar kun je je maar
beter niet in verdiepen. Maar wie daar toch de moed voor wil opbrengen of wie als
getroffen ouder steun zoekt bij de ervaringen van een lotgenoot, kan daarvoor terecht
bij Het jaar nul - Leven met de dood van een kind van Dolores Thijs. De schrijfster
is de moeder van één van de zwembad-jongens uit Driebergen. Zij is werkzaam als
journaliste en publiceerde onder andere de roman De vrouwenval.
De ongelooflijke schok die de zo plotselinge dood van een kind veroorzaakt, wordt
in alle hevigheid op de lezer overgebracht. Het kon ook niet erger. De dag voor kerst,
John gaat 's middags nog even zwemmen, het loopt nu tegen vijven, de
kerstboomverlichting brandt al, de cadeautjes worden neergelegd, straks is iedereen
thuis en... opeens staat de dokter voor de deur. Het bange vermoeden dat zekerheid
wordt, de gang naar het ziekenhuis, de confrontatie, de ‘kerstdagen’, de begrafenis
- het grijpt je naar de keel als je het leest en je voelt diepe bewondering voor de
moeder die zich tot schrijven dwong.
Hoe verder te leven? Voor iemand die zich de zondag vóór het onheil, met het
gezin in de bossen, als volgt herinnert: ‘Wandelend tussen de naaldbomen en bij
daglicht wist ik me volmaakt gelukkig. Ja, het leven was goed, de wereld in orde.’
Het leven mag soms goed zijn, de wereld is niet in orde. De zweminrichting verdringt
haar klaarblijkelijke schuld door op de dagen dat de twee jongens worden gecremeerd
respectievelijk begraven niet eens te sluiten. Deze ongehoorde grofheid,
symptomatisch voor de algehele houding van het zwembad, kwetst de schrijfster zo
diep dat zij zich in de loop van de tijd meermalen afreageert op het zwembad en zelfs
een tocht langs andere zwembaden maakt om daar anoniem te informeren naar hun
systeem van waterverversing en naar het vóórkomen respectievelijk voorkómen van
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ongelukken. Niet altijd voel ik me hier behaaglijk bij, maar in een luie stoel is het
makkelijk oordelen. Ook doet het pijn te lezen hoe de aandacht voor de beide andere
kinderen van het gezin bijna lijkt weggevallen. Lijkt, want in werkelijkheid zal de
zorg zijn voortgegaan, maar de geobsedeerdheid door het verlies van de derde maakt
dat zij in het boek nauwelijks een rol spelen.
In de lente gaat het gezin naar een Waddeneiland en ervaart voor het eerst weer
iets van de bevrijding der anonimiteit, die hun in het eigen dorp voorlopig niet
beschoren is. In de zomer gaan ze naar het vertrouwde vakantieadres in Italië, maar
voor de schrijfster wordt het een mislukking: ‘Ik word verscheurd door de onmacht
om van mijn levende kinderen te genieten omdat ik vervuld blijf van het dode.’ In
de herfst dreigt de algehele somberte het gezin zelf aan te tasten, maar eerst de moeder,
daarna de vader trekt zich een weekje terug op het Waddeneiland en daar, in de
eenzaamheid, ervaren ze wat hun rest: de liefde voor de partner en voor de andere
kinderen. ‘In die ene week heb ik meer verwerkt dan in driekwart jaar.’ Hun beider
dagboeknotities van het eiland behoren tot het mooiste van het boek.
Dan naderen de kerstdagen, weer wordt het 24 december, weer wordt het 5 uur,
het gezin legt bloemen neer bij het zwembad en ontvlucht het dorp en de kerstviering
richting Friesland. ‘Het jaar Nul loopt ten einde.’
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

2. (2)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

3. (5)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

4. (3)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

5. (4)

Willem Frederik Hermans, Een heilige
van de horlogerie (De Bezige Bij, f 27,50,
geb. f 39,50)

6. (6)

Remco Campert, Eetlezen (De Bezige Bij,
f 10,-)

7. (7)

Toon Hermans, Overdrijvende
wolkenvelden (De Fontein, f 19,90)

8. (8)

Renate Rubinstein, Tijd van Leven
(Meulenhoff, f 28,50)

9. (10)

J.M.A. Biesheuvel, De angstkunstenaar
(Meulenhoff, f 26,50)
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10. (-)

Gerrit Komrij, Lof der simpelheid (De
Arbeiderspers, f 29,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

2. (3)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

3. (-)

Het aanzien van 1987 (Het Spectrum, f
19,90)

4. (5)

Bill Cosby, De tijd vliegt (De Fontein, f
19,50)

5. (4)

Pieter Lakeman, Frisse zaken (Balans, f
22,50)

6. (2)

Michail Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

7. (9)

Le Goff, De cultuur van middeleeuws
Europa (Wereldbibliotheek, f 42,50, geb.
f 79,50)

8. (-)

Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre, Zijn
biografie (Van Gennep, f 69,50)

9. (-)

Oliver Sacks, Ontwaken in verbijstering
(Meulenhoff, f 45,-)

10. (8)

Poe'i, De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
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Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Rebellenklup
Op aandringen van Gerrit Borgers zette Jan Elburg zich als direct-betrokkene aan
het schrijven van ‘de voorgeschiedenis van de vijftigers’, wat de ondertitel werd van
Geen letterheren (Meulenhoff, 174 p., f 29,50). Elburgs kroniek van de prehistorie
van de experimentele poëzie, tevens een kleine portrettengalerij (van Koos Schuur,
Gerard Diels, Bert Schierbeek, Bert Voeten, Gerrit Kouwenaar, Lucebert. Constant
Nieuwenhuys en Louis Tiessen) werd in drie bekorte afleveringen in De Gids
gepubliceerd. Dat Elburg zich gewetensvol kweet van zijn taak als chroniqueur blijkt
uit nadien nog toegevoegde minutieuze rechtzettingen, waaraan ten bewijze (als het
zulke gewichtige historische feiten betreft als de precieze datum van de eerste
ontmoeting tussen Lucebert en Gerrit Kouwenaar) de brieven van betrokkenen zijn
toegevoegd. Een fout in een jaartal is voor Elburg onverdraaglijk, en Siem Bakker,
die een proefschrift schreef over het literaire tijdschrift Het woord, krijgt er deswege
in de appendix lelijk van langs. Maar Elburg is zelf de eerste om op te merken dat
zulke pennewipperij merkwaardig is in een ‘aartsexperimenteel’ dichter. Zijn ‘bigotte
beginselvastheid’ vormde reeds een hindernis voor Elburgs waardering van het
onbekommerde ‘Ach wat geeft dat nou’ van mede-Woord-dichter Bert Schierbeek:
‘Het zou tientallen jaren duren eer hij voldoende gelatenheid had opgedaan om op
dit standpunt terug te komen.’ Met de ‘hij’ uit deze zin bedoelt Elburg zichzelf. Het
stilistisch merkwaardige gebruik van de derde persoon geeft aan wat toch min of
meer een autobiografie is, een innemend cachet.
Lucebert karakteriseerde de prehistorie van de experimentelen, die zich afspeelde
in tijdschriften en belangengroepen (Het woord, Reflex, de Experimentele Groep
Holland, de Cel-Majakovski en Cobra) als ‘een schwärmerische episode, iets van
pietje bel en de rebellenklup.’ Elburgs visie is op sommige plaatsen vergelijkbaar
vertederd, in de eerste plaats over eigen jeugdige verwatenheid. Zijn eigen bijdragen
aan het tweede nummer van Reflex, het tijdschrift van Corneille, Constant en
Kouwenaar, beziet Elburg met deemoed als ‘hinderlijk gezapig’. De in manifesten
verlangde spontaneïteit van ‘experimentele’ poëzie bleek voor Elburg en zijn makker
Kouwenaar moeilijker om te bereiken dan verwacht; beider retorische klankgedichten
waren al snel ‘schon dadagewesen’. Elburg beschrijft zijn eerste, cyclus, beginnend
met ‘hela/komma joh, luistrop/ik hebbut niet uit de/ qwertyuiop’ als ‘moedwillige
poëzie, bol van grofheden, flauwe satire, poëtische waarde van praktisch gelijk nul’.
Elburgs distantie zette al vroegtijdig in: met de geruchtmakende Cobra-tentoonstelling
in het Stedelijk Museum, november 1949. De onderlinge naijver en politieke
tegenstellingen tussen schilders en schrijvers ging hem tegenstaan: ‘Poëten, zelfs
avantgardistische poëten zijn een beetje overgevoelige types als ze jong zijn.’ Elburgs
ooggetuigenverslag breekt af bij de in handgemeen geëindigde ‘dichteravond’ van
de Cobra-groep, precies daar waar de historie der vijftigers begint (‘niks politiek:
vriendschap, mentaliteit, belangengemeenschap gedurende een krap tiental,
onvergetelijke, feestelijke jaren’). ‘maar dat is een andere geschiedenis’.
DS

Grotestadsromantiek
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Ari Marcopoulos (1957) is de typische naam van een jonge Nederlandse fotograaf
waar ik nog nooit van had gehoord, maar die al een hele staat van dienst achter de
rug blijkt te hebben: ‘Op 6 december 1980 vertrok hij naar New York. Daarna drukte
hij twee jaar lang foto's voor Andy Warhol af en van 1982 tot 1984 was hij in de leer
bij Irving Penn. Daarna begon hij als free-lance fotograaf. Zijn foto's verschenen
onder andere in Manhattan Inc., Interview, Spin, Bomb, Avenue en Wolkenkratzer,’
zo leren wij uit zijn eerste fotoboek Portraits from the Studio and the Street (Bert
Bakker, f 36,90). Het boekje bestaat grotendeels uit portretten, met achterin wat
straatreportagefoto's. Beide categorieën vertonen wel sporen van Marcopoulos'
Amerikaanse leerschool: mooi, stijlvol, geraffineerd informeel, vol zijdelingse
informatie. De foto's zijn op vijf na allemaal in New York gemaakt, en tonen een
losse collectie straattypes en figuren uit de internationale culturele scène. Ondanks
de swingende inleiding van Glenn O'Brien (‘Hitting it off the beat - syncopated and
funky’) is de sfeer eerder gelaten dan opgewonden. Het zijn foto's die het eigenlijk
beter doen in een tijdschrift, begeleid door kopij dan wanneer je ze zonder nadere
informatie behalve naam, plaats en jaar, achter elkaar bekijkt. Toch blijft de kwaliteit
van nonchalante grote-stadsromantiek ervan wel behouden: drie generaties kunstenaars
uit het geslaagde circuit maar toch zo gewoon, in overall, de kwast indopend, het
baseball-jack op een spijker aan de muur; vergane glorie met strookjeshemd en te
grote ring in een snackbar; ‘Hotel kids’ op Times Square, magere zwarte schoffies
op enorm grote sportschoenen. Marcopoulos' foto's vertonen maar af en toe
(bijvoorbeeld in het portret van Frederick Sutherland, onmiskenbaar de zoon) de
uitgekiende styling, die hoort bij de bladen waar hij wel foto's voor levert. De meesje
zijn vrij pretentieloos, understated en geven een afgemeten hoeveelheid informatie
die ook in sommige van de titels tot uitdrukking komt: Man in car with dog, New
York; Three men in front of bar, New York.
MH

Rondleiding langs het lichaam
Het is ontegenzeggelijk een coffeetablebook, maar dan wel een van het
‘unputdownable’ soort. De aanprijzing op de omslag luidt zelfs ‘hypnotically
unputdownable’, wat me weer iets te ver gaat, maar de foto's in Bodywatching. A
Field Guide to the Human Species door de zoöloog Desmond Morris (Grafton,
Importeur Van Ditmar, f 43,75) zijn intrigerend genoeg. Het boek is een grand tour
van het menselijk lichaam die begint bij de haren en eindigt bij de tenen. Desmond
Morris die eind jaren zestig veel succes had met zijn populair-wetenschappelijke
boek De naakte aap, borduurt lustig voort op het thema ‘instinctief menselijk gedrag
en parallellen daarvan in de dierenwereld’ en dat doet hij op een gezellig Sabbelende
toon met veel ‘wist-u-datjes’ erin verwerkt. Wist u bijvoorbeeld dat het ophalen van
de wenkbrauwen oorspronkelijk de functie had om het gezichtsveld te vergroten,
omdat men zijn ogen niet gelooft als het ware? En dat het optrekken van de schouders,
wat automatisch gebeurt bij een flinke lachbui, als atavistische achtergrond heeft dat
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de lacher bang is voor een klap? Alle humor is immers agressie en door te lachen
maken we deze bedreiging onschadelijk, maar de impulsieve reactie om in elkaar te
duiken blijft zichzelf intussen continueren. Op Freud heeft Desmond Morris het niet
zo begrepen. Dat is niet verwonderlijk, omdat Morris vooral het dierlijke in de mens
interessant vindt, al heeft hij ook aandacht voor de veelvormige invloeden van de
cultuur, maar het gaat hem toch vooral om die banale dingen die alle mensen
gemeenschappelijk hebben. Hij is dan ook nauwelijks moralistisch in zijn commentaar;
hij signaleert en legt verbanden, sommige wat speculatiever dan andere. Veel brengt
hij terug tot instinctieve reacties, zoals apen en zuigelingen die vertonen. Dit laatste
brengt hem dan in aanvaring met Freud, bijvoorbeeld wanneer hij orale activiteiten
als kussen, roken, zoete spijzen eten en negenenzestigen bespreekt. Volgens Freud
het gevolg van een infantiele deprivatie van de moederborst en als zodanig een bewijs
van geestelijke onrijpheid. Morris legt dezelfde relatie tussen het zuigen van de
volwassene en dat van de baby, maar ziet het volwassen zuigen niet als iets wat
veroordeeld moet worden, maar als iets wat vanzelfsprekend aangenaam is omdat
het dat vroeger ook al was. Bovendien, zo voegt hij er dan nog tamelijk gemeen aan
toe. Freud leed zelf jarenlang aan kaakkanker, een ziekte waar hij drieëndertig
operaties voor onderging, dus zo verwonderlijk is het niet dat hij een negatieve
houding tegenover orale geneugten innam. Dit soort zijpaden zijn wel amusant om
te lezen, evenals de zeer gedetailleerde beschrijvingen van de talloze manieren waarop
men het hoofd kan schudden en wat dat betekent, of de verschillen tussen mannen
en vrouwen in het buigen van de elleboog. Maar de foto's zijn het mooist. Uit allerlei
culturen van de hele wereld en met een prettig ontbreken van clichés of geposeerdheid.
Daarom is het jammer dat de bijschriften tamelijk slordig gecomponeerd zijn. Meestal
zijn het gewoon herhalingen van stukjes tekst uit het verhaal, wat niet zo erg is, maar
soms staat er helemaal niets bij. Bij een prachtige foto van een oude man die aan zee
het lijfje van - zo op het oog - zijn kleinzoon vasthoudt (je ziet in ieder geval duidelijk
dat ze familie van elkaar zijn; je ziet de overeenstemming in de blik in hun ogen),
had best vermeld kunnen worden dat het Picasso en zijn zoontje betreft. Zo zijn er
meer omissies, maar het blijft leuk bladeren.
BR

Aan deze pagina werkten mee - Mariëtte Haveman, Beatrijs Ritsema, Diny Schouten

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Reis om de wereld door Ivan A. Gontsjarov. Vertaling, keuze, inleiding door Yolanda
Bloemen en Marja Wiebes. De Arbeiderspers, Privé-Domein, f 49,50. De schrijver
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van Oblomov op wereldreis in het midden van de vorige eeuw: Madeira. Japan. Java,
China.
De structuur van het dagelijks leven door Fernand Braudel. Deel I, Beschaving,
economie en kapitalisme (15de-18de eeuw). Vertaling Roland Fagel en Geurt
Rombach. Contact, f 59,- (gebonden f 79,-). Het eerste deel in Nederlandse vertaling
van Braudels panorama van vier eeuwen wereldgeschiedenis (zie pagina 9).
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Brieven
Patiëntenkollektief
In een bespreking van het boek van Jaap Goedegebuure, Decadentie en literatuur
(Boekenbijlage, 16 januari) noemt Dick van Halsema de echte decadentie ‘een vorm
van denken die in de jaren zeventig tot nieuw leven kwam in het Heidelberger
patiëntenkollektief’.
Naar aanleiding van deze zinsnede vraag ik mij af tot welk publiek de
Boekenbijlage zich eigenlijk richt. Denkt de redaktie werkelijk dat ‘het Heidelberger
patiëntenkollektief’ gesneden koek is voor alle hopelijk nog 90.000 abonnees van
Vrij Nederland? Dan wil ik wel even opmerken dat ik, hoewel niet geheel onbekend
in de boekenwereld, in de verste verte niet weet waarover die meneer het heeft. Dom
natuurlijk, maar mijn domheid gaat nog verder: uit het zinsverband kan ik zelfs niet
opmaken of ik dat kollektief in de jaren zeventig van de vórige eeuw moet zoeken
(de term kan ironisch zijn gebruikt), of in de eeuw van nu.
Omdat ik vaker moeite heb met het woordgebruik van de Boekenbijlage, wil ik
de redaktie uitnodigen om, als zij haar super-elitaire beleid wil voortzetten, ten
behoeve van de gewone, niet-gespecialiseerde lezer het voorbeeld te volgen van
sommige financiële rubrieken. Die nemen tegenwoordig een lijstje op met de
verklaring van de voornaamste termen uit het dieventaaltje van de Amsterdamse
Effectenbeurs.
Ik denk dat dit een leerzaam, veelgelezen rubriekje kan worden, bijvoorbeeld op
de achterpagina, naast de plaat van Peter van Straaten. Uw lijstjes kunt U bovendien
van tijd tot tijd bundelen onder de titel ‘Kleine Katechismus van VN's Literair
Bargoens’.
Utrecht
Hans van Straten

Naschrift redactie
Het Heidelberger patiëntenkollektief was het meest spraakmakende voorbeeld van
de in praktijk gebrachte antipsychiatrie, een kritische beweging in de jaren zeventig
(van deze eeuw) waarvan je de ideeën aldus kunt samenvatten: ‘normale mensen
hebben zich aangepast aan de maatschappij en zijn, dus eigenlijk gek; gekken
weigeren zich aan te passen en zijn dus eigenlijk normaal’. Niet iedereen kan alles
weten. Het is de bedoeling dat onduidelijkheden verhelderd worden. Dat dit niet
altijd gebeurt komt doordat soms moeilijk te bepalen is wat wel bekend verondersteld
mag worden en wat niet.

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Het wordt toch wel steeds gekker. Vanmorgen kreeg ik een dame binnen ik zal geen
namen noemen die deed de winkeldeur open zei Brrr! en wuifde met haar hand
denkbeeldige rookwolken weg. Met een heel vies gezicht. Okee er stond behoorlijk
wat rook in de zaak want een vertegenwoordiger had mij zojuist een nieuw sigaartje
gepresenteerd en hij had er zelf ook een opgestoken maar om zo anti-roken te doen
in een tabakswinkel dat gaat ver. Die dame was een klant voor de Boekcorner en ze
heeft bij het afrekenen van haar boekje ook nog een paar keer heel duidelijk gekucht.
Overeen tijdje moet ik in de zaak zo'n rond bord ophangen met rode rand met een
brandende sigaret erop en een rode streep erdoorheen. Vanaf heden is het in alle
tabakswinkels van Nederland verboden te roken!
Merk ik het dat er minder gerookt wordt? Ik geloof dat de teruggang in de
sigarenenverkoop weer even stilstaat. In een vakblad van mijn branche las ik dat de
mannen wel minder rookten maar dat de verkoop onder vrouwen zelfs iets toeneemt.
Had ik in mijn winkel niet zo gemerkt maar zal ik 's op letten. Toen Veronica vorige
week een reportage uitzond dat door roken wel 's een teen of been moet worden
geamputeerd toen verkocht ik de volgende dag gelijk de helft minder sigaretten. Kent
u iemand met een afgezette teen van het roken? Ikke niet. Ik werd zo boos over die
bangmakerij dat ik mijn lidmaatschap van Veronica heb opgezegd. Nooit gedacht
dat ik zoiets nog 's zou doen. Hoe komt die anti-rookclub aan het geld om dit soort
berichten de wereld in te sturen? Die arts die dat op de tv beweert zit die nou glashard
te liegen of doet hij het om geld te krijgen om zijn onderzoeken verder te kunnen
doen? Je weet het niet. Weet u waar wij rokers binnenkort ook vast de schuld van
krijgen? Van de zure regen.
Ook stond er in dat vakblad dat de verkoop van pijpen en pijptabak dramatisch
achteruit keldert. Ja verbaast me niks. Het pijproken is helemaal uit de mode. Als ik
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vijf pijpklanten per week heb is het veel. Wat kunnen we doen om de pijp weer op
te vijzelen zo vroegen ze in dat artikel. Tracht de pijp nieuw leven in te blazen door
het organiseren van pijprookavonden. Onder het genot van een wijntje probeert u
dan nieuwe tabakken uit met uw klanten. De overal in het land opgerichte
sigarerokersclubs hebben bewezen dat dit een probaat middel is voor klantenbinding
en omzetverhoging. Ja zeg ik zie mij al. Waar moet ik dat doen? Bij mij in de
voorkamer? Moet ik een paar heren naar boven lokken met dat ze een glaasje wijn
kunnen krijgen en een gratis pijpje stoppen? Ik zou dat aan niemand durven te vragen.
Of ben ik met mijn 36 jaar al vreselijk ouderwets aan het worden? Zouden ook de
mensen in onze wijken zoiets vreselijk sjiek vinden? Een tijdje terug las ik dat tijdens
de decembermaand de verkoop van lange avondjurken en fantasiesmokings zo was
toegenomen. Moet ik elke eerste zaterdagavond van de maand een rooksalon
organiseren?
Avondkleding verplicht. Misschien vinden de mensen het leuk om niet alleen met
Kerstmis hun fantasie-smoking uit de kast te halen. Maar dan moet ik dus ook een
fantasie-smoking aan en al slaat u mij dood als ik weet wat dat is. Ron Brandsteder
heeft in de Honeymoon Kwiss wel 's een hemelsblauw jasje aan.
Misschien is dat er een. Nou dan kan ik net zo goed mijn zomercolbertje aan. Met
zo'n vlinderstrik erboven is dat een prima fantasie-smoking.
Weet u wat voor bord ik wel in de Boekcorner zou willen ophangen? Rond met
rode rand een opengeslagen boek in het midden met een rode streep er doorheen.
Verboden te lezen! Ja dat doe ik niet maar het is soms wel erg hoe de mensen even
een boek oppakken en inkijken. Ze knakken het meteen in het midden open en dan
zit er een forse vouw op de rug. Waar ik mooi mee blijf zitten. Die mensen kijken
dan even gauw naar het slot van hoofdstuk vier of vijf hoe de seks is en dan leggen
ze het weer terug.
Wat is er nou lekkerder dan om met lezen te beginnen in een vers boek. De kaft
moet een beetje terugveren bij het openslaan. Is het een goedkoop boek van f 2,95
dan ga ik er wel fors mee om. Leg ik het plat op tafel en als ik een bladzij omsla
strijk ik met mijn linkerduim even hard in het midden zodat het boek open blijft
liggen. Ik ben er niet zo een die het boek dubbelvouwt zodat je in feite met één bladzij
voor je neus zit. Soms komt een klant een boek ruilen en dan kan ik duidelijk zien
dat-ie het hele boek dubbelgeklapt heeft gelezen. Als ik dan zeg dat ik het zo niet
meer kan verkopen zien ze het pas. Die vinden niet belangrijk hoe een boek eruit
ziet. Die behandelen een boek als hun zakdoek.
Met de tijdschriften is het helemaal erg. Zou u 's moeten zien hoe de bovenste
exemplaren van alle stapeltjes er na drie dagen uitzien. Allemaal hebben ze
gekreukelde bladerduimen in het midden. En zijn de randen groezelig en gescheurd.
Ach die jongetjes die in een half uur een hele Suske en Wiske gehurkt zitten te lezen
vind ik niet zo erg maar zo'n stripboek is gelijk onverkoopbaar. Dus stuur ik ze maar
door naar de jeugdbibliotheek sinds ik weet dat ze daar stripboeken kunnen lezen.
Zo mensen. Aan een fatsoenlijke boekbespreking ben ik niet toegekomen. Ik vond
het wel gezellig over ditjes en datjes uit mijn vak te oudehoeren. Omdat ik op deze
maandagavond te 23.15 uur niemand heb om 's tegenaan te kletsen doe ik het maar
op papier.
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[6 februari 1988 - Nummer 5]
Ter zake
Diny Schouten

Op verzoek van Ambo-uitgever Ivo Gay herzagen classici Gerard Koolschijn en
Nicolaas Matsier hun vertaling van Xenophon's De anahasis (‘De tocht van de
tienduizend’), die eerder (in 1971) verscheen in de Fihula-reeks van uitgeverij De
Haan/Unieboek. Koolschijn had, na de verramsjing van die uitgave, de rechten
teruggevraagd en gekregen. De twee vertalers en hun nieuwe uitgever waren derhalve
verbaasd om in de najaarsaanbieding van De Haan een herdruk van hun vertaling
aangckondigd te zien. Gay protesteerde bij uitgever Jan Scheffers van De Haan, die
moest erkennen dat hij de rechten niet meer bezat. Scheffers beloofde het boek terug
te trekken uit de aanbieding. Gay voelt zich gedupeerd nu blijkt dat De Haan tóch
aan de binnengekomen bestellingen van boekhandels gaat voldoen: ‘Ze hebben een
andere vertaler opgeduikeld en de boekhandels krijgen nu iets geleverd dat ze niet
besteld hebben. Bespottelijk, dat er nu twee edities zullen zijn.’ Gay vindt het getuigen
van kwade trouw dat in de inleiding van de ‘Unieboek-Xenophon’ staat dat de laatste
volledige Nederlandse vertaling van negentig jaar terug dateert, ‘terwijl ze de vertaling
van Koolschijn en Matsier nota bene in hun eigen fonds hadden.’ ‘We hebben het
boek argeloos aangeboden in de herdruksfeer,’ verdedigt uitgever Scheffers zich.
‘Ons archief is door alle reorganisaties niet helemaal op orde, en de vertaler had
inderdaad de rechten. We hebben geprobeerd om tot een akkoord te komen over een
beperkte druk, daarom hebben we gezocht naar een andere vertaling. Toevallig werd
die ons aangeboden door Marc Moonen, een classicus uit Leuven die er al twintig
jaar aan gewerkt had.’ Scheffers is zich er niet van bewust dat het bestaan van een
moderne Xenophon-vertaling uit het eigen fonds in de nieuwe uitgave expres
verzwegen wordt, en zijn beloofde navraag dienaangaande bij de vertaler mislukt:
Moonen blijkt onbereikbaar. Dat Gay zo op hem gebeten is moet echter andere
redenen hebben, weet Scheffers: ‘We hebben zijn backlist-auteur Elisabeth
Kübler-Ross gekocht. Dit is ook jammer voor hem, maar wij hadden ook onze
verplichtingen tegenover de boekhandel en de boekenclub.’
In het Haagse Letterkundig Museum wordt volgende week een tentoonstelling
geopend die gewijd is aan Maarten 't Hart, die - de kwinkslag werd helaas niet
vergeten - Waar 't Hart vol van is genoemd werd. De opening, op vrijdag 12 februari,
belooft een sterk staaltje van wederzijdse bewondering: Maarten Biesheuvel brengt
enkele liederen ten gehore, aan de piano begeleid door Maarten 't Hart, waarna
Biesheuvel een verhaal voor zal lezen over ‘zijn Leidse collega’ 't Hart, en 't Hart
het zijne over Biesheuvel. Voor zover bekend heeft 't Hart níét de P.C. Hooftprijs
gekregen en wordt hij dit jaar geen vijftig maar vierenveertig, waardoor de vraag
naar het waarom zich opdringt. ‘Waarom? Nergens om,’ zegt het hoofd
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tentoonstellingen Murk Salverda luchtig. ‘Tentoonstellingen worden gehouden omdat
je een tentoonstelling wilt houden, zo eenvoudig ligt dat.’ Samenwerking tussen het
Letterkundig Museum en de sectie Nederlands van de Lerarenopleiding
Zuidwest-Nederland bracht vorig jaar reeds een tentoonstelling over Willem Wilmink
teweeg; ‘en Maarten 't Hart is eveneens een schrijver die de jeugd tot de vierde klas
van het voortgezet onderwijs aanspreekt. Bovendien is hij visueel aantrekkelijk.’ Dat
laatste niet zozeer omdat 't Hart bereid was om al zijn babykiekjes af te staan, aldus
Salverda. ‘maar vanwege de ratten, regenwulpen en ortolanen in zijn werk. We
hebben een aquarium met stekelbaarzen, een opgezette regenwulp, een uil en een
ortolaan, én een aanspreker.’

We missen dit jaars Aarts' Letterkundige Almanak, maar die komt heus, verzekert
redacteur Dick Welsink, al moeten we nog even geduld hebben: naar schatting tot
april. Het thema is deze maal ‘het Betje Wolff-schrikkeljaar’, want Elisabeth
Wolff-Bekker stierf precies tweehonderdvijftig jaar geleden. Het schikte bijzonder
dat zij een vrouw was, want - niet eerder geweten - ‘een schrikkeljaar is een
vrouwenjaar.’ Voor Aarts' Almanak wordt daarom nog kopij ingewacht over
veronachtzaamde schrijfsters als Lucretia van Merken, Juliana de Lanoye, Alie van
Wijhe-Smeding, Til Brugman, en de heilige Lidwina van Schiedam, voor wie J.K.
Huysmans ooit Schiedam bezocht - de verboden Huysmans-tentoonstelling vormt
een staartje van de studie die hij van haar maakte. Met de traditie van een adressenlijst
van auteurs, tot dusverre de raison d'être van Aarts' Almanak, werd in het
Multatuli-jaar 1987 gebroken. De tóén reeds beloofde afzonderlijke uitgave ervan
verschijnt nu heus, bezweert Welsink, ‘en we houden ons heel netjes aan de
binnengekomen verzoeken van auteurs die vermeld willen worden mei het adres van
de uitgeverij.’
Als een wat plotselinge oekaze van de Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek decreteert haar directeur Henk Kraima dat de term boekenweek
niet door anderen dan de CPNB mag worden gebruikt. Ook het woord
boekenweekgeschenk valt onder de verordening. Kraima beroept zich erop dat de
twee begrippen gedeponeerde namen zijn, en verhinderde met een beroep daarop
een ‘Derde Wereld Boekenweek’ in voorbereiding. De ‘claim van de CPNB-advocaat’
die volgens Boekblad zou volgen op onwilligheid, staat er wat barser dan bedoeld,
volgens de CPNB-directeur. Boekendag en boekenmaand mogen wél; hoewel het
bij gebrek aan een landelijke organisatie van de vrouwenboekenweek het niet tot een
werkelijke overeenkomst kon komen, weet Kraima dat een aantal betrokken
vrouwenboekhandels overweegt om dit jaar dan maar een vrouwenboekenmaand te
organiseren. Veel verschil met de bestaande situatie levert dat niet op: door de wat
verwilderde organisatie werd de ‘vrouwenboekenweek’ vorig jaar november in van
plaats tot plaats verschillende weken gevierd. De oorspronkelijke initiatiefneemster
Rolien Planken, nu niet meer bij de organisatie betrokken, herinnert zich dat de CPNB
twee jaar geleden al bezwaar maakte: ‘We hebben er toen in overleg een streepje

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

tussen “vrouwenboeken” en “week” gezet, maar dat zal inderdaad niet zo zijn
opgevallen.’
Per paginagrote advertentie in het vakblad voor de boekhandel probeert uitgeverij
A.W. Bruna de HH boekhandelaren ertoe te bewegen om een flinke voorraad in te
slaan van Erle Stanley Gardners Perry Mason: ‘Perry Mason, de beroemde
televisie-advocaat, is weer terug op de tv, denk aan uw voorraad,’ waarschuwt Bruna.
Aan de inmiddels zichtbaar ouder geworden Raymond Burr op de fullcolor afgebeelde
omslagen van ‘de eerste vier titels’ - De zaak van de zinkende eend, De zaak van de
modellen met de lange benen, De zaak van de verdoofde verdachte. De zaak van het
dodelijke speelgoed - valt niet op te maken dat het om herdrukken gaat: de verborgen
verleiding ligt in de suggestie dat de vier titels aansluiten bij de geheel vernieuwde
Perry Masons die de Vara sinds december uitzendt, maar de titels die Bruna uit haar
fonds opdiepte hebben op de naam der hoofdpersoon na daar niets mee uit te staan:
Burr eiste voor zijn terugkeer een promotie tot rechter, en voor de nu langer durende
afleveringen heeft Stanley Gardner niet kunnen tekenen: hij stierf in 1970. Is het
geweten bij Bruna - niet te verwarren met de kioskenketen van die naam - wel
helemaal gerust? Uitgeefster Marjan van der Beek spreekt elk mogelijk schuldgevoel
met kracht tegen: ‘Het is toch een communicatie-gegeven dat wij voor onze promotie
kunnen gebruiken? We konden ze moeilijk in twintig jaar oude omslagen brengen,
dat doet uitgeverij De Fontein met Raymond Chandler toch ook niet?’

Gedicht
Ergens beweegt een slinger en roept een koekoek zacht,
wat zou hij uren tellen - onze tijd is van korte duur.
In het verlaten huis opent de oude vrouw even zorgzaam
als altijd de luiken op het vastgestelde uur.
Ergens brandt in de schemer een lamp, ritselt een breiwerk,
worden schaarse brieven bewaard en berichten verwacht.
Maar zij, uit wier blikken alleen treurnis spreekt,
schikt als steeds doelloos de portretten van haar nageslacht.
Wat gaat ons dat aan,
wie heeft er voor haar geen schuld?
Maar wie is, bij vertrek, door haar niet gezegend?
Wie zij liefheeft - zij gered en getroost.
Wie zij verwacht - dat die haar, bij thuiskomst, nog treft.

IRINA RATOESJINSKAJA
Uit: Aan allen. Vertaling Kristien Warmenhoven, De Arbeiderspers, f 32,50.
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Rouwen om een onbenoembaar Iets
Julia Kristeva en de bronnen der melancholie
Julia Kristeva is een Franse schrijfster, maar niet van romans. Haar
reputatie is gebaseerd op een reeks boeken op het gebied van de taal, de
semiotiek (tekenleer) en China. Zij behoorde tot de groep rond het
tijdschrift Tel Quel. Drie jaar geleden schreef ze een boek waarin ze ook
haar psychoanalytische achtergrond aan wendde: Histoires d'amour, een
geschiedenis van de liefde vanuit het oogpunt van een vrouw. Haar nieuwe
boek handelt over melancholie en depressie aan de hand van literatuur en
schilderkunst.

Soleil Noir Dépression et mélancolie door Julia Kristeva Uitgeverij:
Gallimard, 267 p. Importeur: Nilsson & Lamm, f 36,25
Mels de Jong
‘Depressies genezen ze tegenwoordig met een nieuw middel, tofranil, onthoud dat.
(...) Wanneer een arme drommel een melancholie krijgt, omdat zijn schoonvader
overleden is zonder hem een rooie duit na te laten, helpt tofranil niet. Er mag geen
aanleiding zijn.’ Dit schreef Vestdijk in een brief aan zijn uitgever Geert
Lubberhuizen. Het geeft aardig aan hoe men in de psychiatrie gedurende lange tijd
over een mogelijk onderscheidend criterium voor depressies heeft gedacht, namelijk
het al of niet bestaan van een aanwijsbare oorzaak. In het ene geval spreekt men van
een reactieve, in het andere van een endogene depressie. De endogene depressie, die
zou ontstaan zonder aanleiding, lijkt constitutioneel verankerd te zijn, wat ook al
blijkt door het cyclische optreden dat in een bepaalde variant nog wordt voorafgegaan
door een manische fase. Verbetering is hier mogelijk door toediening van medicijnen
of psychofarmaca waarvan Vestdijk er een noemde. Deze compenseren op de een
of andere wijze een tekort aan bepaalde neurotransmitters in de hersenen, dat bij
depressiepatiënten wordt aangetroffen. Bij een reactieve depressie daarentegen zal
men in eerste instantie zijn toevlucht nemen tot psychotherapie.
Helaas is de werkelijkheid weer eens minder duidelijk dan het bovenstaande verhaal
zou doen vermoeden. Vestdijk heeft ooit, sprekend over de Ina Damman-periode,
tegen Nol Gregoor gezegd: ‘Nee, het is van enorme invloed geweest. Het heeft ook
de depressiviteit, die ik in aanleg al wel had, nog aanmerkelijk vergroot.’ Toch een
bijkomende invloed van buitenaf dus, en als we de geschiedenis van zijn latere
regelmatig terugkerende depressies volgen dan blijken zulke externe factoren wel
vaker aanwijsbaar. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman heeft bovendien
in een experiment bij ratten aangetoond dat een bedreigende situatie waaruit geen
ontsnapping mogelijk is leidt tot een gedrag dat nog het meeste lijkt op depressie.
Hij noemde het ‘aangeleerde hulpeloosheid’ en zag er een model in voor de menselijke
vorm van depressie. Ook in zijn experiment is sprake van een duidelijk aantoonbare
externe oorzaak, maar niettemin leidde het toch tot een tekort aan een neurotransmitter
in de hersenen, weliswaar niet blijvend, maar in dezelfde situatie weer gemakkelijk
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te activeren. Volgens Seligman ontstaat een depressie in die situaties waar een controle
over de omgeving ontbreekt.

Kindkoninkje
In het lange eerste hoofdstuk van haar boek Soleil noir, dépression et mélancolie
gaat Julia Kristeva zeer uitvoerig in op het ontstaan en de ‘aangeleerde hulpeloosheid’,
maar als analytica uit de school van Lacan is zij toch in de eerste plaats geïnteresseerd
in de dieptepsychologische oorsprongen. En dan vervaagt elk onderscheid, want in
beginsel draagt ieder mens de mogelijkheid in zich tot het ontwikkelen van een
depressie. Het beslissend moment is namelijk het geboren worden, dat een scheiding
be tekent met de moeder. In haar woorden: ‘Het kindkoninkje wordt onherstelbaar
verdrietig nog voordat het zijn eerste woorden heeft geuit: dat komt doordat hij zonder
kans op terugkeer op een wanhopige wijze van zijn moeder wordt gescheiden, een
scheiding die hem er toe aanzet haar, evenals de andere liefdesobjecten, terug te
vinden. Aanvankelijk in zijn verbeelding, en vervolgens in de taal.’ Vestdijk zegt,
in het begin van Sint Sebastiaan ongeveer hetzelfde: ‘Was hij door de geboorte, die
meest alledaagse vorm van kindermoord, aan de wereld gegeven, het spenen - een
verfijnder moord - nam hem twee werelden weer af, en de laatste band met het
moordvrije, voorwereldlijke leven was doorgesneden.’
Dit vroege verdriet is een narcistische krenking die, door het ontbreken van taal,
nog niet gesymboliseerd of benoemd kan worden. Het komt als het ware in de plaats
van het object waaraan het zich hecht. De narcistische depressief rouwt daarom ook
niet om een verloren Object, maar om een onnoembaar Iets of Ding (Chose), in de
Heideggeriaanse betekenis van het woord. De dood door zelfmoord die bij
depressieven geen zeldzaamheid is, moet dan ook niet worden opgevat als een
verkapte oorlogvoering, maar als een hereniging met het oerverdriet, en door haar
met een onmogelijke liefde die nooit bereikt kon worden en altijd elders was. En ook
hier denken we weer aan Vestdijk, aan de prachtige laatste zin uit Ina Damman:
‘Maar zijn voeten raakten zwaar de aarde, zwaar en knarsend op het kiezel, alsof zij
het alleen hadden te bepalen hoe onwankelbaar trouw hij blijven zou aan iets dat hij
verloren had, - aan iets dat hij nooit had bezeten.’ En nooit zou kunnen bezitten mag
men er aan toevoegen, want natuurlijk brengt de scheiding van Ina Damman, die
even als substituut, als hechtplaats voor zijn gevoelens had kunnen fungeren, hem
weer terug naar het oorspronkelijke verdriet om een scheiding die onkenbaar was en
daarom onverwerkt bleef. De universaliteit van dit gevoel ziet Vestdijk heel goed
in, als hij aan Theun de Vries schrijft: ‘Mijn hele “kunstenaarschap” gaat b.v.
regelrecht terug op de Ina Damman-ervaring, d.i. de Beatrice-ervaring, d.i. de
Orpheus-ervaring, - d.w.z. een ervaring die aan geen enkele maatschappijvorm
gebonden is.’

Julia Kristeva
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De agressie ten gevolge van de narcistische krenking die zich door een principiële
ontoegankelijkheid van een extern object of door een identificatie daarmee, op zichzelf
richt, ligt ten grondslag aan de depressie. Men ontkomt er slechts aan, als men het
verlies van de moeder ongedaan weet te maken door een geërotiseerd gevoel op een
ander te richten. Jongens hebben het hierbij gemakkelijker, meent Kristeva, omdat
zij slechts een substituut van hetzelfde geslacht als de moeder hoeven te zoeken. De
heteroseksuele vrouw daarentegen moet een extra intellectuele inspanning verrichten
om iemand van het Andere geslacht tot erotisch object te maken. De vroege rijpheid
van het meisje, alsmede haar betere lagere-schoolresultaten getuigen volgens Kristeva
van deze grotere inspanning. Het lijkt mij rijkelijk vergezocht, maar ik heb ook niet
direct argumenten bij de hand om het te weerleggen. Feit is wel, dat depressies
ongeveer twee maal zo vaak bij vrouwen voorkomen als bij mannen, maar daarbij
moet wel bedacht worden, dat mannen over het algemeen hun depressie plegen te
verdrinken in alcohol. Bij hen is het percentage alcoholici weer groter.

Geestelijke activiteit
Tot zover volgt Kristeva de voetstappen van Freud, maar zij nadert weer tot Lacan,
als zij grote nadruk gaat leggen op het psychische voorstellingsvermogen van de
mens en op de taal. Deze mogelijkheden van de mens stellen hem in staat via
symboolvorming betekenis te geven aan zijn verlies. Hij ontkent het daarmee als het
ware, want hij heeft het verloren object, de moeder, teruggevonden in symbolische
gedaante. De depressieve mens is hiertoe niet in staat. Hij ontkent de ontkenning, en
blijft treurend en nostalgisch verbonden met het verlies waar hij maar geen afstand
van kan doen. In perioden van depressie gaat de helende werking van de taal aan
hem voorbij. De woorden blijven leeg en zonder zin. Hoezeer niettemin geestelijke
activiteit een therapeutische betekenis kan hebben, blijkt ook al uit een brief van
Belle van Zuylen, waar zij schrijft: ‘Men weet niet dat ik vaak lijd aan ernstige
zwaarmoedigheid, en uitsluitend gezond blijf, om niet te zeggen in leven blijf, door
mijn geest onafgebroken bezig te houden.’
Indien het symbolische vermogen van de mens een werkzaam antidepressivum
is, dan moeten kunstenaars, de erkende meesters op dit terrein, bij uitstek in staat
zijn het hoofd te bieden aan de depressie. Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat zij,
door een grote gevoeligheid, wel gedwongen waren krachtige wapens te ontwikkelen.
Het laatste lijkt het waarschijnlijkste. In ieder geval wijdt Kristeva, na haar
theoretische uiteenzettingen, de rest van haar boek aan een beschrijving van de wijze
waarop een aantal kunstenaars in hun werk met de depressie geconfronteerd werd.
Het is ongetwijfeld het boeiendste en leesbaarste gedeelte van het boek, want hoewel
zij zich qua ideeën ophoudt ongeveer halverwege tussen Freud en Lacan, neigt zij
in haar stijl helaas toch eerder naar de laatstgenoemde. En opvallend is dat de
spreekwoordelijke Gallische helderheid en Germaanse duisterheid bij Lacan en Freud
op merkwaardige wijze stuivertje wisselen.
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Als eerste voorbeeld behandelt Kristeva de dode Christus van Holbein, waarover
Dostojevski ook al heeft geschreven dat een mens, kijkend naar dit schilderij, zijn
geloof zou kunnen verliezen. Het levert inderdaad een treffende illustratie bij de
woorden van Jezus: ‘Heer. Heer, waarom hebt Gij mij verlaten?’ De verwachting
van een aanstaande herrijzenis en vergeving die de meeste schilderijen over dit
onderwerp kenmerkt, ontbreekt hier volledig. Jezus is maar al te dood, in een
volstrekte en troosteloze eenzaamheid. Het melancholische element bestaat hier
volgens Kristeva uit een vermenselijking van Jezus' dood: zo kennen wij de dood,
maar zo, ontdaan van elke hoop en pathetiek, zouden wij hem het liefst ook ontkennen.
Vervolgens geeft Kristeva een prachtige analyse van El desdichado, een gedicht
van Nerval, een van de grote melancholici uit de Franse literatuur. In dit sonnet,
waarvan de titel zoiets betekent als de ‘onterfde’, en dat begint met de mooie regel:
‘Je suis le ténébreux, - le veuf, - l'inconsolé’, lijkt het hele thema van de melancholicus
te zijn samengevat. De dichter, die zich beroofd weet van een paradijselijke toestand,
blijkt niettemin door zijn schrijverschap meester van de situatie, als is het maar binnen
de ruimte van het gedicht. Verlies en vervulling gaan hier hand in hand.

Moedeloze verveling
Na een hoofdstuk over Dostojevski, waarin de figuur van Raskolnikov centraal staat,
besluit Kristeva met een overtuigend essay gewijd aan Marguerite Duras, dat
samengevat kan worden met de zin uit L'amant: ‘Ik ben gek geworden bij mijn volle
verstand.’ Van de katharistische werking die het schrijverschap bij Nerval nog kon
hebben, blijkt hier niets meer. Zij beschrijft de depressie op een wijze die ontsnapping
onmogelijk maakt. Haar personages zijn zich bewust van een onnoembaar verdriet
en beleven in hun relaties als het ware alweer de toekomstige scheiding. Heel mooi
blijkt dat in Hiroshima mon amour, waar de vrouwelijke hoofdpersoon een verhouding
heeft met een overlevende van Hiroshima, kort na de oorlog, maar in die verhouding
haar liefde voor een gesneuvelde Duitse soldaat opnieuw beleeft, waardoor die dode
blijft voortbestaan en tegelijkertijd de liefde voor de Japanner doet verdwijnen. Deze
onderlinge betrokkenheid via haar gevoel tussen de beide liefdesobjecten resulteert
in iets dat nog het beste kan worden omschreven als een identiteitscrisis.

Het inherente verdriet dat Duras' boeken kenmerkt uit zich vaak in een soort
moedeloze verveling, zoals blijkt uit een citaat uit Le ravissement de Lol V. Stein,
dat ik ter afsluiting geef: ‘Zij sprak slechts om te zeggen dat het haar onmogelijk
was om uit te drukken hoe vervelend het was, en hoe lang, lang het duurde om Lol
V. Stein te zijn. Men vroeg haar om haar best te doen. Zij begreep niet waarom, zei
zij. De moeilijkheid om ook maar een enkel woord te vinden, leek haar
onoverkomelijk. Zij scheen geen enkele verwachting meer te koesteren.’
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

4

Gezien
De buigmachine door Charlotte Groen. Uitgegeven door Broese Kemink Utrecht,
f 18,-. Stripverhaal met maatschappijkritische en anachronistische trekjes.
Moeders in soorten en maten door Juliette Zipper. De Horstink, Dicmap 112, f
19,90. De vele verschijningsvormen van het moederschap in de jaren tachtig in
Nederland en België.
Reis om de wereld door Ivan A. Gontsjarov. De Arbeiderspers Privé-Domein, f
49,50. Reisjournaal en brieven.
De binnenzijde van Japan door Kimiko Kawabata. Balans, f 24,50. De gang van
zaken in Japan gezien door de ogen van een Japanse die sinds een aantal jaren in
Nederland woont.
Hartstocht en vrouwen door Sébastien Japrisot. Vertaling Frans de Haan. De
Arbeiderspers, f 49,50. De carrière van een onverbeterlijke verleider. Roman.
De beurskrach van '87. Profiteurs en slachtoffers door Pauline van de Ven. Balans,
f 24,50. Een analyse van oorzaken en gevolgen.
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Vertellers uit de Po-vlakte door Gianni Celati. Vertaling Tineke van Dijk.
Meulenhoff, f 29,50. Verhalenbundel.
De slang door Stig Dagerman. Vertaling Karst Woudstra. Meulenhoff, f 36,50.
Dagermans debuutroman uit 1945.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Kind onder kannibalen door Charles Bukovski. Vertaling Rita Vermeer. De Bezige
Bij, f 10,-. Roman.
Sodom en Gomorra II door Marcel Proust. Vertaling Thérèse Cornips. De Bezige
Bij, f 37,50. Een nieuw deel uit de serie ‘Op zoek naar de verloren tijd’.
Shakespeare en het theater van zijn tijd door B. Hunningher. International Theatre
Bookshop, f 29,50. Een persoonlijk leesverslag met foto's uit Nederlandse en
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Het contraleven door Philip Roth. Vertaling Rob van der Veer. Meulenhoff, f 19,50.
Roths nieuwe roman.
De oude gringo door Carlos Fuentes. Vertaling Jean Schalekamp. Meulenhoff, f
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Twee dames die het leven ernstig nemen door Jane Bowles. Vertaling M. en L.
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Boeken van zwarte schrijvers onder redactie van drs. J.B. Weenink. VU Uitgeverij,
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Germanofiel in de verkeerde tijd
De liefde voor een foute vader

Boudewijn van Houten
PIETER BOERSMA

Fout Lebensbericht meines Vaters door Boudewijn van Houten Uitgeverij:
Mant eau, 224 p., f 29,90
Jan Meyers
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‘Ik heb me jaren verheugd op de dag dat mijn moeder zou sterven.’ Dat is een mooi
begin voor liefhebbers van saillante eerste zinnen. Maar wie een moederhaat à la
Jeroen Brouwers verwacht, komt op de koffie. De moeder van Boudewijn van Houten
was behept met een ‘botte tirannie’, maar verder een doortastende vrouw, zorgzaam
en liefdevol voor man en kinderen. De zoon wenst haar dan ook niets slechts toe.
Hij wil alleen maar eens ongestoord met zijn vader praten over diens politieke
verleden. Een gechargeerde opening derhalve.
Zoals de ondertitel die ook in een ander opzicht onthullend is aangeeft, is Fout
een vaderboek. Reinier van Houten, de vader van de schrijver, was vóór en in de
oorlog fout en daarna onverbeterlijk, een middelgrote collaborateur, NSB'er van het
eerste uur, stamnummer 35, dus toegetreden vóór mei 1932. Hij was directeur van
de NSB-uitgeverij Nenasu tot hij zich wegens verschil van inzicht met Rost van
Tonningen terugtrok. In de oorlog werd hij lid van de Germaanse SS. uitgever van
SS-publikaties als Storm SS, Volksche Wacht, Hamer, lid van de Kultuurraad,
Verwalter van de joodse uitgeverijen Querido en Van Holkema & Warendorf. Hij
werd door Himmler persoonlijk tot Untersturmführer bevorderd. Na de oorlog
distantieerde hij zich niet van het nazisme - ‘meine Ehre heisst Treue’ - was hoogstens
bereid toe te geven dat het hier en daar wat ontspoord was. Sommige alte Kameraden
gingen toen aan de slag om te bewijzen dat het allemaal niet zo schlimm was geweest,
dat met name de holocaust uit de dikke duim van de geallieerden kwam. Daar deed
Van Houten senior niet aan mee. Hij moest niets hebben van een niet met name
genoemde Faurissonnistische ‘geschiedvorser’ in wie de insider Van Maasdijk
herkent. Hij ontkende de vernietiging van de joden niet, hij kon zich erin verkneukelen
‘als Ajax-supporters in de nederlaag van Feyenoord’. Zijn zoon zegt: ‘Ik hield van
hem.’

Trappen tegen links
Boudewijn van Houten was zes, toen de oorlog eindigde. In de jaren zestig kwam
hij in de bak voor het vervalsen van postwissels. ‘Dat was goed en degelijk werk,’
zegt hij in een interview. Van het bij elkaar gefraudeerde geld gaf hij samen met
Theo Kars het literaire tijdschrift Tegenstroom uit. De toon was drammerig en rechts.
Tegenwoordig bagatelliseert hij de inhoud, maar z'n ideeën zijn niet veranderd. Fout
is z'n achtste boek. Na het knappe debuut Onze hoogmoed is het niet goed met hem
gegaan. Als oorzaak van zijn miskenning ziet hij zijn afzetten tegen al wat links is.
Met Fout wil Van Houten een authentiek verslag geven van het politieke leven
van zijn vaderen de impact ervan op het gezin. Volgens mij is hij daarin geslaagd.
Z'n ouders en grootouders zijn voortreffelijk getekend. Precies zo waren de
ex-NSB-kopstukken met wie ik in contact kwam: fatsoenlijk, kleinburgerlijk, verstokt,
rancuneus... Alleen geloof ik niet dat de kleine Boudewijn, toen hij zo'n jaar of vier
was al zo'n gedegen kennis van Karl May bezat als het boek ons wil doen geloven.
Hij zal wel in de war zijn met een andere periode.
Van Houten heeft de hoop uitgesproken dat zijn boek niet zal worden veroordeeld
om redenen dat hij zich niet voor de volle honderd procent tegen zijn ouders keert,
of bedoelt hij tegen de collaborateurs in het algemeen? Veel fiducie heeft hij er niet
in: ‘journalistjes’ die gewichtig willen doen, zullen wel beweren dat hij niet los is
van zijn opvoeding. Waarom zo'n bewering gewichtig zou zijn, ontgaat mij. Ze kan
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waar zijn of niet waar. Billijk lijkt mij om met een variant op een uitspraak van Van
Gogh te zeggen: laat zijn boek voor Van Houten spreken.
Vooropgesteld zij dat het verleden in kwestie niet de fout van Boudewijn van
Houten is en dat het voor de hand ligt dat hij erdoor is beïnvloed. ‘Mensen die niet
afhankelijk zijn van de geschiedenis bestaan slechts in de fantasie,’ zegt Lenin.
Kwalijk zou slechts zijn als hij dat verleden bagatelliseerde, vergoelijkte of zelfs
rechtvaardigde. Hij is tegen antisemitisme, voert als bewijs joodse vriendinnen aan,
tegen nazisme, tegen dictatuur, stelt de drogredenen aan de kaak waarmee
oud-NSB'ers het verleden opsieren en die hem in het ouderlijk huis om de oren
gonsden. Maar er is geen ogenblik sprake van een generatieconflict, wat met een
vader die zes miljoen moorden als een fortuinlijke voetbaluitslag beschouwt toch
niet denkbeeldig ware; geen woordenwisseling zelfs, hoogstens wat makke discussies
en gemoedelijke plagerijen. Ik vind hem wel erg laconiek.
Van Houten kan schrijven. Fout is goed in die passages waar hij zich beperkt tot
sobere, ironische registratie, vooral het laatste hoofdstuk is een schitterende
tragi-komedie: met dezelfde naïviteit als waarmee ze hun ziel aan een valse profeet
uitleverden, vertrouwen zijn ouders aan het eind van hun leven hun lichaam toe aan
een kwakzalver, eveneens met desastreuze gevolgen.
Maar hij registreert niet alleen, hij etaleert ook voortdurend: meningen van
zonderlinge aard. Appels met peren vergelijkend ziet hij overeenkomst in de haat
van de nazi's tegen de joden en die van de progressieven tegen de multinationals.
Malicieus voegt hij eraan toe dat links ook niet rouwig was, toen er een kapitalist
om zeep werd gebracht. Deze is ook origineel: ‘Hitler is linkser dan u denkt.’ Bedoelt
hij: links is slechter dan u denkt? De aanslag van 20 juli 1944 was ‘niet alleen een
aanslag van de generaals op de misdadigheid, maar ook een van rechts op links’.
Implicatie: rechts staat voor fatsoen, links voor misdadigheid. Hij valt Abel Herzberg
en Henri Knap aan, wanneer die het begrip volksaard als onwetenschappelijk
diskwalificeren. Volksaard bestaat wel degelijk, zegt hij, de Belgen zeggen dat wij
gierig zijn en dat is ook zo. Hoe dicht staat hij nu bij zijn vader die vond dat de
Groningers niet deugden omdat het Mischlinge waren van Friezen en Saksen?
Wanneer vader na vier jaar detentie thuiskomt, geeft dat in het begin wat
wrijvingen. Moeder is zelfstandig geworden. De zoon verklaart: ‘Mijn moeder
verhield zich tot mijn vader als de Wehrmacht tot de SS.’ Wat bedoelt hij in
godsnaam, denk je, soms dat moeder van twee kwaden de minst kwade is? Nee, dit:
moeder was conservatief en vader nationaal-socialistisch. Nazisme is dus progressief.
Wil hij nu zeggen: nazisme deugt niet, progressief deugt dus ook niet?
Maurice de Wilde, ‘een soort Belgische dr. De Jong’, besprak voor de tv met
‘nauwelijks verholen superioriteitsgevoel’ de oorlogszonden van anderen. ‘Zulke
mensen,’ suggereert Van Houten, worden gedreven door zelfgenoegzaamheid. De
Schwärmerei van de NSB met de boerenstand was eigenlijk niks anders dan de drang
naar het buitenleven in de jaren zestig en zeventig.
De ouders van Boudewijn van Houten waren idolaat van alles wat Duits was. ‘Die
Heimat!’ roept moeder in euforie, als de familie zich na de oorlog eindelijk een
vakantiereisje over de grens kan permitteren. In de pensions doen ze extra eerbiedig
tegen de eigenares; het mocht eens de weduwe zijn van een gesneuvelde officier of
van een terechtgestelde nazi. Geliefkoosde bestemming: Berchtesgaden. Ze waren
gewoon germanofiel, zegt hun zoon, zoals een ander francofiel is, meer steekt er niet
achter. Hij geeft toe: ‘Wanneer je achttien jaar lang de reacties van oud-NSB'ers
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hoort, is dat uiteraard iets anders dan wanneer je komt uit een gezin dat Lenin, Calvijn
of Bram Pekel in het hart draagt.’ Het is goed dat hij het zelf zegt.
Nietzsche filosofeert met de hamer, Boudewijn van Houten uit z'n nekharen. Of
dat nu door z'n opvoeding komt of niet, laat ik in het midden.
■
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Een nieuwe Hollandse Spectator
Pleidooi voor integer leven
Arbeidsvitaminen Het ABC van Bril & Van Weelden door Martin Bril
en Dirk van Weelden Uitgeverij: De Bezige Bij, 465 p., f 37,50
Wim Vogel
Een van de aardigste kanten van Arbeidsvitaminen, het debuut van Martin Bril en
Dirk van Weelden, is de onvoorspelbaarheid ervan. Het lijkt niets te maken te hebben
met dat kennelijk niet kapot te krijgen verzoekplatenprogramma. Het lijkt, door zijn
vorm, een encyclopedische behandeling van ruim honderd A-, B- en C-begrippen,
nogal willekeurig samengesteld: een grabbelton vol amusante tussendoortjes. En wie
de vierhonderdvijfenzestig bladzijden doorbladert, hier en daar een lemma leest,
loopt het risico dit ABC weg te leggen in de overtuiging een modieus en pretentieus
boek ingekeken te hebben.
Om duidelijk te maken wat Arbeidsvitaminen dan wel is, zijn misschien een paar
vergelijkingen nodig. Een uitgebreide verzameling columns, die onderling sterk
verschillen maar toch nooit echt los van elkaar staan. Een televisietoestel met tientallen
kanalen en alle programma's bevatten een zelfde boodschap. Maar het meest lijkt
Arbeidsvitaminen toch op een achttiende-eeuws spectatoriaal tijdschrift. Een magazijn
voor wetenschappen, kunsten en letteren waarin de auteurs hun moralisaties verpakken
in anekdoten, dialoogjes, gedichtjes, wetenswaardigheden, grapjes, in verhaaltjes en
in populair wetenschappelijke essays. Een nieuwe Hollandse Spectator dus, maar
dan wel een zeer serieuze!
Het is dan ook niet voor niets dat de auteurs uit de eerste bladzijde van De
Kapellekensbaan van Louis Paul Boon citeren: ‘Het is mogelijk dat het onmogelijk
is om iets nieuwer en juister te zeggen, maar over al het geschrevene daalt het stof
der tijden neer, en ik peins daarom dat het goed is als er om de 10 jaar een andere
een kruis trekt over al die oude dingen, en de wereld-van-vandaag opnieuw uitspreekt
met andere woorden.’ ‘Die oude dingen’ die door het Amsterdamse duo opnieuw
verwoord worden, liggen vooral op het terrein van de esthetica en van de moraal. En
met name dat laatste is opmerkelijk in een postmoderne tijd waarin morele uitspraken
niet populair zijn.
De denkwijze die de twee verlichte auteurs daartoe hanteren wordt bepaald door
het ABC. Als je alle A-onderwerpen onder één noemer wil brengen dan kies ik voor
de relatie tussen de verbeelding, de taal, en de werkelijkheid, de relatie tussen
menselijk gedrag en het maatschappelijke gevolg daarvan. De onderwerpen onder
B zouden dan proberen duidelijk te maken dat je aan de werkelijkheid kunt ontsnappen
door haar als een metafoor te zien, waarna onder C uitvoerig gesproken wordt over
de manieren waarop dat dan zou moeten gebeuren.
Een enkel voorbeeld. In het lemma Alias bereidt iemand een speech voor over het
onderwerp werkelijkheid en verbeelding. De werkelijkheid lijkt hem een makkie
want die is immers alom aanwezig. Als hij probeert haar te beschrijven, dringt het
tot hem door dat dé werkelijkheid iets anders is dan een verzameling incidenten.
Plato leert hem dat dé werkelijkheid de absolute wet, de norm is die alleen door
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filosofen benaderd kan worden. Iedere wet kan echter overtreden worden, iedere wet
holt achter de gebeurtenissen aan en dat brengt hem tot het inzicht dat de werkelijkheid
een komisch duo vormt ‘met de verbeelding, die in beeld brengt wat er niet in paste,
of niet in thuis hoorde en mogelijkheden in werking zet die onwerkelijk waren.’ Het
beste lijkt het hem daarom toch maar te proberen in zijn toespraak de werkelijkheid,
de incidenten zo goed mogelijk te beschrijven. Met de verbeelding zal het dan vanzelf
wel goed komen.
Wat opvalt is dat iedere vorm van cynisme (het begrip sluit niet zonder betekenis
het ABC af) ontbreekt. Sterker, Bril en Van Weelden vegen de vloer aan met het
modieuze ‘leefgevoel’. Ze stellen zich wel op als de verslaggevers daarvan,
afwachtend maar nooit berustend, relativerend maar nooit zonder moraal.

Deugdzaam
Hun moralisaties, die in negen van de tien gevallen bijzonder leesbaar en amusant
zijn, bepleiten een alledaags en integer leven en wijzen religie, cynisme en escapisme
af (‘Aan de ene kant is er het cynisme, aan de andere kant de vlucht in het bizarre,
exotische, desnoods naar binnen. Dat zijn de kanten van de moderne medaille’). Ze
bepleiten een actieve, produktieve en opgewekte persoonlijkheid die voortdurend er
op uit is dingen te weten (weten is als vriendschap, kennis is niet meer dan een
kennis), die daar helder over kan spreken en die probeert deugdzaam, dat wil zeggen
anti-idealistisch te leven.

Martin Bril en Dirk van Weelden
HANS VAN DEN BOOGAARD

Arbeidsvitaminen bevat meer van die achttiende-eeuwse trekjes. Herhaaldelijk
onderbreken de auteurs hun encyclopedie van een nieuwe moraal om aandacht te
schenken aan hun eigen leventje. Zo zitten zij dag in, dag uit op hun ‘kantoor’ in een
Amsterdamse renovatiebuurt te schrijven aan hun boek. Maar vanuit datzelfde kantoor
doen zij als eertijds Hildebrand op een objectieve wijze waarin wel mededogen
doorklinkt, verslag van het doodgewone leven dat zich voor hun ogen op straat
afspeelt. De verloederende drankzuchtige, de schizofrene, op drift geraakte Surinamer,
de kwijnende buurtwinkeltjes. Het kleine leed in groots verband.
‘Hoe charmant is het verbergen van de ware intenties’ lees ik op bladzijde 338.
Bril en Van Weelden hebben er duidelijk plezier in gehad hun bedoelingen zo
verrassend mogelijk te verpakken. Niet iedereen zal dat waarderen. Ik heb hun
encyclopedie echter ervaren als een bijzondere, creatieve uitdaging. Waar de
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vaderlandse literatuur het kwalitatief al bijna een jaar lang laat afweten, komt deze
extra dosis vitaminen voor mij precies op tijd.
■

Humeuren & temperamenten
Gramschap
Gerrit Komrij
P. Hermanides
De kwaadheid is er voor de tussendoortjes, de woede voor de doordeweekse dagen
en de toorn voor de zondag. De gramschap is er alleen voor de speciale gelegenheden.
Kwaadheid en woede vervliegen, een toornige bui steekt op en zakt weer, alleen
de gramschap sluimert permanent in ons - althans, in sommigen van ons. Op
hoogtijdagen ontbloten wij haar en tonen we haar aan de wereld.
We zijn boos op iemand, we ontsteken in grote woede om het een of het ander,
maar de gramschap betreft noch iemand noch iets. Ze is te nobel en te hoog om zich
om een bepaalde persoon te bekommeren, ze maakt zich niet druk om de futiliteiten
die de stervelingen voor hun problemen en conflicten aanzien. Haar object is iedereen
en alles. Kwaadheid en woede en toom zijn maar splinters van haar glans, minuscule
afgezanten van haar troon. Ze willen niets anders dan haar behagen, en daarom zijn
zo bedrijvig. Ze rennen rond en maken zich dik. Ze sissen en blazen en koken. Wie
klein is moet vlijtig zijn, epigonen moeten hard werken ~ en dat doen ze dan ook.
Ze zijn in staat de mensen te laten stampvoeten, ze rood en groen en paars te laten
aanlopen, ze een hartaanval te bezorgen. Ze zijn er in zulke grote scharen dat ze
alomtegenwoordig lijken.

De gramschap, intussen, rust en zwijgt. Alleen zij is alomtegenwoordig. Ze weet dat
de som van al die miljoenen kwaadheden, boze buien en aanvallen van toom, al doet
de schijn het misschien anders vermoeden, haar intensiteit en volume bij lange na
niet benaderen. Ze weet dat die facetten van haar glans opvonken om weer te doven,
dat ze elkaar met grote snelheid op de hielen zitten, maar gedoemd zijn na een korte
poos al af te sterven, en dat alleen zij in staat is de mens voorgoed met blindheid te
slaan. Haar nijvere gedienstigen mogen op een cavalcade van flonkeringen lijken,
een waterval van louter lichte kralen - ze zijn meteorieten, manen en planeten van
haar, de zon. Dienstkloppers van de verblinding.
Soms begrijpen we vandaag al niet meer waar we ons gisteren zo druk om hebben
gemaakt. Het komt meer dan eens voor dat we een grote vriendschap sluiten met
iemand op wie we aanvankelijk heel kwaad waren. We houden allerlei tips en trucs
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achter de hand om onze boosheid in goede banen te leiden - een onsje
vergevingsgezindheid, een vingerhoed relativering. We kennen de kleine rakkers en
rabauwen die aan ons knagen en in ons woeden. We moeten ze af en toe hun zin
geven en hun gang laten gaan, en erkennen dat we voor zoveel dienstijver te zwak
zijn. Dan wreken, vervloeken en moorden we. Allemaal zaken van voorbijgaande
aard. Bevliegingen. Na de wraak komt het berouw, na de vervloeking de biechtstoel,
na de moordpartij de vredesconferentie. We waren even de kluts kwijt, meer niet.
Van het kinderachtigste gestampvoet tot de bloedigste veldslag, het zijn de triomfen
van de slippendragers van de gramschap. Zij zelf heeft niets lelijks in de zin. Ze is
niet uit op herrie of vernietiging. Als het ons tijdens de gouden momenten van ons
leven vergund is de voorhang even voor haar weg te nemen zijn we juist verlamd en
sprakeloos. Zij is ons gehele zelf, in ons rustend omdat we geboren zijn.
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Er werd niet alleen maar meegeheuld
Het gedrag van de Polen in de Tweede Wereldoorlog
Uns eint vergossenes blut Juden und Polen in der Zeit der Endlösung door
Wladyslaw Bartoszewski Uitgeverij: S. Fischer, 299 p. Importeur: Nilsson
& hmm, f 53,20
Martin van den Heuvel
De meest beklemmende passage in dit boek beschrijft hoe Jan Karski, die als koerier
van het Poolse verzet naar Londen zou gaan, in de zomer van 1942 met twee joodse
vertegenwoordigers uit het getto van Warschau spreekt. Karski zal in Londen westerse
staatslieden spreken en vraagt de joodse leiders wat hij hun, op een moment dat de
vernietiging van de joden door de nazi's in volle gang is, namens de Poolse joden
moet zeggen. Het antwoord van de leider der zionisten en van de leider van de
joods-socialistische ‘Bund’ luidt: ‘Wij willen dat u de Poolse regering en de
geallieerde regeringen zegt dat wij machteloos staan tegenover de Duitse misdadigers.
Wij kunnen onszelf niet verdedigen en niemand in Polen kan ons verdedigen. De
Poolse ondergrondse kan afzonderlijke personen redden, maar niet de massa's. De
Duitsers proberen van ons niet, zoals van andere volken, slaven te maken. Wij worden
systematisch uitgeroeid.
Een heel volk dreigt uitgeroeid te worden. Wellicht worden er wat mensen gered,
maar drie miljoen Poolse joden zijn tot de dood veroordeeld. Geen kracht kan dat
hier in Polen verhinderen, noch de Poolse, noch de joodse ondergrondse. U moet de
verantwoordelijkheid op de schouders van de geallieerden laden. Zorg ervoor dat
geen van de geallieerde leiders kan zeggen dat hij niet weet dat wij hier uitgemoord
worden en zeg dat wij alleen van buitenaf gered kunnen worden.’ (p. 86)
Karski vraagt daarop: ‘Maar hóe kan het Westen dan helpen?’ De zionist zegt:
‘De Duitsers zijn alleen te beïnvloeden door geweld. De Duitse steden moeten
genadeloos gebombardeerd worden. Het Duitse volk moet via pamfletten worden
geïnformeerd over het lot van de joden en ermee bedreigd worden dat hen tijdens of
na de oorlog hetzelfde lot wacht; dat de voortzetting van de uitmoording van de joden
met de systematische uitroeiing van het hele Duitse volk zal worden beantwoord.
Dat is het enige middel.’
‘Maar,’ zegt Karski, ‘dat is toch nooit haalbaar.’ Uit het verdere gesprek blijkt dan
dat de twee joodse leiders weten dat hun voorstellen nooit zullen worden uitgevoerd,
maar tegelijk beseffen dat ze de enige kans vormen om hun volk van de totale
ondergang te redden.
Met dit schrijnende citaat poogt Bartoszewski onder andere aan te tonen dat het
Poolse volk, ook als het gewild zou hebben, de joden niet had kunnen redden. Hij is
een Pool die zich tijdens de oorlog actief heeft ingezet voor zijn joodse landgenoten.
Hij verhult niet dat er vóór de oorlog in Polen een sterk antisemitisme bestond. Wat
hij daarnaast wil waarmaken is dat de Polen in de oorlog méér gedaan hebben voor
de joden dan veelal wordt aangenomen en dat zij de wereld tijdig en veelvuldig op
de hoogte hebben gebracht van de bestiale nazipraktijken.
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Ongeloof
Een belangrijk element in de holocaust speelde het feit dat het zo onvoorstelbaar
was. Niemand kon het echt geloven, de meeste joden zelf ook heel lang niet. De
joodse socialist Marek Edelman, deelnemer aan de opstand in Warschau, schrijft
hierover: ‘Het getto van Warschau geloofde de berichten (over de
vernietigingskampen) niet. Al deze, zich aan het leven vastklampende, mensen wilden
niet geloven dat ze zo aan hun einde zouden komen. Alleen de georganiseerde jeugd,
die de toename van de Duitse terreur aandachtig volgde, achtte het mogelijk en
besloot een brede actie te ondernemen om de bevolking te informeren.’
In juli 1942 begint een speciale afdeling van de SS met de liquidatie van het getto
van Warschau. In tien weken worden ruim driehonderdduizend joden naar de
gaskamers van Treblinka gestuurd of ter plekke vermoord. De voorzitter van de
Judenrat, Adam Czemiakow, pleegt op 23 juli uit protest zelfmoord, maar nog willen
de joden de bittere waarheid niet weten. Marek Edelman, die bij de kleine groep
joden behoorde die verzet wilde plegen schrijft: ‘Helaas was de officiële mening (in
het getto) tegen ons. De mensen zien zo'n optreden als een provocatie en zijn ervan
overtuigd dat als de joden het vereiste contingent rustig afleveren, de rest van het
getto behouden blijft. Het instinct tot zelfoverleven brengt de mensen er langzaam
toe zich ten koste van anderen te willen redden.’

Het joodse getto in Warschau, 1941

Bartoszewski, die voor dit boek de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel heeft
gekregen, beschrijft hoe de Duitsers de joden tegen elkaar uitspelen en stap voor stap
de dood injagen. De Poolse ondergrondse pers volgt dit proces van meet af aan. Op
9 januari 1941 schrijft een ondergronds blad: ‘Een arbeidskamp voor joden
onderscheidt zich eigenlijk in niets van Auschwitz... De behandeling is sadistisch.
Het sterftecijfer enorm hoog.’
De Poolse regering in ballingschap in Londen brengt al in 1940 de wereldopinie
op de hoogte van de nazi-praktijken. Vaak wordt daarbij de aandacht gevestigd op
de wrede behandeling van Polen én joden samen. Maar al in 1940 geeft de Poolse
regering een aparte brochure Persecution of Jews in German-occupied Poland uit.
Op 9 juli 1942 organiseert de Poolse regering een speciale persconferentie over de
toestand van de joden en daarna verschijnt de brochure Stop them Now! German
Mass-Murder of Jews in Poland. Bartoszewski vermeldt elf démarches en nota's
over de joden van de zijde van de Poolse ambassadeur bij het Vaticaan, de eerste op
30 maart 1940 en de laatste op 13 juli 1944.
Bartoszewski gaat niet voorbij aan het antisemitisme dat ook tijdens de oorlog in
Polen bleef bestaan. De rechtse ondergrondse pers blijft kil tot vijandig tegenover
de joodse zaak staan. Polen hebben joodse onderduikers verraden (maar dat deden
soms ook door de nazi's vrijgelaten joden), joden wordt de toegang tot de AK, het
grootste verzetsleger, soms geweigerd. Dat laatste vermeldt Bartoszewski trouwens
niet en zijn totaalbeeld valt misschien wat te gunstig voor de Polen uit. Hij ziet het
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als zijn hoofdtaak de Poolse solidariteit met de joodse medeburgers te schetsen en
die was inderdaad niet gering. Poolse juristen stellen in februari 1940 schriftelijk
vast dat de Duitsers een bezetVervolg op pagina 12

Voorheen de koloniën

Wie geïnteresseerd is in de koloniale geschiedenis van Nederland kan niet beter doen
dan zich naar Curaçao begeven. Nergens in het Caribisch gebied is een koloniale
cultuur naar vorm en inhoud zo intact te bezien als daar. Willemstad, met de koudste
synagoge van de beide Amerika's, is met zijn vele oude gebouwen en authentieke
stadsaanleg een historische parel vergeleken met koloniale steden elders in het
Caribisch gebied.
Het Reis-handboek voor Curaçao van Rien van der Helm is een uitstekende
introductie in de bezienswaardigheden van Curaçao, met zijn eigenaardig proces van
kolonisatie en dekolonisatie. Van der Helm is onromantisch, precies en praktisch:
noch de fraaie landhuizen, noch de schitterende vogelrijkdom van Curaçao leiden
tot nostalgische praatjes over aardse paradijzen. Curaçao, droog en onvruchtbaar, is
dat niet. Interessant is het wel. Misschien dat de reiziger nog iets meer gewaarschuwd
zou kunnen worden tegen de hoge prijzen (Amerikaans peil) en de slechte
infrastructuur van Curaçao wat betreft het huren van allerlei benodigdheden, de
treurige bewegwijzering, de mallotige pseudo-luxe van hotels en de afwezigheid van
aangename zaken als terrassen en openbaar vervoer. De service van de Antilliaanse
Luchtvaart Maatschappij is ook beneden alle peil, en veel ontwikkelingsgeld dat
Nederland in de toeristenindustrie van Curaçao steekt, lijkt slecht besteed. Maar daar
wordt het boek van Van der Helm (Elmar, Rijswijk, f 34,-) niet minder van.
Indonesian Women in Focus is een verzamelbundel opstellen van meest
antropologen en historici die zich over heden en verleden van de Indonesische vrouw
bogen. Het is een rijke bundel geworden, met onder zeer veel een mooi stuk van
Carey en Houben over de rol van vrouwen aan de Middenjavaanse vorstenhoven, en
even waarde vol le stukken van Sidharta over ‘The making of the Indonesian Chinese
woman’ en een analyse van Locher-Scholten van vrouwenarbeid in de twintigste
eeuw. Hesselink schreef inzichtgevend over prostitutie in de kolonie als ‘een
noodzakelijk kwaad’ en Djajadaningrat komt tot de slotsom dat de positie van vrouwen
structureel wel moet achterblijven. Hellwig schrijft over verkrachting in de
Indonesische ‘pop’-roman. Dit, plus een aantal andere, hier niet met name genoemde
stukken maken de bundel die onder redactie van E. Locher-Scholten en A. Niehof
verscheen belangrijk voor de bedrijvers van vrouwenstudies en Indonesianisten.
(Foris Publications, f 37,10)
Hoe gedroegen Europeanen onderling zich in ïndië? Dr. L. Turksma heeft er vooral
romans over gelezen en ze ingepast in het boekje Nederlanders in Nederlands-Indië
sociologische interpretatie van een verleden tijd. Het is een aardig, maar geen
excellent boek geworden. De auteur heeft wat weinig asmans gelezen, en sloeg bij
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voorbeeld in zijn lijst van secundaire literatuur Walraven over. Sommige feiten
kloppen niet: de beroemde Paatje van der Steur was allerminst bij het Leger des
Heils. Van sommige beweringen (eenderde van alle Indo-europese kinderen zou
gewettigd zijn, volgens de auteur; Wertheim is daar veel somberder over) zou een
bron vermeld moeten zijn. Dat de naoorlogse Europeaan in Indië veel idealistischer
was dan zijn voorganger, is twijfelachtig. Nooit is eronder Europeanen, zeggen andere
auteurs, zoveel corruptie geweest als toen. Jammer is dat de schrijver noch Pramoedya
Anananta Toer heeft gelezen, terwijl hij andere postkoloniale schrijvers wel vermeldt,
noch de onmisbare Tjalie Robinson. (Acco, postbus 395. 3800 AJ Amersfoort, f
29,90)
Pure nostalgia klinkt op uit de pagina's van Batavia swinging town, dansorkesten
en jazzbands in Batavia 1922-1949. De auteur is Allard J. Möller en voor de ware
liefhebber van Batavia en jazz is zo'n boekje zeer om te hebben. Het is bovendien
flink geïllustreerd (Moesson, f 24,50). Dekolonisatie is een moeizaam proces waar
we weinig van afweten. Uit het boekje Anders maakt het leven je dood. De
dreigende verdwijning van de staat Suriname van Rudi F. Kross, is veel te leren.
Met name zijn eerste helft, over de verslaafdheid aan Nederland en over de stelling
dat Suriname door Nederland sinds het einde van de achttiende eeuw niet meer
geëxploiteerd, maar dan ook niet ontwikkeld is, is boeiend. In de tweede helft wordt
de metafoor van het politieke betoog als een ecologische verhandeling wat te ver
uitgewerkt. Daar is Helman in zijn Eldorado ook al eens over gestruikeld en dat was
ook jammer om aan te zien. Meer informatie over economische mogelijkheden in
Surinames verhoopte ontwikkeling had ik graag gelezen. Toch niet overslaan, deze
bijdrage aan het dekolonisatiedebat (Muusses, f 29,50). Edgar Koning was ooit prior
van een religieuze katholieke communiteit in Negros. Nu verschijnen zijn brieven
die hij schreef tijdens een reis in 1986-1987 door de Filipijnen na Marcos. Filipijnen,
op weg naar vrede? is de wat bravige titel van de bundel (Luyten. Oosteinderweg
392, 1432 BG Aalsmeer, f 14,90). Schokkende brieven soms, met het verslag van
een demonstratie van boeren die ook onder Aquino nog steeds land willen en van
wie achttien deelnemers aan flarden geschoten worden. Deze schietpartij (de
Mendiola-moorden) bepaalt de pessimistische teneur van het boekje uiteindelijk.
Er bestaan nog altijd Britten die opgaan in hun koloniale helden. John Charmley
beschreef op die manier het leven van Lord Lloyd die tussen de twee wereldoorlogen
als gouverneur van Bombay Gandhi gevangen zette en later Hoge Commissaris in
Egypte was. Het is een wonderlijke biografie geworden. Charmley is in 1955 geboren,
maar schrijft als een domme, verstokte man. Hij heeft het leven van zijn held, een
koloniale die-hard, tot het bittere eind trouw gevolgd en zoet al zijn brieven
geëxcerpeerd. Maar een schets van de politieke-economische wereld van India, laat
staan van de condities waaronder kolonialisme bloeit en vergaat, krijgen we niet.
Van Egypte weet Charmley wel wat af, maar hij kan het niet uitleggen. Voorde
specialist is het boek nog wel om te hebben. Voor de gewone lezer is het oninteressant.
(Weidenfeld and Nicolson, f 68,95)
TESSEL POLLMANN
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Het is niet geheel en al onwaarschijnlijk, maar het is verre van zeker
Creativiteit omzichtig benaderd door S. Dresden
Wat is creativiteit? door S. Dresden Uitgever: Meulenhoff, 305 p., f 45,Cyrille Offermans
Wat is creativiteit? Ik zou het niet weten. Ik zou aan een boek met die titel normaal
gesproken ook geen moment aandacht besteden. Wat is creativiteit? Wat is geluk?
Wat is het wezen van de mens? Op dat soort monstrueuze vragen mag je geen
antwoord verwachten waarmee je enigszins uit de voeten kunt - het zijn
preekstoelvragen, vragen die de schijn wekken dat het ritueel stellen ervan op zichzelf
al vele malen bclangrijker is dan de mogelijkheid ze te beantwoorden. Toch aarzelde
ik in dit geval niet het boek met die vreselijke titel onmiddellijk te lezen, en wel
vanwege het simpele feit dat ik de naam van de auteur, S. Dresden, allerminst met
gemakzuchtige preekstoelwijsheden associeer.
Dresden presenteert zijn boek als een essay, en al direct in de eerste zin van de
inleiding geeft hij aan zich bewust te zijn van de ‘overmoed’ die aan zijn onderneming
ten grondslag ligt - ‘die (zal) vrijwel onvermijdelijk een mislukking ten gevolge’
hebben. Een essay is het boek in zoverre dat de auteur zijn onderwerp telkens opnieuw
en telkens vanuit andere invalshoeken benadert zonder uit te zijn op snelle oordelen
of sluitende conclusies. Eerder is het zo dat hij oordelen per definitie openhoudt en
conclusies uitstelt; altijd blijkt een standpunt, hoe evident het ook lijken mag,
gebaseerd op beperkte kennis of een eenzijdige interpretatie van de feiten. Dresden
gebruikt zijn enorme eruditie (vooral op het gebied van de literatuur en de
literatuurwetenschap) niet om zijn eigen standpunten kracht bij te zetten, maar om
de betrekkelijkheid van welk standpunt dan ook te tonen.
Toch heb ik ook mijn twijfels bij de kwalificatie ‘essay’. Het boek is weliswaar
een manmoedige poging iets onbevattelijks te bevatten, die poging heeft tegelijkertijd
iets buitengewoon onpersoonlijks. De schrijver loodst de lezer zonder pedanterie
langs duizelingwekkende hoeveelheden materiaal (in dit opzicht gaat het ongetwijfeld
om een rijk boek, een encyclopedisch boek zelfs, al is de bruikbaarheid in die zin,
door de afwezigheid van tussenkopjes en een zakenregister, vermoedelijk gering),
maar het wordt de lezer niet goed duidelijk wat het doel van die hele onderneming
is. Wat is de inzet van Dresdens ‘overmoed’?

Binnenbrand
Daarop zou hij zelf waarschijnlijk iets antwoorden in de trant van: het onderuithalen
van voorbarige oordelen, of: het opvoeren van de probleemgevoeligheid van de lezer.
Die probleemgevoeligheid heeft bij Dresden, terecht, weer alles te maken met
creativiteit: niet-creatieve mensen kennen geen problemen. Zij menen bijvoorbeeld
dat het creatieve proces zodanig geanalyseerd en gefaseerd kan worden dat creativiteit
via een aantal lessen geprogrammeerde instructie verworven kan worden; van het
geniale, het geheel anticiperende inzicht, de goddelijke waanzin, de roes van de
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creativiteit, hebben zij geen weet. Al meteen in het eerste hoofdstuk betoogt Dresden
met vele argumenten, vaak in de vorm van uitspraken van kunstenaars en geleerden
(Mozart, A.D. de Groot, Picasso, Michelangelo, Tsjechov, Wiener en Freud, om
slechts een paar namen te noemen), dat zo'n simpele fasering niet mogelijk is: het
geheel, zij het in schematische en voortdurend veranderende vorm, speelt vanaf het
allereerste begin van het creatieve proces een rol, maar het bestaat alleen, als een
soort, motor (een binnenbrand is misschien een betere typering), in het hoofd van de
kunstenaar en de geleerde. Het is per definitie onfixeerbaaren het is ook niet identiek
aan het (artistieke of wenschappelijke) resultaat van het creatieve proces: het geheel
dat uiteindelijk gefixeerd op papier komt heeft een onnoemelijk aantal ‘gehelen’, in
telkens uitgewerkter vorm, mogelijkheden tegelijkertijd actualiserend en tenietdoend,
in zich verteerd. En hoe dat precies werkt, waar de flits vandaan komt waarin de
contouren van iets geheel nieuws zich in een fractie van een seconde openbaren, hoe
dat ‘geheel nieuwe’ zich vervolgens ontwikkelt en tastbaar wordt in een ‘definitief’
geheel dat er niettemin nu juist zijn aantrekkingskracht aan ontleent dat het niét
definitief is - daar valt, behalve in zeer algemene zin, niet veel met zekerheid over
te zeggen.

‘Gedurfde ideeën zijn als pionnen in een schaakspel. Ze kunnen makkelijk verslagen worden, maar
ook de aanzet vormen tot een uiteindelijke overwinning.’ Dit citaat van Goethe inspireerde de
Amerikaanse tekenaar Fred Hilliard tot de hier afgebeelde tekening, die te vinden is in het boek
Humor, sponsored by the Society of Ilustrators (Madison Square Press, Importeur Van Ditmar,
f 104,50), prachtig uitgevoerd met tekeningen en schilderijen van hedendaagse Amerikaanse
illustratoren.

Zoals Dresden niet gelooft in een eenduidige fasering van het creatieve proces en
dus evenmin in de probleemloze overdraagbaarheid van creativiteit, zo hecht hij ook
geen geloof aan ‘biologistische’ opvattingen: tussen bijvoorbeeld creativiteit en
leeftijd bestaat geen vaste relatie. (Ik lees net bij Brodsky een mooie formulering die
dat bevestigt: ‘Als je op een bank werkt of een vliegtuig bestuurt en je hebt de nodige
ervaring opgedaan, dan weet je dat je min of meer verzekerd bent van winst of een
veilige landing. Terwijl je in het schrijversvak geen ervaring, maar onzekerheden
opdoet. Wat slechts een andere naam is voor sluwheid. Op dit terrein, waar
bedrevenheid tot de ondergang voert, zijn de begrippen adolescentie en volwassenheid
niet uit elkaar te houden en is paniek de meest voorkomende geestesgesteldheid.’)
Dresden betwijfelt zelfs of je wel in cultuurhistorische zin van rijke en minder rijke
creatieve periodes mag spreken: het Athene van de vijfde eeuw voor Chr. en het
Florence van de renaissance beschouwt hij als obligate voorbeelden van de eerste
categorie, die met vele andere zouden kunnen worden aangevuld. Waarna hij aldus
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vervolgt: ‘Amerikaanse geleerden voegen graag de groep mensen toe die het plan
voorde Amerikanse revolutie opvatten of het joodse volk in de negentiende eeuw;
anderen herinneren terecht aan de Nederlandse Gouden Eeuw of de Franse zeventiende
eeuw, weer anderen stellen er prijs op dat de Duitse romantiek een speciale plaats
krijgt. En waarom niet de periode van de bouw der kathedralen, van de twaalfde
eeuw in Chartres, van de Encyclopédie in de achttiende eeuw? Ik doe maar een
willekeurige greep, aangezien ik van mening ben dat eigenlijk geen enkele periode
bij nadere beschouwing niet in aanmerking komt.’
Die laatste relativering gaat mij wat al te ver, is mij in de negatieve zin van het
woord (Dresden wijdt daar boeiende beschouwingen aan) wat te academisch. En
blijkens het woord ‘eigenlijk’ gaat ze ook Dresden zelf te ver. Alleen door allerlei
bloeiperioden uit hun cultuurhistorische context te lichten en op te nemen in een
hoogst heterogene opsomming, lijken álle kwalitatieve verschillen te verdampen.
Maar als men de verschillende culturen afzonderlijk bekijkt, relatief autonoom als
ze per slot van rekening tot diep in de moderne tijd waren, is het wel degelijk mogelijk
periodes van grote creativiteit (bijvoorbeeld de door Dresden genoemde) te
onderscheiden van tijden waarin het kwakkelen was.

Wijdlopigheid
Natuurlijk, dat kan alleen op grond van waardeoordelen, en het is duidelijk dat
Dresden daar buitengewoon terughoudend mee is. Dat heeft stellig iets sympathieks,
maar het komt, voorzichtig geformuleerd, de vaart en de spanning van zijn essay niet
ten goede. De doelstelling van zijn onderzoek mag dan van overmoed getuigen, voor
de manier waarop hij het uitvoert dringen zich eerder contraire kwalificaties op. Om
de andere zin begint hij met professorale omslachtigheid: ‘Toch kan ik mij niet
onttrekken aan de indruk dat er ook veel te zeggen valt...’ Op elke bladzijde staat
wel een waarschuwing als: ‘Het is niet geheel en al onwaarschijnlijk, maar het is
verre van zeker.’
De bezwaren die ik tegen deze wijdlopigheid heb zijn niet enkel van stilistische
aard. Die wijdlopigheid hangt samen met een gebrek aan partijdigheid, dat op den
duur, althans bij mij, onvermijdelijk tot een zekere gedesinteresseerdheid leidt. Bij
alle niet geringe bewondering die ik voor dit boek van Dresden heb, vind ik dát een
essentieel bezwaar: de probleemstelling van het boek is me te neutraal, te weinig
gebaseerd op of gerelativeerd aan reële problemen van deze tijd. Creativiteit heeft
volgens Dresden te maken met ‘problem-solving’. Dat ben ik met hem eens, maar
de problemen moeten dan toch op zijn minst zo geformuleerd worden dat ze als
werkelijke, existentiële problemen inzichtelijk worden en zo mogelijk binnen het
bereik van een veranderende ingreep komen, al is het maar op papier.
Aan het slot van zijn boek constateert Dresden, ten overvloede, dat het
creativiteitsonderzoek waarschijnlijk gedoemd is te mislukken; ‘misschien,’ zegt hij,
‘blijft alleen een “systeem” van paradoxen over’. Dat heeft hij in het voorafgaande
inderdaad duidelijk gemaakt, zo het al niet van meet af aan duidelijk was: creativiteit
is een kwestie van kunde (ars) én genie, zoals het in de renaissance heette.
‘Hoe men het keert of wendt, overal blijken de polen dichter bij elkaar te liggen
dan men zou willen verwachten. Zelfs is het waarschijnlijk dat er in het geheel niet
aan polen kan worden gedacht.’ Of elders, kernachtiger: ‘In de spanning tussen deze
kunde die de kunstenaar heeft en het genie dat hij is ligt de creativiteit besloten.’ In

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

dat spanningsveld bewegen zich - aldus Dresden - zowel de onderzoeker als de
kunstenaar. Het gaat hen uiteindelijk om ‘een bewegen dat in geconcentreerde
aandacht zichzelf tot object krijgt’.
Ook met die zinnen (overigens onmiskenbaar afkomstig uit een moderne poëtica)
ben ik het grotendeels eens - ze bevatten bovendien precies de argumentatie op grond
waarvan mijn oordeel over Dresdens boek iets tweeslachtigs houdt: zijn formuleringen
hebben ‘zichzelf’ naar mijn smaak re weinig ‘tot object’; in zijn boek ontbreekt de
spanning tussen de genoemde polen te vaak. En ik denk te weten hoe dat komt: als
Dresden het over een spanningsveld heeft, gaat het enkel om spanningen binnen de
kunstenaar of de onderzoeker, in werkelijkheid zijn die echter letterlijk ondenkbaar
als ze niet gerelateerd worden aan het sociaal-culturele spanningsveld waarin die
kunstenaar en die onderzoeker werken. De ‘geconcentreerde aandacht (voor) zichzelf’
moet bevochten worden, de oefening die creativiteit vereist, is een oefening in het
tussen de regels leren leven. De autonomie van de moderne kunst is immers geen
godsgeschenk, ze is afgedwongen en nooit zeker van zichzelf. Interessant is ze pas,
vind ik, als de sporen van die tijdelijk onklaar gemaakte heteronomie in elke
zinswending aanwezig zijn.
■
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Brieven
Klaus Barbie
In de boekenbijlage van 16 januari 1988 bespreekt Jan Meyers - historicus en biograaf
van Mussert - het boek ‘Barbie, misdadiger tegen de mensheid’ van Jacqueline
Wesselius en Lambiek Berends. In dat stuk zegt Meyers de schrijvers na dat de
activiteiten van Barbie bij de SD in Amsterdam (1940-1942) tijdens het proces in
Frankrijk buiten beschouwing bleven. Er was wel om gegevens gevraagd, maar ‘ze
hebben niet erg naar bewijzen gezocht in Nederland’ aldus Serge Klarsfeld. Meyers
besluit zijn beschouwing even later met de overpeinzing dat het voor het historisch
beeld te betreuren is dat er te onzent geen uitgebreider onderzoek heeft
plaatsgevonden.
Als degenen die het gecombineerde strafrechtelijk en historisch onderzoek naar
de handel en wandel van Barbie in Nederland uitvoerden, voelen ondergetekenden
zich aangesproken.
Het is onjuist dat Frankrijk aan Nederland om gegevens heeft verzocht: dat is nooit
gebeurd, wellicht omdat Nederland in het kader van het Nederlandse strafrechtelijk
onderzoek en het daaruit voortvloeiend contact met de Fransen, alle relevante
informatie aan Frankrijk ter beschikking had gesteld.
Er is een uitgebreid dossier- en archiefonderzoek geweest en er zijn getuigen
gehoord. Dat onderzoek heeft niet voldoende informatie opgeleverd om een
strafvervolging te beginnen. Een belangrijke handicap bij het onderzoek was dat al
vóór het einde van de oorlog de administratie van de SD in Amsterdam was vernietigd.
Wesselius en Berends melden dat overigens ook in hun boek. De bewering van
Klarsfeld is een slag in de lucht. Van Meyers had verwacht mogen worden dat hij,
in plaats van een ander na te praten, zich wat wetenschappelijker had opgesteld.
Amsterdam
David Barnouw, P.M.
Brilman (Riod)

Zinovjev
Het artikel ‘De illusies van Gorbatsjov’ in VN-Boekenbijlage van 23-01-1988 had
beter ‘De illusies van Hans Oversloot’ kunnen heten.
Waar ging het om in dit artikel?
Zinovjev is pessimistisch met betrekking tot de huidige ontwikkelingen in de
Sovjet-Unie. Hoezeer een dergelijk standpunt in Nederland ‘not done’ is, bewijst
Hans Oversloot. Een inhoudelijk kritiek op de ideeën van Zinovjev levert hij niet,
maar hij noemt hem ‘knap irritant’ en hij vermeldt en passant nog even dat een hem
bekende ‘erudiete en beschaafde’ Moskoviet (de achtergrond van deze persoon blijft
volstrek onduidelijk) Zinovjev als KGB-er kenschetste, hetgeen de
ongeloofwaardigheid van Zinovjevs politieke overtuiging kennelijk moet aantonen.
Ter ondersteuning van deze mening citeert hij deze Moskoviet die het denken van
Zinovjev veroordeelt omdat ‘als je Zinovjev gelooft elk streven naar iets anders, naar
iets beters volstrekt hopeloos’ is.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Blijkbaar is de politieke overtuiging van Zinovjev bepalend voor het oordeel van
Oversloot en bij gebrek aan argumenten wordt dit kracht bijgezet met unfaire
insinuaties en een emotioneel appel op het wellicht hoopvol gestemde lezerspubliek.
Een staaltje van journalistiek dat doet denken aan het opgelegde ‘cultureel realisme’
in de Stal in-periode.
Amsterdam
J.B. Bersee
Naschrift Hans Oversloot.
Zowel in dat bewuste gesprek met de vroegere kennis van Zinovjev als in mijn
stukje nam ik afstand van de beschuldiging dat Zinovjev een KGB'er zou zijn.
Vervolgens maakte ik ook nog duidelijk hoe een inwoner van Moskou (wiens verdere
achtergrond hier nu niet ter zake doet) ertoe kan komen een dergelijke beschuldiging
te uiten. Dat ik een emotioneel appel zou hebben gericht tot het wellicht hoopvol
gestemde lezerspubliek is onjuist. Ik schetste slechts het persoonlijke dilemma van
een Sovjetburger die beseft dat Zinovjev goede argumenten heeft voor zijn
pessimisme. Verder begrijp ik dat mevrouw Bersee in haar laatste zin een ernstig
verwijt bedoelt te uiten, maar van ‘cultureel realisme’ heb ik nog nooit gehoord.

Een sterk gevoel voor familiebanden
De autobiografie van Margaret Mead
Bramenwinter Een autobiografie door Margaret Mead Vertaling: Jacob
Groot Uitgeverij: Contact, 306 p., f 34,50
Ad van Iterson
Wat gaat een antropoloog in het veld op den duur het meest missen? Seks of
tederheid? Voor Margaret Mead lijdt het geen twijfel: tederheid. Met instemming
noemt ze in haar autobiografie Bramenwinter een theorie van haar derde man Gregory
Bateson: ‘Het zijn de baby's die me min of meer op de been houden als ik in
omstandigheden verkeer waarin mijn tastzintuigen zelden of nooit worden beproefd.
Zoals Gregory Bateson het uitdrukte, is het geen gefrustreerde seks maar gefrustreerde
tederheid die nauwelijks te verdragen is wanneer je maandenlang alleen in het veld
aan het werk bent.’
Bramenwinter is het verhaald van Meads twee grote liefdes: haar veldwerk en
haar familie. De eerste liefde is in haar aangewakkerd door de grote antropoloog
Franz Boas, en ook diens assistente Ruth Benedict. Haar leermeester Boas behoort,
samen met zijn rivaal Malinowski, tot de grote pleitbezorgers voor het participerend
onderzoek in de antropologie. Zij hebben het veldwerk wetenschappelijk aanzien
verleend.
Behalve pleitbezorger was Boas ook een streng organisator. Heel vermakelijk zijn
de passages waarin Mead beschrijft hoe iedere jonge onderzoeker zijn eigen stam of
volk krijgt toebedeeld. Zo mocht Mead niet naar de Navaho-Indianen, want die waren
al vergeven aan Gladys Richard ‘...en dat ondanks het feit dat wij werk hadden kunnen
doen waar zij nooit toe in staat zou zijn geweest,’ voegt ze er bitter aan toe. Uitingen
van dergelijke afgunst komen vaker in Bramenwinter voor: ‘We (Mead en haar
tweede man, Reo F. Fortune, avi) voeren langs Tambunam, diep in de schaduw, het
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meest indrukwekkende dorp aan de Sepik en een van de mooiste dorpen van
Nieuw-Guinea, met zijn grote woonhuizen met in de gevelspitsen gevlochten
rotangezichten en zijn grote mannenhuizen met dubbele spitsen op de groene, met
crotons beplante plaza. Opnieuw reageerden Reo en ik met een kort hevig gevoel
van afgunst. Dit was een cultuur die we graag hadden willen bestuderen.’ Maar die
cultuur was reeds het territorium van Gregory Bateson.
Haar familiale liefde ging in de eerste plaats uit naar haar grootmoeder van
vaderskant, die bij het gezin Mead inwoonde. Van deze vrouw ging, aldus Mead,
‘de meest beslissende invloed op mijn leven uit’. Haar meest bewonderenswaardige
eigenschap was dat ze altijd, maar dan ook altijd meende wat ze zei. Ze was
vastberaden, maar liefdevol; ze verhief nooit haar stem. Ze had aan de universiteit
gestudeerd en daarna les gegeven op een school, wat in haar dagen allebei zeer
uitzonderlijk was voor een vrouw. Maar dat ze vrouw was, had ze nooit als een
handicap gezien. Mead: ‘Ik denk dat ik van mijn grootmoeder het ongedwongen
gemak heb waarmee ik vrouw ben. Ze was onmiskenbaar vrouwelijk - klein en tenger
en mooi en totaal zonder mannelijk protest of feministische verongelijktheid.’
Het grootste deel van haar autobiografie (die overigens slechts haar leven tot aan
de Tweede Wereldoorlog bestrijkt - vandaar Bramenwinter: de tijd dat de rijp op de
braambloesems ligt, zonder welke vruchten zich niet zetten) is gewijd aan de
beschrijving van haar familieleden. Die van haar vader en moeder zijn het mooist,
omdat Mead van hen het duidelijkst de tekortkomingen ziet.
Haar moeder was een vrouw die alles uiterst ernstig nam: het leven was veel te
serieus voor oppervlakkige zaken. Het was een vrouw die haar verantwoordelijkheid
kende in een wereld van onrecht. Mooie kleren en andere opsmuk waren aan haar
niet besteed. Ze kon koken noch naaien. Ze had weinig gevoel voor humor en de
spelletjes die ze voor haar kinderen bedacht, hadden altijd iets plichtmatigs. Dit citaat
tekent haar ten voeten uit: ‘Moeder geloofde heel sterk in de gemeenschap, hechtte
er belang aan dat je je buren kende en de bedienden als individuen behandelde, met
waardigheid en rechten. Door die rechten zo te benadrukken, bewerkstelligde ze juist
vaak een bepaalde vervreemding ten opzichte van bedienden, die vanzelfsprekender
zouden hebben gereageerd op manifestaties van warme maar grillige affectie.’
Haar vader was een halfslachtige econoom, die niet kon kiezen tussen de
academische en de echte wereld en die daardoor in beide niet veel succes boekte.
Op de universiteit verloor hij het voorzitterschap van zijn vakgroep en zijn
deelnemingen aan industriële projecten, zoals de pogingen gruiskool in blokken te
persen, brachten hem meestal niets op; soms moest hij er zelfs op bijleggen. Hij zat
altijd te rekenen op de achterkant van gebruikte enveloppen en de enige ficties die
hij tot zich nam, waren westerns. Zuivere intellectuele inspanningen beschouwde hij
als typisch vrouwelijk.
Zelfs als Margaret Mead op het Newyorkse Barnard College in een coöperatieve
huishouding van briljante, rebelse en wereldwijze meiden terechtkomt, verliest ze
haar familiegevoel niet. Integendeel: ‘Aan het begin van de periode dat we allemaal
samenwoonden, bedacht ik een verwantschapssysteem voor de groep. Deborah
Kaplan, Léonie Adams en ik waren de “ouders”, en Viola Corrigan en Eleanor Pelham
Kortheuer (...) waren de “kinderen”. In 1922 voegden we er “kleinkinderen” aan toe,
van wie er slechts één, Louise Rosenblatt, lid van de groep bleef, en ten slotte voegden
we er in 1923 een “achterkleinkind” aan toe, Hannah Kahn, die we David noemden
vanwege haar gelijkenis met “de herdersknaap”.’
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De portretten van haar bloedverwanten zijn stuk voor stuk boeiender dan die van
haar mannen. Alle drie blijven het maar schimmige figuren. Je krijgt ook de indruk
dat Mead het niet bijzonder heeft getroffen in dezen. De eerste, Luther Cressman,
komt naar voren als een saaie halvezachte, die predikant wil worden, maar na lang
wikken en wegen voor de sociologie kiest. Haar tweede man, Reo F. Fortune, is een
jaloerse driftkop, een Nieuwzeelander met een minderwaardigheidscomplex van hier
tot Wellington. En nummer drie, Gregory Bateson, reageerde op het nieuws dat hij
eindelijk een kind had gekregen met het telegram: ‘Niet dopen’.

Kindenvagengluurder
In het hoofdstuk ‘Over het krijgen van een kind’ beschrijft Mead hoeveel leed en
moeite dat haar heeft gekost. Toen ze nog studeerde, maar al een tijd met Luther
Cressman was verloofd, kreeg ze van een arts te horen dat ze, vanwege een gekantelde
baarmoeder, nooit kinderen zou kunnen krijgen. Haar ideaal, samen met Luther en
zes kinderen op een plattelandspastorie wonen, viel aan stukken. In het veldwerk
vond ze compensatie, al deed zich juist daar het gemis aan kinderen het meest
gevoelen.
Bij de Mundugumor in Nieuw-Guinea, ‘een woeste groep kannibalen’, zag ze hoe
baby's van een ongewenste sekse - vrouwen wensten zonen en mannen dochters levend in de rivier werden gegooid. Dit was zó schokkend, zeker voor iemand die
als ‘kinderwagengluurder’ werd gediagnostiseerd, dat ze besloot om koste wat het
wil een kind te krijgen. Na vele miskramen lukte het. Het kind werd Mary Catherine
(roepnaam Cathy) genoemd. In de laatste hoofdstukken beschrijft Mead hoe het voelt
om moeder en vervolgens grootmoeder te zijn. Dan is de cirkel gesloten. Het kleinkind
is zelf grootouder geworden.

Margaret Mead
EDDY DE JONGH

Er spreekt een sterk gevoel voor continuïteit uit Margaret Meads autobiografie.
Door haar veldwerk heeft ze geleerd hoe een gebrek daaraan zich kan wreken. In de
streek waar de genoemde hardvochtige Mundugumor wonen, was het Australische
bestuur zich met succes gaan bemoeien met stammenoorlogen, met als gevolg dat
aan het ceremoniële leven abrupt een einde kwam. Mead: ‘De absolute acceptatie
van een breuk met het verleden, die zo kenmerkend is voor Sepik-culturen, leidde
tot een soort culturele verlamming.’ Waar traditie en continuïteit in ere worden
gehouden, zoals op Samoa en Bali, is de cultuur rijk en inspirerend; waar dat niet
het geval is, tref je een ‘schrale cultuur’ aan - en dat is ook voor de antropoloog niet
leuk, want dan is tegenwerking en achterdocht diens deel.
Bramenwinter, voor het eerst uitgegeven in 1972 en nu door Jacob Groot vertaald,
is, afgezien van een aantal onduidelijke passages, een bijzonder prettig leesbaar boek.
Het is geschreven met de voor antropologen kenmerkende liefde voor het detail (na
het afstudeerfeest loopt ze met haar verloofde Luther langs de rivier ‘in de vochtige

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

dageraad, die de krullen uit mijn kleine struisveren waaier haalde’). Maar het is niet
een bijzonder diepzinnig boek. Haar raadgevingen aan jonge antropologen reiken
niet veel verder dan de opmerking dat er nog veel werk te verrichten valt en dat men
zich moet concentreren op datgene waar men goed in is - een van haar grootmoeder
geleerde stelregel. Haar raadgevingen aan jonge ouders - die ze in het voorwoord
belooft te geven - hebben ook niet veel om het lijf. Het aardigste vond ik nog de tip,
opnieuw van grootmoeder geleerd, dat je nooit moet zeggen: ‘Doe dit omdat ik het
zeg,’ maar simpelweg: ‘Doe het.’ Zo wordt vermeden dat je kind je slechts
gehoorzaamt omdat je zijn moeder of vader bent, terwijl het toch doet wat je wilt.
Een aantal zaken waar ik graag wat meer over zou willen vernemen, laat ze echter
onaangeroerd. Over de zaligheden zowel als over de complicaties van haar
herhaaldelijke verliefdheden, lees je nauwelijks iets. Over haar boeken, over de
verrukkingen en kwellingen van het schrijven: geen woord.
Ondanks deze opvallende omissies maakt Bramenwinter een openhartige indruk.
De meest dappere bekentenis vond ik die waarin ze toegeeft dat ze voor de wetenschap
heeft gekozen bij gebrek aan ‘een sterk en specifiek talent’ terwijl ze toch ‘een
bijdrage aan de wereld’ wilde leveren. Anders was ze, net als haar studievriendin op
Bernard College, Léonie Adams wel dichter geworden. Welke geleerde durft toe te
geven geleerde te zijn geworden omdat het kunstenaarschap er voor hem of haar niet
inzat?
■
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Kinderopvoeding is ouderopvoeding
Pedagogische adviezen van Bruno Bettelheim

Bruno Bettelheim
DAVID LEVINE

A good enough parent door Bruno Bettelheim Uitgeverij: Thames and
Hudson Importeur Nilsson & Lamm, f 53,10
Jaap van Heerden
Boeken met opvoedkundige adviezen zijn zelden meeslepend en meestal door hun
braafheid saai. Dat ze snel vervelen kan ook gelden als illustratie dat de opvoedkunde
eigenlijk geen wetenschap is of weinig wetenschappelijke inventiviteit toelaat. Een
opvoedkundige is begrijpend, verstandig en voorzichtig en als hij dat niet is, is hij
een filosoof. Iemand zou natuurlijk kunnen zeggen, dat de opvoedkunde een
wetenschap zou kunnen zijn, als eerst wordt afgesproken wat een realiseerbaar en
gewenst opvoedkundig resultaat moet zijn. Daarna kan wetenschappelijk onderzocht
worden welke middelen geschikt zijn om het ideaal te bereiken. Dat is waar, maar
ik houd toch mijn twijfels. Als de opvoeding het onderwerp van de opvoedkunde is,
en dat zal toch wel zo zijn, dan zou iemand moeten kunnen zeggen wat wel en wat
niet tot de opvoeding gerekend moet worden. Niets kan echter bij voorbaat uitgesloten
worden als irrelevant voor de ontwikkeling van het kind, zelfs de lotgevallen van
zijn lichamelijke groei niet. De opvoeding is niet zo gemakkelijk te isoleren als
zelfstandig proces in de voortgang van het leven. Vandaar de twijfel aan de
wetenschappelijke status van de opvoedkunde. Maar waarom zijn dan toch zo veel
mensen geïnteresseerd in dit onderwerp? Dat zal wel komen omdat zij een hekel aan
ouders hebben, de dominerende generatie verantwoordelijk achten voor de
verschrikkingen van deze tijd en verwachten dat zij met een nieuwe generatie opnieuw
kunnen beginnen. Alle religies en ideologieën zijn eigenlijk opvoedkundige
programma's. Maar de belangrijkste drijfveer om je in de opvoedkunde te verdiepen
is misschien toch wel het medelijden, want wat wordt kinderen allemaal niet
aangedaan.

Empathie
Bruno Bettelheim heeft onder de titel A Good Enough Parent een pedagogisch boek
geschreven dat bedoeld is als leidraad bij de opvoeding van het kind. Veel van zijn
analyses en adviezen vind ik verstandig. De belevingswereld van het kind wordt met
begrip beschreven en soms passend geïllustreerd met Bettelheims eigen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

jeugdervaringen. De ouders worden enigszins ouderlijk toegesproken en vaak in de
veronderstelde zorg, dat juist hun kind abnormaal gedrag vertoont, gerustgesteld.
Het boek bevat een aantal aanbevelingen inzake de houding die een ouder aan moet
nemen. De grondslag van de beoordeling van kinderlijk gedrag moet de bereidheid
zijn zich in de situatie van het kind te verdiepen. Door empathie te ontdekken wat
het kind probeert uit te drukken of te overwinnen. Een kind wil onzekerheid
elimineren, geborgenheid toetsen of zich van liefde verzekerd weten als onaantastbaar
feit in een onoverzichtelijke wereld. Wanneer een kind bij voorbeeld geld uit de
portemonnee van zijn moeder steelt, openbaart het niet een criminele aanleg maar
het idee dat het met zijn moeder alles deelt. Zo'n uitleg zou de moeder in overweging
moeten nemen en zij kan die uitleg ook meer plausibiliteit verlenen door zich voor
de geest te halen waarom zij zelf als kind stal. De motieven van het kind zijn in
Bettelheims visie zelden kwaadaardig en als zij het wel zijn, zijn ze beter te begrijpen
als kinderlijke imitaties van kwaadaardige motieven die het kind bij zijn ouders heeft
opgemerkt. Bettelheim laat aan de hand van enkele gevallen zien, dat als een kind
angstig van aard lijkt, het een onbewuste of half bewuste angstigheid van zijn ouders
overneemt. En als een kind de ouderlijke normen schendt, volgt het daarin maar al
te vaak het inconsistente gedrag van zijn vaderen moeder, die verbaal hooggestemde
idealen belijden maar in het leven van alledag zich er niet om bekommeren. Ook is
het niet verstandig het kind iets op de mouw te spelden als men bang is dat het de
waarheid niet verdraagt, want het kind merkt leugentjes gemakkelijk op, terwijl de
waarheid voor hem eerder raadselachtig dan verontrustend is. Het is interessanter
dat oma dood is dan dat zij slaapt.
Wanneer een kind zich verzet tegen zijn schoolopleiding is het volgens Bettelheim
rechtvaardig om te overwegen of zulks niet de uitdrukking is van de kinderlijke zorg
dat zijn ouders hem geen eigen kans geven maar hem de enige kans gunnen die zij
zelf ooit misten. Het is uit deze en andere voorbeelden duidelijk dat Bettelheim eerder
de ouders dan het kind probeert op te voeden. Ouders moeten in het reine zien te
komen met hun onbewuste angsten, hun benepenheden en bedrieglijkheden voordat
zij zich wagen aan de karaktervorming van een ander. Waar bemoeien zij zich
eigenlijk mee, vraag je je tijdens het lezen van dit boek wel eens af. Wat onmiskenbaar
het eigenbelang van de ouders dient, wordt graag voorgesteld als een zaak die om
bestwil van het kind wordt ondernomen.

Oorlogsslachtoffers
Een genuanceerd beeld van de soms gecompliceerde omgang tussen ouder en kind
geeft Bettelheim in zijn verhandeling over de kinderlijke nieuwsgierigheid naar het
ouderlijk verleden. Als extreem voorbeeld kiest hij daarvoor de situatie van ouders
die de holocaust overleefd hebben. In het algemeen is het natuurlijk dat het kind
belangstelling heeft voor het verleden van zijn ouders en het is evenzeer natuurlijk
dat de ouders het kind daarover graag inlichten. Bij oorlogsslachtoffers kan het
voorkomen dat zij het verkiezen over de meegemaakte verschrikkingen te zwijgen,
mede om het kind te beschermen. Maar volgens Bettelheim kan het kind dit
gemakkelijk ervaren als een poging hem uit te sluiten van deelname aan de
belangrijkste episode uit het leven van zijn ouders. Dat kan hem het gevoel geven
dat hij eigenlijk niet deugt of daartoe niet goed genoeg is. Maar als hij er wel van
hoort, kan die vertrouwelijkheid weer tot gevolg hebben dat hij geen enkel initiatief
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meer durft te nemen, dat zijn ouders enigszins zou kunnen teleurstellen. Het kind
heeft aan de onthulling van het verleden overgehouden dat zijn ouders niet nog eens
extra door hem belast mogen worden. Dat bezorgt hem bij het minste en geringste
moment van baatzuchtigheid een enorm schuldgevoel. Dat kan er dan toe leiden dat
hij de getoonde openhartigheid gaat betreuren als een soort emotionele chantage. Er
zijn nog andere reacties mogelijk. Erkenning dat zijn ouders toch maar in staat geweest
zijn barre omstandigheden te overleven, bezorgt het kind een
minderwaardigheidsgevoel. ‘He may feel defeated long before he has the chance to
test his mettle.’ Het kind zal het zijn ouders gaan kwalijk nemen dat zij hem op zijn
inferieure positie geattendeerd hebben en het zal geen belangstelling meer tonen. De
ouders zullen tot hun ontzetting constateren dat het kind verveling toont in plaats
van medeleven. Wat begon als vertrouwelijkheid eindigt in wederzijds onbegrip.
Ik beschouw deze verhandeling als een van de beste stukken uit Bettelheims boek
en ook als indicatie voor de kwaliteit van zijn inzichten. Dat neemt niet weg dat ik
in sommige gevallen mijn twijfels heb. Dat geldt met name voor zijn
psychoanalytische interpretaties die geen recht doen aan redelijke alternatieven. Ook
zijn stellige overtuiging dat men een kind nooit moet straffen mist de nodige
psychologische kracht. Soms kan een bescheiden tik wonderen doen en ook door
alle betrokkenen gewenst zijn.
Een duidelijke beperking van zijn betoog is, dat hij bij zijn opvoedkundige adviezen
kinderen niet naar leeftijd onderscheidt. En jammer is dat nergens ter sprake komt,
wat hij zelf ook niet begrijpt. Zo wordt aan de wetenschap weinig overgelaten om
nog eens uit te zoeken, terwijl onduidelijk is waaraan zijn eigen waarheden zijn
ontleend. Toch is het een interessant en verstandig boek, de moeite van het lezen
waard, als men aanvaardt dat verstandigheid soms gepaard gaat met een zekere
breedsprakigheid.
■
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Tijdschrift
Het winternummer van De Tweede Ronde, achtste jaargang, nr. 4 is voor een groot
deel gewijd aan de Italiaanse letteren. Er staan vertaalde gedichten in van een zestal
dichters die sinds de oorlog als toonaangevend gelden. Namen als Milo de Angelis,
Nanni Balestrini, Giorgio Caproni waren tot dusver in Nederland nagenoeg onbekend.
Van Dino Buzzati werden twee verhalen opgenomen die een fantastische of licht
surrealistische inslag hebben, waardoor ze op mij een nogal gedateerde indruk maken.
Maar misschien komt dat wel doordat de thema's al te bekend zijn: de minister die
op zekere ochtend door niemand meer als zodanig herkend wordt en zijn ministerie
niet meer mag betreden, en, in het andere verhaal, de man die uit balorigheid meedoet
met een kinderspel dat in zijn geest ineens omslaat in bloedige ernst. Aan Buzzati is
ook de rubriek ‘Tekeningen’ gewijd; de voorbeelden uit zijn werk beslaan de periode
1924-1970, waarbij mij opvalt dat de vroege tekeningen en schilderijen zoveel
aardiger zijn dan de latere die iets gelikts en modieus krijgen. Het mooiste verhaal
uit deze Tweede Ronde vind ik dat van Primo Levi: ‘Naar het westen’. Het gaat over
twee onderzoekers-biochemici die erachter proberen te komen wat de lemmingen
bezielt om zich met tienduizenden tegelijk in zee te storten. Er wordt een stof
geïsoleerd, factor L, die in het bloed van alle zoogdieren aanwezig is, maar die de
lemmingen ontberen. Er zijn ook mensen met een gebrek aan deze stof (die eigenlijk
de overlevingswil in stand houdt), en dat zijn de chronische melancholici en potentiële
zelfmoordenaars. Met behulp van factor L kunnen deze personen een ‘normaal’ leven
gaan leiden. Het verhaal eindigt even gruwelijk als ingetogen en het was voor mij
een eye-opener, omdat ik mijn twijfels had over de zelfmoord van Primo Levi, die
vorig jaar in zijn eigen huis in de liftschacht was gesprongen. Ik kon het haast niet
geloven van een man die het concentratiekamp had overleefd en wiens geestelijke
kracht zo duidelijk uit zijn boeken naar voren komt. Ik hield rekening met de
mogelijkheid dat het misschien toch een ongeluk was (met een defecte lift), dat te
snel als zelfmoord werd bestempeld. Na lezing van dit verhaal denk ik dat niet meer,
omdat Levi de noodwendigheid van de zelfmoord zo empathisch en tegelijk als iets
bijna vanzelfsprekends beschrijft, dat deze geestesgesteldheid hem nader gestaan
moet hebben dan ik vermoedde. Ook over zelfmoord gaat het In memoriam dat Duco
van Weerlee wijdt aan de eind vorig jaar overleden jonge dichter, tevens redacteur
van De Tweede Ronde. Nico Slothouwer. En ook dit is een bijzonder goed stuk,
waarin hij de willekeurigheid schetst van de daad, ook al word je ‘van je sokken
gespoeld door een existentiële grondzee’. Maar ‘zou er op dat moment iemand hebben
aangebeld, dan had hij zich ongetwijfeld verontschuldigd en koffie aangeboden’.
Interessant uit de sectie Italiaans is verder nog het essay van Italo Svevo over roken.
Met sardonische opgewektheid schetst Svevo het moeras waar de roker in terecht
komt als hij nadenkt over de gevaren en het plezier van zijn verderfelijke gewoonte.
Svevo gaat liever naar een lezing over de gevaren van het roken dan dat hij er een
boek over leest. Bij een lezing mag namelijk niet gerookt worden en dan kun je
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intussen bedenken dat je ermee ophoudt, maar ‘een boek lezen zonder te roken, dat
gaat niet, en een boek lezen tegen het roken terwijl je rookt is niet bepaald een
genoegen’. Ook de verderop in het nummer afgedrukte correspondentie tussen
Eugenio Montale en Italo Svevo is boeiend. Svevo zit tegen het eind van zijn leven
en beleeft een herwaardering van zijn werk. De veel jongere Montale fungeert als
steun en toeverlaat.
BR

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

2. (4)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

3. (2)

Marilyn French. Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

4. (3)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

5. (6)

Remco Campert, Eetlezen (De Bezige Bij,
f 10,-)

6. (5)

Willem Frederik Hermans. Een heilige
van de horlogerie (De Bezige Bij, f 27,50,
geb. f 39,50)

7. (8)

Renate Rubinstein. Tijd van Leven
(Meulenhoff, f 28,50)

8. (9)

J.M.A. Biesheuvel, De angstkunstenaar
(Meulenhoff, f 26,50)

9. (7)

Toon Hermans, Overdrijvende
wolkenvelden (De Fontein, f 19,90)

10. (10)

Gerrit Komrij, Lof der simpelheid (De
Arbeiderspers, f 29,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

2. (8)

Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre, zijn
biografie (Van Gennep, f 69,50)
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3. (3)

Het aanzien van 1987 (Het Spectrum, f
19,90)

4. (2)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

5. (5)

Pieter Lakeman, Frisse zaken (Balans, f
22,50)

6. (10)

Poe'i, De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

7. (7)

Le Goff, De cultuur van middeleeuws
Europa (Wereldbibliotheek, f 42,50, geb.
f 79,50)

8. (6)

Michail Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

9. (4)

Bill Cosby, De tijd vliegt (De Fontein, f
19,50)

10. (-

Peter Wright, Spycatcher (Jan Mets, f
47,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
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De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Armoe en ellende
Over het werkelijkheidsgehalte van de kunst is in de negentiende eeuw veel
gediscussieerd. Met het sterk opkomend realisme ontstond ook verschil van opvatting
hoe veel werkelijkheid eigenlijk gewenst was in romans, gedichten of beeldende
kunst. De gevestigde (conservatieve) pers in de tweede helft van de negentiende
eeuw meende dat kunst in dienst moet staan van het behoud en de verhoging van het
beschavingspeil van de mens. Die dienstbaarheid kon men praktizeren door een
gezond ideaal voor ogen te stellen, goede voorbeelden te laten zien en vooral door
een gids te zijn voor de in zedelijk en maatschappelijk opzicht minder ontwikkelden.
Vanuit die gedachte werd bijvoorbeeld Marcelius Emants' roman Juffrouw Lina
(1888) door een blad als De Gids afgewezen: hierin werd op realistische wijze een
keukenmeid geportretteerd, daar was te weinig verheffends aan. En vanuit diezelfde
opvattingen werd het schilderij uit 1858 The Stonebreaker van de Engelse schilder
Henry Wallis veroordeeld. Te zien is een man die, uitgeput van het steenhouwen
(een baantje voor de armste sloebers), langs de weg is gestorven. Een medewerker
van Art Journal had grote bezwaren: ‘We protesteren tegen zijn voortdurende
naargeestige keuze van thema's, die vallen buiten de hoogste en heiligste doelen der
kunst. (....) Het lijkt droefenis te schenken aan iedereen die er naar kijkt.’ The
Stonebreaker is een van de schilderijen die (tot 13 maart) te zien zijn in het
Rijksmuseum Vincent van Gogh in de tentoonstelling Hard Times over het
sociaal-realisme in de Victoriaanse kunst: een verzameling doeken en gravures die
de keerzijde vertegenwoordigen van de veel bekendere werken van de prerafaëlieten.
Kunstenaars als Rossetti en Burne-Jones hadden weliswaar grote belangstelling voor
het ‘moderne leven’, maar ze lieten zelden armoede en sociale ellende zien. Aan
enige idealisering zijn trouwens ook de doeken van de sociaal-realistische Victoriaanse
schilders en graveurs niet ontkomen. Aan het afgebeelde leed in werken van Frank
Holl, Hubert von Herkomer, Eyre Crowe, T.R. Lamont, Henry Wallis, Luke Fildes
et cetera is vaak iets edels gegeven, een toets die juist in de ogen van
twintigste-eeuwers deze schilderkunst sentimenteel of larmoyant doet schijnen.

Alleen in historisch opzicht al is het werk van deze vergeten groep Victoriaanse
schilders en tekenaars zeer interessant. Dat wordt te meer duidelijk als men de door
Julian Treuhertz samengestelde, voortreffelijke catalogus Hard Times. Social realism
in Victorian art leest. (Lund Humphries Publishers, 152 p., f 45,-; te koop in het
museum.) Treuhertz beschrijft bijvoorbeeld de rol van de geïllustreerde pers in het
sociale bewustzijn van de Engelsen. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw
begonnen kunstenaars van naam de platen te leveren, en in het blad The Graphic
verschenen zeer veel prenten met sociale onderwerpen. Sommige daarvan besloegen
twee pagina's, een nieuw verschijnsel in die dagen. We vinden een aantal in de
catalogus afgebeeld. Bijvoorbeeld een aangrijpende prent van William Small in de
serie ‘Heads of the People drawn from life’: een gespannen werkmanskop op het
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moment waarop hij door twee handen in de kraag wordt gegrepen. Op de prenten in
The Graphic en in de bladen die volgden zag de Victoriaanse burger de ellende van
de arbeidende klasse door meesterhand verbeeld. Alles was weliswaar nog met een
romantisch sausje overgoten en had nog niet het rauwe van later naturalistisch werk,
maar het deed langzaam een voedingsbodem ontstaan voor het streven naar
hervormingen. Daarbij moet men blijven bedenken dat kunstenaars als Von Herkomer
of Fildes zelf geen verklaarde sociaal hervormers waren, net zo min als de redactie
van The Graphic: verder dan het signaleren of bestrijden van de symptomen ging
men niet. Zo werden gravures in het tijdschrift vaak, zonder dat in artikelen
stractureler zaken aan de orde werden gesteld, begeleid door oproepen om geld te
storten voor fondsen ter leniging van individuele nood.
In tal van aspecten komt in de catalogus Hard Times een ontwakend sociaal
bewustzijn in het Engeland van 1850-1900 naar voren. In aparte hoofdstukken worden
landelijke en stedelijke armoede behandeld en Peter Keating beschrijft in zijn bijdrage
het veranderende beeld van de armen in het Victoriaanse Engeland. Verder worden
relaties gelegd tussen Von Herkomer c.s. en buitenlandse kunstenaars als Doré, Jozef
Israels en Van Gogh. Afgezien van alle historische aspecten biedt de confrontatie
met de ‘edele’ 19de-eeuwse sociale werkelijkheid, in de catalogus maar natuurlijk
ook op de tentoonstelling, bovendien een aardige mogelijkheid om onze
twintigste-eeuwse vooroordelen ten aanzien van ‘die larmoyante Victoriaanse prenten schilderkunst’ eens ernstig te overdenken.
AJ

Geretoucheerde architectuur
Voor de bouwkunst geldt, méér nog dan voor de beeldende kunst, dat we het
merendeel van haar interessantste voortbrengselen enkel uit de tweede hand kennen,
dat wil zeggen via afbeeldingen. Gelet op het belang van die afbeeldingen, is het
vreemd dat ze tot dusver weinig aandacht hebben gekregen: er bestaat wat literatuur
over de geschiedenis van de architectuurtekening, maar waar het de architectuurfoto
betreft, is de oogst schraal en beperkt zich doorgaans tot inleidingen bij monografieën
over één bepaalde fotograaf. Des te heuglijker is daarom het verschijnen van de
studie Architecture Transformed. A History of the Photography of Buildings
from 1839 to the Present van Cervin Robinson en Joel Herschman (M.I.T. Press;
203 p., f 85,20). Het is een kostbaar boek dat, zoals het cliché wil, niemand mag
missen wien de geschiedenis onzer bouwkunst ter harte gaat, maar dan niet zó
superieur is als de vormgeving laat vermoeden.

Het valt uiteen in vier opstellen die vier opeenvolgende periodes behandelen, waarvan
het eerste, geschreven door de kunsthistoricus Herschman, het beste is. Het laat zien
hoe de architectuurfotograaf van meet af aan dezelfde vragen te beantwoorden had
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als zijn tekenende collega, waarbij de meest klemmende die van de hoek was: beeldde
men frontaal een gevel af (opstandfoto) of koos men voor het bouwwerk als geheel
(perspectieffoto)? In het eerste geval kwam de nadruk te liggen op vlakverdeling en
monumentaliteit, in het tweede op volumes en op atmosfeer, doordat er meestal ook
een deel van de omgeving werd meegefotografeerd. Had men aanvankelijk een
voorkeur voor een hoog standpunt (opnamen vanuit ramen en vanaf daken), in de
jaren vijftig ontdekte men de ruimtelijkheid van de gebouwde omgeving, die juist
vanuit het voetgangersperspectief goed zichtbaar werd. Een aantal van de mooiste
foto's vanuit dat perspectief zijn genomen door de Fransman Marville, die overal
daar in Parijs opdook waar korte tijd later de sloperscolonne van Hausmann langstrok.
Marville kan niet populair zijn geweest.
Aan het eind van de door Herschman besproken periode (1880) is het medium
technisch zover geperfectioneerd dat er ook interieurfoto's gemaakt kunnen worden,
en daarmee is de architectuurfotografie tot wasdom gekomen. Een kleine eeuw later
zal alleen nog kleur haar intrede doen in de architectuurfoto; volgens Robinson, de
auteur van de overige drie opstellen en zelf architectuurfotograaf, geen verbetering.
Zijn bijdragen voegen in feite weinig toe aan het betoog van Herschman. Hij
beschrijft de opkomst van de ‘artistieke’ architectuurfoto, die van het veelzeggende
detail, gevolgd door het nuchtere, schijnbare snapshot vanaf de jaren dertig. In het
laatste anderhalve decennium heeft dat op zijn beurt weer plaats moeten maken voor
de glossy sfeerfoto, de effectopname, waarin vooral Japanners (de reeks ‘Global
Architecture’) zeer bedreven zijn.
Een tweede bezwaar is Robmsons wat al te uitbundige chauvinisme, vooral als
het heden in zicht komt; hij zal niet ontkenden dat de kinderschoenen van de fotografie
van Europese makelij zijn, maar hij steekt opgelucht de oceaan over zodra ze ook
aan Amerikaanse voeten blijken te passen. De architectuurfotografie van het Bauhaus
(Moholy-Nagy, Bayer), het Russische constructivisme en het Italiaanse fascisme
komen niet of nauwelijks ter sprake. Een bespreking daarvan was een goede
gelegenheid geweest om te vermelden dat veel architectuurfoto's worden gemaakt
in opdracht, vaak van de architect zelf die nauwkeurig aangeeft wat en hoe hij
vastgelegd wil hebben, en daarmee in beeld brengend wat men de ‘gewenste mythe’
zou kunnen noemen. De foto van een gebouw als retouche van de werkelijkheid. In
Robinsons voorstelling van zaken wordt de fotograaf moederziel alleen gelaten met
zijn artistieke geweten. Als man van de praktijk moest hij beter weten.
HWB

De mens achter de romanfiguur
Geloof de schrijver niet als hij voorin zijn boek vermeldt dat ‘elke gelijkenis met
personen of gebeurtenissen’ op toeval berust: hij liegt. Dat schrijvers in bijna alle
gevallen hun personages stalen uit de familie- en kennissenkring, bracht William
Amos op het idee van een ‘wie is wie in fictie’, waarvan Sphere Books nu de
paperback-uitgave bracht: The Originals, Who's Really Who in Fiction (614 p., f
29,25). Amos verzamelde 3000 duidelijke gevallen van uit-het-leven-geleende
portretten, een onderzoek dat al dadelijk bemoeilijkt werd door de weigering van
schrijvers om zelfs maar een percentage toe te geven van de reële stof waar zij hun
dramatis personae uit fabriekten. En wat ze gelijk hebben: de romancier is allerminst
gevrijwaard van forse schadeclaims als ‘een origineel’ zich onheus geconterfeit vindt.
Zelfs in gevallen waar de gelijkenis inderdaad op toeval berust, lopen schrijver of
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uitgever risico. Uit zelfbescherming raadpleegt Graham Greene daarom vooraf een
advocatenkantoor dat telefoongidsen na vlooit om te controleren of zijn fictieve
karakters niet toevallig naamgenoten hebben die hetzelfde beroep uitoefenen. Tom
Sharpe verzuimde de adresboeken van televisiemaatschappijen na te kijken voor zijn
televisiepersoonlijkheid Cuthbert Cuthbertson uit Porterhouse Blue, en werdt prompt
voor het gerecht gesleept door BBC-producer Cuthbert Cuthbertson. Het leven van
Adrian Mole, lector aan een Londense technische hogeschool, is er sinds de
verschijning van Sue Townsends The Secret Diary of Adrian Mole ook niet leuker
op geworden. Andersomme gevallen - bestaande personen die zich gevleid voelen
door een portret waarin ze zichzelf herkennen - zijn pijnlijker voor de auteur: Balzac
beklaagde zich dat zeventig vrouwen zich erop beroemden zijn Fedora te zijn.
Amos' naslagwerk bezit onmiskenbaar amusementswaarde, al appelleerden de uit
biografieën verzamelde hapklare brokjes in mijn geval niet aan een zeer diepe
behoefte. Leuk om te weten dat Eeyore (Iejoor) écht bestaan heeft en Sir Owen
Seaman heette, de morose hoofdredacteur van Punch die als zodanig acht jaar lang
Milnes chef was. Dat Mijnheer Pieter Peeperkorn uit de Toverberg een gedeeltelijk
portret moet zijn van Gerhart Hauptmann, ‘wiens macht over het geschreven woord
hem verliet in de conversatie,’ mag wezen, al herken ik Manns retorisch genie in die
omschrijving allerminst. Dat probleem doet zich in zo goed als alle gevallen voor,
van baron Charlus (graaf Robert de Montesquiou, kijk ook onder Dorian Gray) tot
en met Anna Karenina (gravin Alexandra Tolstoj): men heeft de eer bekend te zijn
met de afdruk, niet met het origineel.
DS
Bijdragen op deze pagina van Hans W. Bakx, Atte Jongstra en Diny Schouten.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Memoires van Boontje door Louis Paul Boon. Arbeiderspers, Privé-Domein, f
44,90. Vierennegentig anekdotische herinneringen die Boon van 14 maart 1975 tot
4 maart 1977 in het Vlaams Weekblad publiceerde.
The Literary Guide to the Bible onder redactie van Robert Alter en Frank Kermode.
The Belknap Press of Harvard University Press, f 74,95. (Engelse editie: Collins).
Alle boeken van de Bijbel gelezen als literatuur. (Frank Kermode ontving onlangs
een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.)

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

12

Bartoszewski
Vervolg van pagina 6
tingsmogendheid vormen in de zin van de Haagse Conferentie van 1907 en dat ze
daarom niet het recht hebben joden uit de advocatuur te ontslaan. Tachtig Poolse
juristen worden vervolgens naar Auschwitz gestuurd, de meerderheid komt erom het
leven. In Warschau richten democratische artsen in 1940 een geheim comité op om
joden te helpen. De katholieke schrijfster Zofia Kossak roept in augustus 1942 al
haar landgenoten op de joden te helpen: ‘Wie zwijgt bij een moord wordt een
medeplichtige!’ Polen kent als enig bezet land in Europa een organisatie om joden
te redden, waarin katholieke priestersen socialisten samenwerken. Bartoszewski
berekent dat enkele honderdduizenden Polen in een of andere vorm bij het redden
van joden betrokken zijn geweest. En dat in een land waar, weer als enige in Europa,
de doodstraf stond op het helpen van joden.
Er valt op dit boek wel wat aan te merken en het is goed ook andere literatuur (bij
voorbeeld Yisrael Gutman in The Jews in Poland) te raadplegen. Maar men moet
Bartoszewski gelezen hebben om zich een goed oordeel te kunnen vormen.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

De boekcorner van...
Goos Verhoef!
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Het ging me wel aan mijn hart het te doen maar het moest er van komen. Ik heb de
Mevrouw Van der Zanden Bibliotheek gesloten. Wegens plaatsgebrek want omdat
ik een serie dozen luxe bonbons ga verkopen had ik de planken van de bibliotheek
hard nodig. Weet u nog hoe het zat? Toen mevrouw Van der Zanden was overleden
had ik al haar oude deeltjes van de Tiffany Reeks die zij had bewaard van haar man
gekocht en die achterin de winkel gezet. Als men daar een boekje uitzocht betaalde
men f 1,50 en als men het dan terugbracht kreeg men vijftig cent terug. Eén gulden
voor het lezen van een boek is goedkoper dan het goedkoopste boek uit mijn Corner.
Meneer Van der Zanden was er zo groos op dat ik de naam van zijn vrouw met
plakletters op een stuk karton aan de planken had geprikt dat hij er bijna elke dag
naar kwam kijken. Na een tijdje was het zelfs zover dat hij elke vrijdagmiddag de
planken opruimde. Hij zette de deeltjes dan weer keurig op nummer. Na nog een
tijdje prikte hij er een bordje naast waarop stond:
SPREEKUUR dhr. van der Zanden. Elke vrijdag 16.00 uur-18.00 uur. In mijn
magazijn stond een opklaptafeltje en twee stoeltjes en op de vrijdagmiddag bij vieren
klapte meneer Van der Zanden die uit en zat dan onder de boeken van zijn vrouw.
En verdomd er kwamen nog mensen op zijn spreekuur ook.
Veelal oudere dames. Wat die kwamen bespreken? Meneer Van der Zanden had
op een verzekeringskantoor of zoiets gewerkt dus kon hij de dames raad geven op
het gebied van papieren invullen. Dat had wel niks met de bibliotheekboeken te
maken maar ik vond het best. Vooral uit nagedachtenis aan mevrouw Van der Zanden
die ik een aardig mens vond.
Het was mij wel opgevallen dat er de laatste weken steeds dezelfde dame op het
spreekuur verscheen. Ze kwam nooit eerder in de winkel en woont op de
Kamperfoelieweg. Die twee zaten dan een paar uurtjes gezellig te kleppen op de
klapstoeltjes waarbij die dame wel vaak iets te hard lachte. Om bij zessen hielp ze
hem ook bij het opruimen van de bibliotheek.
Eergisteren kwam meneer Van der Zanden mij vertellen dat hij ging verhuizen
naar de Kamperfoelieweg en of ik het heel erg vond dat hij zijn kantoortje ging
sluiten. Ik heb niet gezegd dat het mij uitstekend uitkwam in verband met de bonbons
maar ik heb hem het beste gewenst en hem bedankt voor al het werk in de bibliotheek.
Indertijd heb ik hem f 250,- betaald voor de oude boeken en ik denk niet dat ik dat
geld met de bibliotheek eruit heb gehaald maar wat kan mij het schelen. Uiteindelijk
heeft meneer Van der Zanden via de oude romannetjes van zijn overleden vrouw het
nieuwe geluk gevonden en dat is mij best wat waard.
Dan nu de boekbespreking. Hoort u ook vaak zeggen gottegot wat gaat de tijd toch
snel? Ik hoor dat in de zaak elke dag wel een keer zeggen. En het is natuurlijk onzin
want de tijd gaat niet sneller maar de mensen leven sneller. Toch? Waardoor ze
denken dat de tijd sneller gaat. Ik heb er 's over nagedacht maar ik begrijp er niet
veel van wat tijd is. Is tijd een afspraak die de mensen met elkaar hebben gemaakt?
Zoals we afspreken dat we in de zomer onze klokken een uur achteruit zetten? En
als we met z'n allen bepalen dat we alle klokken afschaffen bestaat er dan geen tijd
meer? Ik mag daar graag over nadenken maar kom er niet uit. Ik kwam er op bij het
doorbladeren van de twee boeken over 1987 die nu in de boekwinkels liggen. Een
heet Het aanzien van 1987 en de ander Kroniek '87. Het zijn jaaroverzichten met
veel foto's.
Als je ze doorkijkt roep je steeds jeetje is dat al weer een jaar geleden? Prins
Willem Alexander dansend op de Antillen? Precies een jaar geleden. Het
Openluchtmuseum van Arnhem moet sluiten? Februari 1987. Goeljajev
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wereldkampioen schaatsen in Heerenveen? 15 februari een jaar geleden. Het beste
overzicht van het jaar krijg je als je alletwee de boeken koopt. De Kroniek '87 geeft
veel serieuze tekst en Het Aanzien van 1987 meer de spanning en sensatie. Ik heb
heel lang zitten kijken naar de foto van Budd Dwyer. Dat was een Amerikaanse
minister van Financiën die zich op een persconferentie een kogel door zijn hoofd
schoot. De foto is genomen enkele seconden voor hij dat zou gaan doen. Ik weet niet
waarom ik daarnaar zo lang moet kijken. In de boeken staan meer foto's van in 1987
overleden mensen. Veel lijken zelfs. Maar je blijft kijken naar iemand vlak voor hij
doodgaat. Is dat ongezond van mij? Ik herinnerde mij dat vader een oud
geschiedenisboek over het Oosten in de kast had staan met daarin een foto van een
op de grond geknielde Japanner. Erachter stond een beul met een groot zwaard
opgeheven die de man een kopje kleiner ging maken. Ik heb als jongetje dat boek
vaak stiekem uit de kast gehaald om naar die foto te kijken. Ik moest dat zien alhoewel
ik er ook eng van werd. Heb ik daaraan een raar soort belangstelling voor dat soort
foto's overgehouden?
Mevrouw Van der Zanden is ook overleden in 1987. Nu ik haar boeken uit de zaak
heb weggehaald blijft er ook van haar niet veel over. Wat moet ik met die honderden
oude Tiffany-deeltjes doen? Ze weggooien kan ik niet. Boeken weggooien doe je
niet een twee drie vind ik. Ik geef ze weg heb ik besloten. Gratis en voor niks. Wie
dus in mijn Boekcorner deze en de volgende week een boek koopt krijgt er een oude
Tiffany van mevrouw Van der Zanden bij cadeau. Haast u!
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[13 februari 1988 - Nummer 6]
Ter zake
Diny Schouten

Onder auspiciën van de Taalunie, het ministerieel adviesorgaan dat streven moet
naar betere culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, is door de
Nederlandse en Vlaamse Boekverkopersbonden en Uitgeversverenigingen de ONUB
opgericht: het Overleg Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel. De eerste
vergadering van dat orgaan kwam nog niet verder dan het formuleren van de
doelstelling die gezien de omschrijving: ‘Een gezamenlijk Vlaams-Nederlands beleid
te formuleren op het terrein van uitgeverij en boekhandel’, nog weer verder
geformuleerd moet worden. ‘Het is allemaal nog niet zo concreet,’ geeft de algemeen
secretaris van de Taalunie. Oscar de Wandel, toe. ‘De Taalunie zet de eerste stappen
om werkvelden te onderscheiden. Daarmee bedoelen we samenwerkingsverbanden,
waarin ook de professionelen uit het veld zelf zitten. Zoiets is er al voor het onderwijs
en het bibliotheekwezen. De bedoeling is dat de ONUB voorstellen gaat doen over
een geïntegreerd beleid inzake auteursrecht, prijsbinding en reprorecht, dus de
problemen waar wij al jaren tegen aan hikken. Verder zijn er nogal wat knelpunten,
zoals de distributie van Nederlandse boeken in Vlaanderen en van Vlaamse boeken
in Nederland. We willen ons niet overal tegenaan bemoeien, maar uitgevers en
boekhandels kunnen dat kennelijk onderling niet oplossen. Daarom lijkt het goed
om onder de paraplu van de Taalunie die problemen eens te inventariseren. Ik hoor
al jaren klaagverhalen uit Vlaanderen dat hun boeken niet in Nederland doordringen
omdat ze óf niet óf negatief in Nederlandse bladen besproken worden, en vanuit
Nederland is er irritatie over de onwil van Vlaamse uitgeverijen om zich aan te sluiten
bij het Centraal Boekhuis in Culemborg. De vraag is of dat allemaal gezeur is, en of
er bereidheid is om te komen tot een gemeenschappelijke markt. De Taalunie gaat
er tenslotte vanuit dat we één taal en één literatuur hebben, maar in de praktijk blijkt
dat niet erg het geval te zijn.’ Voorlopig hoeven alle goede bedoelingen nog niets te
kosten, zegt De Wandel: ‘Er komt waarschijnlijk wel geld ter beschikking in een
latere fase, als er projecten worden vastgesteld. Ik durf zelfs te denken aan
ondersteuning in de vorm van managementopleiding voor Vlaamse uitgeverijen,
waarvan de meeste op sterven na dood zijn, hoewel dat natuurlijk niet moet leiden
tot staatsinterventie.’
Bij de vele, vele fanclubs van schrijvers, van het Gerrit Achterberg-genootschap tot
de Vestdijkkring, heeft zich nu een Ab Vissersociëteit gevoegd. Een sociëteit en
geen genootschap, want ‘die zijn van zo'n ijzeren ernst’, vindt een van de
initiatiefnemers. Letterkundig Museum-medewerker Sjoerd van Faassen. De
doelstellingen zijn de bekende doelstellingen die zo'n genootschapje heeft, zegt Van
Faassen: ‘De schrijver op te stoten in de vaart der volkeren. Dat doel wordt met enige
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luchtigheid nagestreefd.’ Tot zijn vereassing blijken er nogal wat Ab
Visser-verzamelaars te zijn, die gecharmeerd zijn door zijn werk en zijn
literair-historische context: ‘Ikzelf ben in Visser geïnteresseerd als Groninger dichter
uit het gezelschap van A. Marja, maar anderen weer in hem om de autobiografische
Johan Rutgers-cyclus. We streven naar een publikatiereeksje met onuitgegeven
teksten, heruitgaven, een tentoonstelling en we streven naar een biografie, waarvoor
we geld bij elkaar willen halen. Wie behoefte heeft om die biografie te schrijven,
kan zich aanmelden voor financiële steun.’
Van de andere oprichters, onder wie oud-vrienden van Ab Visser als Hans van
Straten, stelde Jan Praas het batig saldo van zijn Sjaalmanpers ter beschikking als
beginkapitaal. Het is allemaal ‘puur voor het genoegen’, benadrukt Van Faassen,
benauwd ervan te worden beticht een gezelschapje kommaneukers bijeen te hebben
gebracht. ‘Iedereen die eraan meedoet ziet er de betrekkelijke waarde van in. We
zien Ab Visser heus niet aan voor de grootste cultuurdrager sinds Erasmus.’
Voor april aangekondigd bij de Amerikaanse uitgeverij Ten Speed Press: ‘Barbeque'n
with Bobby’. Die Bobby, ‘de jaren zestig-activist die zijn barbecue-tips en -recepten
onthult,’ is Bobby Seale, de voormalige nationale voorman van de Black Panthers.
Seale zat jarenlang gevangen wegens medeplichtigheid aan de marteling van en
moord op de politieverklikker Alex Rackley, maar ontsnapte door onenigheid binnen
de jury aan de elektrische stoel. Het wachten is nog op de uitgeverij die het boek met
beleggingstips van Roel van Duyn in de aanbieding heeft.

Projectontwikkelaar Bredero, de Fries-Groningse Hypotheekbank en makelaardij
Zadelhoff zullen hoofdrollen vervullen in de roman die Max Dendermonde op stapel
heeft staan. Het boek moet Dendermondes eerstvolgende worden, ‘maar eerst moet
ik De laatste beeldschone zwendel nog eens door de machine halen.’ De laatste
beeldschone zwendel, Dendermondes navolging van Elsschots Lijmen over de ethiek
van de eigen stiel, het schrijven van jubileumboeken, verschijnt in september. De
afwikkeling van de failliete boedel van Bredero zal voor Dendermondes
‘projectontwikkelaarsroman’ De ruimtemakers géén nadelige consequenties hebben:
‘Nee, zij hadden geen rechten op mijn boek. Ik had een dubbele deal met Bredero:
zij betaalden mij voor het in orde maken van hun interview-archief en in ruil daarvoor
had ik er de beschikking over. Nu Bredero niet meer bestaat, aarzelen mijn uitgever
Joost Bloemsma (Het Spectrum) en ik nog of we de namen van de betrokken bedrijven
zullen veranderen. Het boek beschrijft één project uit de jaren zeventig. Het
Bredero-debâcle komt er dus niet in voor.’
Uitgeverij Tabula heeft surséance van betaling aangevraagd, zodat er nog enig
respijt is in de onderhandelingen die eenmansuitgever Jeroen Koolbergen al geruime
tijd voert om zich over te laten nemen door een grotere uitgeverij. Tabula vierde
vorig jaar het vijfjarig bestaan, maar Koolbergen lijdt nog steeds onder
aanloopverliezen uit de eerste jaren van oprichting. Het vorig jaar gestarte ‘imprint’
Legio boeken, waaronder een serie non-fictie-uitgaven verscheen over alternatieve
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geneeswijzen en ‘nieuwe wetenschap’, had door sponsoring - Koolbergen had
advertenties van ziektekostenverzekeraars op het oog - financieel soelaas moeten
brengen.
De Bosch & Keuning-groep, met naar schatting volgens uitgever Wim Hazeu zo'n
twintig imprints, is nog weer groter geworden door de overname van de bezittingen
en activiteiten van uitgeverij-drukkerij Hollandia uit Baarn. Hazeu beschrijft de
toetreding van Hollandia tot het Bosch & Keuning-concern als een boekhoudkundige
kwestie. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het fonds als buit te verdelen onder
Bosch & Keuning-uitgeverijen met dezelfde specialismen als Hollandia (een
‘oorlogsboekenfonds’ en populaire fictie met Leon Uris en Hannah Green als
sterauteurs, watersportboeken, geschiedenis-, tuin- en natuurboeken). ‘Bij ons gaat
de zelfstandigheid van de verschillende uitgeverijen zeer ver. Er is alleen onderling
overleg om te zien waar we eventuele overlappingen kunnen vermijden of elkaar de
bal toespelen. Van het naar elkaar toeschuiven van clusters van boeken zal geen
sprake zijn. We hebben Hollandia juist overgenomen omdat ze een aantal
fondsonderdelen bezit die nog niet in ons totale pakket aanwezig waren.’

Gedicht
Au cabaret-vert, vijf uur 's middags
Een week lang had ik mijn laarzen versleten
Op 't grint toen ik Charleroi binnenkwam.
- Au Cabaret-Vert: ik vroeg om te eten
Wat boterhammen en halfkoude ham.
Toen ik mijn benen uitgestrekt had onder
De groene tafel, keek ik in mijn schik
Naar het naïef behang. - En een bijzonder
Rondborstig meisje met een felle blik
- Zo eentje die zich voor geen zoen zou schamen! Bracht opgewekt mijn boterhammen samen
Met lauwe ham in een gekleurde schaal,
Wat roos en wit doorregen ham die geurde
Naar look, - en schonk een pul die schuimend kleurde
Tot goud in een verlate zonnestraal.

ARTHUR RIMBAUD
Uit: Arthur Rimbaud Gedichten. Een keuze uit zijn poëzie met commentaren. Van
sommige gedichten zijn verschillende vertalingen opgenomen. Samengesteld door
Paul Claes. Ambo, Tweetalige editie, f 32,50.
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De heilzame overgevoeligheid van Komrij
Lof der simpelheid: waarom men niet van Gerrit Komrij kan houden
Lof der simpelheid Essays door Gerrit Komrij Uitgever: De Arbeiderspers,
208 p., f 29,50
Carel Peeters
Enige tijd geleden schreef K.L. Poll weer eens zo'n indrukwekkende beschouwing
eindigend met ‘zes regels’, bedoeld om boven je bed te hangen of in je agenda te
plakken. Zo langzamerhand wordt het tijd dat de Vereniging voor Kunsten en
Wetenschappen hiervoor speciale prikborden gaat uitreiken, of agenda's met de
Wijsheden van K.L. Poll, als daar zijn ‘Wat zich niet laat benoemen, laat zich niet
bernoemen’. ‘In elk benoemen zit een scheppend relement’, ‘Wat zich benoemen
laat, laat zich op verschillende manieren benoemen.’ Dit zijn geen kinderachtige
revelaties die men zomaar met de oude kranten meegeeft. Ze hunkeren naar
conservering.
Toch komt het niet door deze prachtige wijsheden, die mij in de toekomst nog
veel steun zullen geven, dat ik dat artikel (‘Doen alsof’. NRC Handelsblad 22-1-1988)
in mijn herinnering heb opgeslagen. Het begrijpelijke deel ervan was geschreven
naar aanleiding van de luxe-verontwaardigingen rond Fassbinder, Heidegger en
Huysmans, en Poll nam daarin een standpunt in dat mij wel aanstond, maar dat me
ook bekend voorkwam - ik beken het ruitelijk. Hij schreef: ‘De zuiveraars en
verbieders richten zich tegen een vijand die niet bestaat, althans hier niet en nu niet.
Er is geen sprake van oplevend antisemitisme in Nederland (...) Het lijkt wel of de
orthodox gestemde geest behoefte heeft aan vijanden, aan duivels om zijn banvloek
over uit te spreken, aan een excuus voor kruistochten.’
Een van die orthodox gestemde geesten bleek, naast Andreas Burnier en George
Steiner, Gerrit Komrij te zijn. ‘Gerrit Komrij stuurt week in week uit zijn
donderpreken uit het arme Portugal om de Nederlandse samenleving te kapittelen
over haar verregaande culturele achterlijkheid.’ Wat hij, Burnier en Steiner aan onheil
oproepen en aan ondergang voorspellen ‘klinkt allemaal nogal overdreven en
onserieus’.
Dit is nu jammer voor K.L. Poll: als er iemand is geweest die al geruime tijd juist
tegen deze ‘kleinschalige’ verontwaardiging over racisme en discriminatie heeft
geschreven dan is hef Komrij. Hij schreef er zoveel over dat hij er twee hoofdstukken
van samen bijna veertig pagina's mee kon samenstellen in Lof der simpelheid. Daarin
staat bijvoorbeeld: ‘Wanneer activisten tegen racisme en discrimatie uit zijn op zulke
gemakkelijke successen is het ons goed recht ons af te vragen wat ze zo graag, hetzij
in hun hart hetzij in opdracht van hun broodheren, willen verdonkeremanen (...) Ik
zou haast gaan twijfelen aan hun goede bedoelingen en hun inzicht in wat ertoe doet
en wat niet. Ik zou me afvragen of het ze niet schort aan subtiliteit en relativeringszin.’
Enzovoort, pagina's lang, zodat Het ook K.L. Poll niet kan zijn ontgaan. Maar op het
moment suprème van het schrijven van zijn artikel vergat hij het en bestempelde hij
Komrij tot een ‘orthodox gestemde geest’. Hij gaat kennelijk van het moderne idee
uit dat al het geschrevene eendagsvlieg is en niet herinnerd wordt.
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De manier waarop- K.L. Poll het over ‘orthodox’ heeft maakt zelfs de grootste
spring-in-'t-veld leerstellig. Je hoeft alleen maar consequent te zijn ini het signaleren
van humbug of Poll ‘benoemt’ je tot slachtoffer van de trouw aan jezelf. Wat zich
niet laat benoemen, laat zich nog altijd door K.L. Poll benoemen. Het is een interessant
thema in verband met Komrij, aangezien hij er nogal consequent in is de balk in zijn
eigen ogen voor het voetlicht te halen, opdat zijn lezers niet zouden gaan denken dat
hij zo'n rein zieltje heeft. Misschien is het nog wel sterker en gaat Lof der simpelheid
voor een goed deel over het vermogen van mensen om hun eigenbelang,
sentimentaliteit en opportunisme te verpakken als idealisme en menslievendheid.
Het boek gaat in feite over de neiging tot orthodoxie bij een schare ‘bemoeials’ die
zich nog nooit iets hebben afgevraagd omtrent hun eigen drijfveren.

Gerrit Komrij, ets van J.T. van Heiningen

De vermeende orthodoxie van Komrij is zo interessant omdat hij zich jarenlang
heeft beijverd dat hem niets zou gaan aankleven dat hij er zelf ook niet weer kon
afwassen. Dat is voor een columnist met zo'n scherpe tong nogal een opgave omdat
zo'n tong onvermijdelijk duidelijke verschillen laat zien, die uiteindelijk een patroon
gaan vormen. We zien bij Komrij echter het kunststukje van een radicale columnist
die toch niet het slachtofer is geworden van zijn radicaliteit. Hij is een columnist die
de spanning erin houdt. Hoe dat kan wordt enigszins verklaard door Lof der
simpelheid.
De spanning in Komrijs columns onstaat door de eigenschappen van zijn januskop,
waardoor alles twee kanten heeft. Op dat principe berustte zijn vorige boek De
gelukkige schizo, waarin hij constateert dat ‘de mens er maar niet aan kan wennen
er over één en hetzelfde meerdere, vaak tegengestelde opinies op na te houden vandaag deze, morgen die (...) Hij kent de mogelijkheid niet om de intense
schurkachtigheid van de mens om beurten te bewonderen en te honen.’ Het is een
principe met een onzeker effect, omdat het degene die ermee werkt ongrijpbaar
maakt: zodra hij van kwaadheid wordt beticht keert hij zijn lachende gezicht toe.
Onzekerheid heeft bij Komrij geen negatieve klank en is allerminst een bron van
somberheid. Het is een vooronderstelling: ‘We kunnen niet de zekerheden dood
verklaren en er onveranderlijk ongelukkig mee zijn.’ Vandaar dat hij zich om de paar
weken voor de spiegel zet en de parmantige opinies op losse schroeven zet die zich
door zijn afkeer van opinies een weg hebben weten te banen. Wanneer hij ze
angstvallig zou koesteren zou de gelijkenis met een van de redders van de mensheid
uit zijn gelijknamige toneelstuk zich kunnen opdringen. Om te voorkomen dat hij
de hele dag voor de spiegel staat heeft hij zijn zaak op weinig gesteld, op ‘Simpelheid
en Trouw’ zoals het in Het helse moeras heet. Dit betekent dat tegenover ‘het parcours
van de reus duisternis’ iets kleins en simpels wordt gesteld: ‘de lilliputter rede’.
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Die lilliputter heeft al lang geleden bedacht dat het beter is ervan uit te gaan dat
de wereld bestaat uit list en bedrog - dan kan het nog altijd meevallen; dat geluk is
dat men kan wanhopen en twijfelen; dat cultuur is dat we een deel ervan in ons
innerlijk bestrijden met een ander deel; dat de mens van nature xenofoob is; dat
idealen bij bemoeials horen en dat ‘wie cultuur voor iets gezonds en smakelijks houdt
nooit in zijn eigen innerlijk is afgedaald.’ Bovendien is de gelukkige schizo met zijn
januskop bereid de cultuur die hij de ene dag met hand en tand verdedigt de andere
dag van zich af te duwen.
Een van Komrijs simpelheden in Lof der simpelheid is dat hij door in de aanval
te gaan verdedigt wat hem aan het hart gaat, zonder het te noemen. Het is een bundel
waarin hij meer dan anders de even simpele als grote lijnen voor ogen heeft. ‘Grote
lijnen’, waren dat niet die dingen waar politici zo verslingerd aan zijn en die door
Komrij werden weggehoond? Hier ziet men hoe verraderlijk woorden kunnen zijn,
ze kunnen in verkeerde handen vallen. De grote lijnen van politici zijn die van Komrij
niet. De grote lijn is dat de mensheid weinig verandert, in tegenstelling tot wat een
grote schare tijdgeestduiders wil doen geloven. De verandering van de haardracht
zou een fundamentele omwenteling in de maatschappij betekenen, terwijl het de
omwenteling van een luciferhoutje is - het ziet er aan de andere kant net zo uit. Het
is jammerdal Komrij in zijn filippica tegen deze duiders geen namen noemt van
journalisten die er zich aan te buiten gaan. Lof der simpelheid wordt verboden lectuur
genoemd voor de ‘post-moderne yuppie’, maar dan zou hij wel bij naam genoemd
moeten worden, anders denkt hij dat hij niet bedoeld wordt. De grote lijn loopt ook
door de afdeling ‘De vrije jongens van de informatica-maatschappij’, waarin de
computerindustrie vergeleken wordt met de wapenindustrie. Hier gaat Komrij op
veler tenen staan, want de verdwazing kent op dit gebied zijn grenzen niet.
Het verschil tussen Komrij en andere columnisten van de hardhandige soort (zoals
Kousbroek, Brandt Corstius en Blokker) is dat hij ook dichter is. Daardoor is de
achtergrondmuziek bij Komrij droeviger en lyrischer. Komrij is onmaatschappelijk,
rauw en overgevoelig. Alle stukken in de afdelingen ‘Vijanden in vredestijd’ en
‘Pleidooi voor de rokende racist’ gaan over ‘Reinheidsapostelen van het gebod’ die
elke menselijke ondeugd met wortel en tak willen uitrukken of de risico's van het
leven zo klein willen maken dat er geen ruimte meer is om te leven. Het zijn vaak
kleine dingen waarom het gaat: dat auto's overdag ook hun lichten aan moeten hebben
bijvoorbeeld. Komrij's dichterlijke overgevoeligheid maakt zijn grote lijnen dunner
en tegelijk kwetsbaarder. Een van zijn simpelheden is dat idealen dekmantels zijn
voor het grofste eigenbelang omdat idealisten een grote neiging tot bemoeizucht
hebben. Mensen die klagen over de vervaging van de normen krijgen te horen dat
het een modieus praatje is omdat de normen nooit zo scherp omlijnd waren voor wie
er geen zin in had. Degenen die klagen over de vervaging van de normen zijn dezelfde
die ze zo goed weten te omzeilen. En wat gebeurt er als er weer duidelijke normen
zijn? Dan zal men ze gebruiken om ze des te beter kunnen negeren. De grote lijn is
hier dat Komrij in de tijdgeest niet veel meer ziet dan een slingerbeweging die de
slechte inborst van de mens onberoerd laat, die blijft altijd hetzelfde. Daarom is hij
zo gevoelig voor eufemismen en gaat hij die met overdrijvingen, met de hyperbool,
te lijf. De ‘zorgzame samenleving’ is zo'n eufemisme, aangezien ‘er nog nooit een
regering is geweest die zo algemeen en zo openlijk uit bedriegers, zelfverrijkers,
lijntrekkers, non-valeurs en beoefenaars van de grote vormen van criminaliteit bestond.
Alles wat het rund niet mag lijkt deze herders toegestaan. Je zag zelden zo'n collectie
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haaiachtgen bij elkaar.’ Dit is rauw, maar het komt van iemand die zo mijlenver
afstaat van politiek dat het belachelijk is om te verwachten dat hij daar met enige
redelijkheid - zeg maar op z'n Polls - over zou kunnen denken. Komrijs narrigheid
is veel groter dan men wil geloven. Van Komrij kan men niet houden, en wie het
wel doet heeft hem niet begrepen.
De titel van deze bundel essays betrok ik op de op de achtergrond aanwezige grote
lijnen. Zo eenduidig is het bij Komrij natuurlijk nooit. Het is niet de eerste keer dat
hij de lof zingt van de simpelheid. Het kwam al voor in Het helse moeras, in zijn
gedichten en in het toneelstuk De redders. Daarin zegt Orpheus, de lyricus, tegen
Jezus: ‘Ik kan alle raadsels oplossen, maar niemand vraagt me iets. Ze hebben het
zo druk met draven dat ze niet op het idee komen dat ze het ook wel eens op een heel
simpele manier zouden kunnen vinden. Door te blijven zitten en naar de doodsfluit
te luisteren.’ Die simpele manier is in Lof der simpelheid niet het luisteren naar
muziek van de doodsfluit - al staat het ieder vrij die erin te horen - maar een
bescheiden pleidooi voor de simpele slaperigheid van Endymion, waardoor er niet
nog meer wordt toegevoegd aan het al overbewuste denken van de westerse cultuur.
Dat houdt risico's in, omdat we ons dan niet elk moment aan het controleren zijn
door middel van de reflectie. ‘Te veel reflectie kan ons verlammen (...) Het is het
stadium waarin de naïveteit en het plezier met wortel en tak zijn uitgeroeid.’ Lof der
simpelheid begint met een droom waarin de hardhandige essayist zich een kind voelt,
‘ik was enkel een tevreden waterhoofd op een lichaam zonder drift of verlangen’.
Hij noemt zich gelukkig. Maar het boek eindigt met iets anders: met een Komrij die
zich bewust is van zijn verouderende lichaam, ‘een geval van knarsende
welsprekendheid (...) Alles aan me heeft een historie.’ Het was maar een droom van
een droevige dichter. Maar met horentjes.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Ongepaste gevoelens door Marc Schabracq. Agathon, f 24,90. Een verhalenbundel
over wat er mis kan gaan in de psychotherapie.
Rassendiscriminatie... tenslotte is het verboden bij de wet door Claudia Biegel,
Anita Böcker en Kenneth Tjoen-Tak-Sen. Tjeenk Willink, f 22,50. Het verslag van
een onderzoek naar de afhandeling van klachten over rassendiscriminatie.
Mijn blauwe evenbeeld door Jacobus Bos. Veen, f 24,90. Poëzie.
Proces-verbaal van Kafka. Essays van Walter Benjamin, Theodor Adorno, Maurice
Blanchot, Marthe Robert en Jean Starobinski. Sun, f 29,50. Vijf Kafka-interpretaties.
End of a Journey. An Autobiographical Journal 1979-81 door Philip Toynbee.
Bloomsbury, f 95,75. Dagboek.
Love, Guilt and Reparation and other works 1921-1945 door Melanie Klein. Virago,
f 36,70. Deel 1 van de verzamelde werken van de psycho-analytica.
Envy and Gratitude and other works 1946-1963. Virago, f 36,70. Deel 2 van de
verzamelde werken.
Lucifers doos door Ken Kesey. Vertaling Michael Eenhoorn. Bert Bakker, f 39,90.
Verzamelde artikelen die een kroniek vormen-van de afgelopen twintig jaar.
Een eregast door Nadine Gordimer. Vertaling Heleen ten Holt. Bert Bakker, f 49,50.
Roman over het leven in een verdeelde samenleving.
Leven en dood van Marcel Polak door Simon Vinkenoog. Conserve, f 15,-. Een
artikel van Vinkenoog over de kunstenaar, aangevuld met Polaks deel van de
correspondentie tussen hen. Eerder verschenen in 1969 bij De Bezige Bij.
Verkrachting verbeeld. Seksueel geweld in cultuur gebracht door Mieke Bal. Hes,
f 19,50. Een analyse van hoe verkrachtingen in de kunst worden uitgebeeld.
From Reverence to Rape. The Treatment of Women in the Movies door Molly
Haskell. The University of Chicago Press, f 45,65. Een studie naar hoe vrouwen in
films tegemoet getreden worden.
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Chile. Death in the South door Jacobo Timerman. Alfred A. Knopf, f 36,35. De tot
somberheid stemmende ontwikkelingen in Chili.
Voorlichting en verandering door G. Kok. H.A.M. Wilke en R.W. Meertens. Wolters
- Noordhoff, f 35,-. Een studieboek over voorlichting. Deel 5 in de serie Praktische
Gedragswetenschap.
Compuseks door Howard en Martha Lewis. Vertaling Hans Keizer. Bruna. f 28,50.
Alles wat u altijd over seks wilde weten maar nooit durfde te vragen.
De zeezotten door Anne Hébert. Vertaling A.L.S. Frans. Thoth, f 29,50. Roman die
zich afspeelt in Frans-Canada, bekroond met de Prix Femina.
Mijn Spartaanse vader door Irini Spanidou. Vertaling Mieke Lindenburg. Veen, f
24,90. Roman over het volwassen worden van een meisje in het Griekenland van na
de burgeroorlog.
Sylvia Plath A Biography door Linda W. Wagner-Martin. Simon & Schuster, f
43,20.
Wat is er mis in het literatuuronderwijs? Letterkundig Centrum Limburg, De
Candelaer. Valkenburg, f 12,50. Verslag van een symposium ‘Literatuur en
Middelbaar Onderwijs’.

Een misantropische grappenmaker
Jonathan Swift en zijn angst voor het lichamelijke
Jonathan Swift, a hypocrite reversed A Critical Biography door David
Nokes Uitgever: Oxford University Press Importeur Van Ditmar, f 29,25
Dirk Bergvelt
Jonathan Swift hield niet van kinderen. In 1696 schreef hij, nog geen dertig jaar oud,
een lijst met voornemens voor zijn oude dag. De angst om zijn waardigheid te
verliezen bracht hem tot leefregels als ‘geen jonge vrouw trouwen... niet vergeten je
te wassen... geen zwak krijgen voorkinderen’. Kinderen hadden voor hem te maken
met zwak, vies, belachelijk. Aan Swift heeft het dan ook niet gelegen dat Gullivers
reizen voor de jeugd werd bewerkt. Michael Foot, nog niet zo lang geleden leider
van de Engelse socialisten, noemde deze satire een handboek voor politici. Dat zou
de auteur wel hebben aangesproken. Het praktische nut van zijn inzichten is echter
twijfelachtig. In ieder geval kon Foot daarmee Margaret Thatcher niet verslaan en
liep Swifts eigen carrière uit op een teleurstelling.
Swift werd naar eigen zeggen bewogen door ‘wraak, nijd, afgunst en haat’. Andere
mensen zijn volgens hem net zo, maar ze verschuilen zich achter een ergerlijke
hypocrisie. Swifts bezwaren tegen de menselijke soort geven een beeld van zijn
maatschappelijke positie. Hij stoorde zich aan het gehuichel in de Engelse society,
waarin hij een marginale Ier bleef. Aan de andere kant beschimpte hij lager
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geklasseerden als lui en stompzinnig. Hij ging tekeer tegen zijn knechten en tegen
zijn landgenoten en kon niet verdragen dat hij tot hun gezelschap veroordeeld was.
De familie Swift had succesvolle juristen voortgebracht, maar Jonathan hoorde
tot een arme tak en kon alleen naar school dankzij de welwillendheid van ooms. Ook
gedurende zijn eerste volwassen jaren moest hij het hebben van beschermheren. Een
diplomaat in ruste herkende Jonathans talent en droeg veel bij tot zijn ontwikkeling.
De jonge man was met die steun niet op zijn gemak, hij bleef zich afhankelijk voelen.
Swift zelf vertelt hoe hij als jongen eens een grote vis aan de haak had, die hem toch
ontglipte. Dat beschouwde hij als het patroon voor de rest van zijn leven. Steeds het
gevoel met lege handen te blijven staan.
Swift was geen toeschouwer die menselijke zwakheden van buitenaf analyseert.
Hij wilde vooruit in de wereld en was bereid om te huichelen als dat zou helpen. Zijn
stelling was, dat je nu eenmaal moet kruipen om te klimmen. Swift bewoog zich
behendig, zij het niet altijd enthousiast, in voorname kringen. Men waardeerde zijn
aanwezigheid, want hij was een charmant, geestig en erudiet man. Ook op latere
leeftijd was hij nog aantrekkelijk voor vrouwen. In 1712, hij was toen 45 jaar, werd
hij in het nauw gebracht door een jonge schoonheid, die zijn avances te serieus
opvatte. Gedurende dat jaar was Swift zozeer de hoveling, dat hij meeverhuisde toen
het hofleven zich voor de zomer naar Kensington verplaatste. Maar als hij na een
avond van kaartspel en conversatie zijn aristocratische gezelschap verliet, moest hij
lopend nahr huis (uiteraard meestal door de regen), want een eigen rijtuig was te
duur.

Habitueel gekanker
Een tijdlang werkte Swift samen met leidende politici. Hij verzorgde met succes de
public relations van de regering Harley, maar de beloning die hij verdiende kwam
niet. Steeds als er een aantrekkelijke positie te vergeven was, ging een andere
kandidaat voor. Hij werd gefeliciteerd met langverwachte benoemingen en moest
dan uitleggen dat het niet was doorgegaan. Dat onrecht past zo mooi bij Swifts
levensgevoel, dat je je afvraagt of hij het lot een handje heeft geholpen.
Swifts habituele gekanker had te maken met teleurstellingen in zijn politieke
loopbaan. De intensiteit van zijn mensenhaat doet echter vermoeden dat er meer aan
de hand was. Swift had morele bezwaren tegen mensen, maar bovenal een afkeer
van lichamen. Tegelijk is hij gefascineerd, met een belangstelling voor poep en pies
die nu kinderlijk aandoet.
Swifts leven begon weinig voorspoedig. Zijn vader was al dood en zijn moeder
had weinig oog voor hem. Zo merkte de jonge weduwe pas na verloop van tijd dat
haar baby verdwenen was. Het bleek dat de min, die terugging naar haar familie,
hem had meegenomen. Dat kwam zijn moeder goed uit en de min mocht Jonathan
voorlopig houden. Mevrouw Swift stuurde hem ook als schooljongen langdurig van
huis. Haar zoon zocht de oorzaak van deze geringe belangstelling waarschijnlijk bij
zichzelf. Zijn leven lang wantrouwde hij alles wat stinkt en niet voor zichzelf kan
zorgen (kinderen, vrouwen, Ieren). Swift is nooit kwaad geworden op zijn moeder,
maar over andere vrouwen was hij des te boosaardiger. Ironisch beschrijft Swift de
desillusie van de minnaar die zijn geliefde bespiedt (‘Oh Celia, Celia, Celia shits!’).
Swift wil er zijn lezers met de neus op drukken dat vrouwelijk schoon een smerige
werkelijkheid verbergt. Het is bij Swift vaak dolle pret, maar als je ziet dat hij zelfs
in een huwelijksaanzoek moest spreken over hygiëne krijgt zijn obsessie iets treurigs.
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Niet alleen seksuele intimiteit was een probleem. Swift sloeg ook op de vlucht voor
de dood van Stella, de vrouw die misschien het dichtst bij hem stond. Hij meed haar
ziekbed en wilde de begrafenis niet bijwonen.
Nokes laat zien dat Swift zowel in zijn privéleven als daarbuiten veel moest missen.
Dat maakt de vaak vijandige toon van Swift begrijpelijker. Zijn ironie is een mengsel
van agressie en afstandelijkheid. Swift amuseerde zich met grappen ten koste van
anderen en met verwarring rond zijn identiteit. In 1708 speelde hij wichelaar om
Partridge, de schrijver van een populaire almanak, belachelijk te maken. Hierbij
bleek voor het eerst Swifts vermogen om greep te krijgen op het grote publiek. Het
pamflet waarin hij de dood voorspelde van deze astroloog (en van andere mensen
die Swift niet aanstonden) werd het gesprek van de dag. Men ging zelfs geloven dat
de man inderdaad op het aangezegde uur overleed. Partridge stond machteloos
tegenover Swifts verbale geweld. Naar hem werd niet meer geluisterd. Voor Swift
was zijn succes een bewijs te meer van de menselijke domheid.
Over Swift bestaat de indruk dat hij een vrijdenker was en een bestrijder van de
gevestigde orde. Zelf noemde hij zich op zijn grafsteen een kampioen van de vrijheid.
Gullivers reizen publiceerde hij anoniem uit angst dat men in de satire een
onaanvaardbare politieke stellingname zou lezen of bezwaar maken tegen onzedelijke
passages. Oppositioneel was Swift verder als woordvoerder van het Ierse verzet tegen
de uitbuiting door de Engelsen. Ook schreef Swift een handboek voor de guerilla
van het personeel tegen hun meesters. In zijn Aanwijzingen voor bedienden is te
lezen hoe de knecht de vrouw des huizes voor schut kan zetten door op het juiste
moment haar po te voorschijn te halen. Dat is de anarchie van de klucht. In
werkelijkheid was Swift niet altijd een vrijbuiter. Ondanks zijn successen als schrijver
moest Swift zijn brood verdienen met een ambt in de Anglicaanse kerk. Nokes heeft
bij Swift geen godsdienstigheid kunnen ontdekken, wel cynisme. Op zijn ironische
momenten betoogde Swift dat het christendom maatschappelijk nuttig is, juist als
niemand er meer in gelooft. Maar zodra Swift in de rol van geestelijke stapte, maakte
zijn lichtvoetigheid plaats voor een kille autoritaire opstelling. Hij preekte om mensen
te doordringen van hun plicht (hard werken, niet klagen). Wie het arm heeft, moet
de schuld bij zichzelf zoeken. Naastenliefde is niet besteed aan negenennegentig van
de honderd bedelaars, die hun lot aan zichzelf te wijten hebben. Dat lijkt op spot met
de christelijke leer, maar Swift meende het letterlijk. Even serieus wilde hij bedelaars
verplichten een genummerd insigne te dragen dat hun plaats van herkomst aangaf.
Dit, gekoppeld aan een reisverbod, moest Dublin bevrijden van het uitschot van
andere streken.

Jonalhan Swift

Onder curatele
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Swift schreef een Bescheiden suggestie voor het oplossen van de Ierse armoede. Dat
pamflet is te kwaadaardig om thuis te horen in het oeuvre van een predikant.
Uitgangspunt is de constatering dat een belangrijk deel van de bevolking het land
alleen maar tot last is. Dat geldt vooral voor kinderen van de armen. Swift heeft
bedacht hoe zij zich nuttig kunnen maken. Hij stelt voor om het jongste deel van de
bevolking op te eten. Een simpele en makkelijke oplossing, ‘waartegen Engeland
geen bezwaar kan hebben’. Toegegeven, kinderen eten is kapitaalvernietiging. Maar
Swift wijst erop dat een peuter van één jaar al bijzonder smakelijk is en geschikt om
te gebruiken in tal van gerechten (hij geeft geen recepten). Het probleem dat Swift
op deze manier onder de aandacht bracht was overigens zeer reëel. Tijdens de
hongersnood van 1739-1741 stierf twintig procent van de Ieren. Die kinderen gingen
dus toch wel dood.
Swifts bange voorgevoelens over een vernederende oude dag werden bewaarheid.
De cirkel sloot zich. Als vijfenzeventigjarige kon hij zichzelf niet langer verzorgen.
Hij takelde geestelijk af en werd onder curatele geplaatst. Zo overleefde zijn lichaam
hem nog drie jaar. Maar dat was niet helemaal het einde. Tot de dag van vandaag
houden liefhebbers en academische specialisten zich bezig met het leven en werk
van Swift. Nokes laat zien dat die belangstelling terecht is. Hij begint met een motto
van Swift zelf: ‘When I am reading a book, whether wise or silly, it seemeth to me
to be alive and talking to me.’ Dat is heel toepasselijk want het boek van Nokes
spreekt en Swift klinkt nog alsof hij bij je in de kamer zit.
■
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Waarom wordt het de mensen zo moeilijk gemaakt?
Vladimir Vojnovitsj en de ideologie als hinderpaal

Vladimir Vojnovitsj

De antisovjet sovjetunie door Vladimir Vojnovitsj Vertaling Gerard Cruys
Uitgever: Meulenhoff, 266 p., f 37,50
MOSKVA 2042 door Vladimir Vojnovitsj Uitgever: Ardis, Ann Arbor,
343 p., f 34,95
Willem G. Weststeijn
‘Ik werd op 26 september 1932 in Doesjanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan, geboren.
Mijn vader was journalist, mijn moeder wiskundelerares. Mijn moeder is van joodse
origine, mijn vader Rus van Servische afkomst.’
Aldus introduceert Vladimir Vojnovitsj zich bij de lezer op de allereerste bladzijde
van zijn nieuwe boek De antisovjet Sovjetunie. Hij vervolgt zijn betoog met een korte
beschrijving van zijn leven: arbeider vanaf zijn elfde jaar, shcces als tekstdichter van
populaire liedjes tijdens zijn diensttijd, eerste prozapublikaties in het begin van de
jaren zestig. Daarna steeds meer problemen met de autoriteiten omdat hij het
Sovjetleven uitbeeldde ‘zoals het is’ en opkwam voor vervolgde schrijvers. De
publikatie in het Westen van zijn inmiddels beroemde roman De merkwaardige
lotgevallen van soldaat Ivan Tsjonkin had tot gevolg dat hij uit de Schrijversbond
werd gezet en uiteindelijk gedwongen werd te emigreren. Sinds 1980 woont Vojnovitsj
in Stockdorff, een voorstadje van München.
Vladimir Vojnovitsj is zo niet de bekendste dan toch de populairste van de thans
levende Russische schrijvers in de emigratie. Zijn roman over soldaat Tsjonkin, waar
nog een tweede deel op is gevolgd en een derde deel met smart wordt verwacht, is
wijd en zijd vertaald. Hetzelfde geldt voor zijn satirische verhalen, zoals De
briefwisseling en Iwankiade. Het laatstgenoemde boek, nog geschreven in de
Sovjetunie, bevat het verslag van Vojnovitsj' heroïsche strijd met een ‘apparatsjik’
om het bezit van een flat. Het is een volstrekt feitelijke, waar gebeurde geschiedenis
uit het dagelijks leven van een Sovjetschrijver, die uitsluitend door de presentatie
een sterk komisch-satirisch effect heeft.
Dit is een van de kanten van Vojnovitsj' schrijverschap die ook in De antisovjet
Sovjetunie heel goed tot zijn recht komen: het presenteren van situaties en
gebeurtenisen uit het gewone leven op zo'n manier dat je het belachelijke daarvan
inziet. Daarbij heeft dat belachelijke, zoals dat past bij een groot humorist, een
komische en een tragische kant. Bij Vojnovitsj schiet je voortdurend in de lach, zijn
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spot is zelden bitter en venijnig, maar eerder mild en menselijk. Maar juist dat
menselijke zorgt voor een voortdurende tragische ondertoon. De motor van Vojnovitsj'
werk is de enorme discrepantie tussen de officiële ideologie die het leven van de
mensen regelt en de pretentie heeft dal buitengewoon goed te regelen en de kleine,
ogenschijnlijk zo onbelangrijke, maar wezenlijke dingen voor het menselijk geluk.
In naam van de almachtige ideologie wordt op een volstrekt zinloze manier dat geluk
tegengegaan. ‘Waarom, in 's hemelsnaam, wordt het de mensen zo moeilijk gemaakt?’
lijkt Vojnovitsj zich steeds af te vragen. De schrijver kan die vraag niet beantwoorden,
maar hem wel blijven stellen en de absurde consequenties ervan laten zien.
De grote afstand tussen leven en leer komt in de titel, De antisovjet Sovjetunie, al
tot uitdrukking. Het dagelijks leven in de Sovjetunie is, zegt Vojnovitsj, eigenlijk
antisovjet. Zo is er een chronisch gebrek aan de meest elementaire levensbehoeften,
van vlees en groente tot wc-papier, wat volstrekt niet strookt met de ideeën van de
communistische heilstaat, waarin immers in alle behoeften zal zijn voorzien. Ook
de ideeëndragers, zoals partijleden en staatsschrijven, zijn antisovjet. In naam staan
ze achter de socialistische gedachte, in werkelijkheid bekommeren ze zich uitsluitend
om hun eigen materieel gewin. Zij zijn het die de jeugd verketteren omdat deze alleen
spijkerbroeken van Amerikaanse makelij wil dragen, maar die tegelijkertijd na een
buitenlandse reis, waar uitsluitend zij toestemming voor krijgen, die spijkerbroeken
met koffers vol importeren om met de illegale verkoop ervan een flinke winst op te
strijken. Geen wonder dat, zoals een uitspraak van Vojnovitsj luidt, in de Sovjetunie
allerlei geheimen bestaan maar dat het grootste, zorgvuldig bewaarde geheim van
deze staat het reële, alledaagse leven van de Sovjetmensen is.

Leugenachtige functionarissen
Vojnovitsj stelt zich tot taak dit ‘grote geheim’ te ontsluieren. Hij voert eenvoudige
mensen op die onder de druk van het systeem proberen uit te komen, soms lukt dat,
soms niet, en ontmaskert de hogergeplaatsten en geprivilegieerden. Als er één soort
mensen is aan wie de auteur echt een hartgrondige hekel heeft dan zijn dat
functionarissen, mensen die belangrijk doen en via leugenachtig gepraat en
leugenachtig gedrag zichzelf trachten te bevoordelen. Zijn bitterste stukken gaan
over schrijvers die, vaak op bevel van hogerhand, collega-schrijvers die het bij de
autoriteiten hebben verbruid, aanvallen om daarmee hun eigen positie veilig te stellen.
Ook kan hij zich mateloos opwinden over het bedroevende peil van de officiële
Sovjetliteratuur, waarin de corruptie hoogtij viert: ‘Vroeger was het zo dat de ene
hoofdredacteur de andere publiceerde, en omgekeerd. Maar tegenwoordig moet men
ook nog diegenen publiceren van wie andere levensbenodigdheden afhangen. Op
die manier hebben de politieagenten, KGB-functionarissen, directeuren van winkels
en Finse sauna's, chefs van woningbouwverenigingen en voorzitters van
datsja-coöperaties hun entree in de literatuur gemaakt.’ Zo was het ook onvermijdelijk
dat aan de oorlogsmemoires van Brezjnev (inmiddels totaal vergeten, zowel de man
als het werk) de Leninprijs voor literatuur werd toegekend en dat door ‘alle
gerenommeerde Sovjetschrijvers, secretarissen van de Schrijversbond, Helden van
de Socialistische arbeid en prijswinnaars eenstemmig, zowel mondeling als
schriftelijk, de boeken van de maarschalk tot weergaloze meesterwerken, slechts
vergelijkbaar met de beste (en niet de eerste de beste) bladzijden van Oorlog en
vrede’ werden verklaard.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

In De antisovjet Sovjetunie laat Vojnovitsj zien hoe het leven en ook de literatuur
in de Sovjetunie geleidelijk aan geheel zijn ontaard. De uiterste consequentie van
deze ontaarding toont hij in zijn meest recente roman, de nog niet in het Nederlands
vertaalde anti-utopie Moskva 2042. In deze roman laat Vojnovitsj de verteller, die
in alle opzichten met hemzelf overeenkomt, in 1982 een reis naar de toekomst maken
en zestig jaar later een bezoek brengen aan Moskou. Alvorens hij op reis gaat wordt
hij naar Amerika ontboden bij een zekere Sim Simytsj Karnavalov, eveneens een uit
Rusland geëmigreerde schrijver, maar veel beroemder dan hijzelf. De verteller besluit
te gaan, ook al heeft hij nog maar een paar dagen voordat hij naar de toekomst vertrekt.
Karnavalov blijkt op een uitgestrekt landgoed te wonen, wordt verzorgd door familie
en toegewijd personeel en heeft een dermate vaste dagindeling dat hij de eerste tijd
de verteller niet te woord kan staan. Ten slotte geeft hij hem de opdracht naar de
toekomst een floppy-disk mee
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te nemen waarop zich een dertigtal dikke delen van zijn levenswerk bevinden.
Deze hele passage is natuurlijk een persiflage op Solzjenitsyn die, zoals bekend,
in het noorden van de Verenigde Staten een streng bewaakt, groot buiten heeft
gekocht, waar hij geen bezoekers wenst te ontvangen en volgens een heel strikt
schema werkt aan een boek dat in totaal zo'n achtduizend pagina's moet beslaan (de
helft ervan is inmiddels gepubliceerd).
De verteller keert, woedend vanwege de behandeling door Karnavalov maar met
floppydisk, terug naar München en vertrekt vervolgens naar Moskou in het jaar 2042.
Bij aankomst daar blijkt Moskou de eerste staat ter wereld te zijn waar het
communisme echt is gerealiseerd. De stad wordt omringd door drie zones van
vijandigheid, de eerste het Russische land rondom Moskou, de tweede de aan Rusland
grenzende socialistische staten en de derde zone de kapitalistische wereld. Volgens
de officiële leer zijn de levensomstandigheden in Moskou het beste (ideaal), in de
derde zone het slechtste. De staat wordt bestuurd door een zekere Genialissimus.
Alle straten en gebouwen zijn naar hem of naar een van zijn daden of boekwerken
genoemd en alle literatuur van alle schrijvers is aan hem gewijd. Ook in andere
opzichten is het leven absoluut volmaakt ingericht. Dood en ouderdom komen haast
niet voor, want zodra iemand met pensioen gaat of ziek wordt wordt hij afgevoerd
naar de eerste zone van vijandigheid. Iedereen in de republiek krijgt precies datgene
waar hij behoefte aan heeft. De behoeften worden op wetenschappelijk wijze
vastgesteld en worden bepaald door iemands fysieke en morele hoedanigheden, zijn
lengte, gewicht, ideologische opstelling, werkijver en deelname aan het
maatschappelijke leven. Uiteraard heeft een mens die goed werkt, de hem opgelegde
produktietaken uitvoert en ijverig de werken van Genialissimus bestudeert veel meer
behoeften dan een luiaard of iemand die het niet zo gauw neemt met de algemene
discipline. Maar dat soort mensen zijn er eigenlijk niet. Wel heb je verschillen tussen
mensen: de een vervult het plan voor tweehonderd procent, de ander voor
honderdvijftig, de eerste heeft dus meer behoeften dan de tweede, het zou gewoon
onrechtvaardig zijn hun behoeften gelijk te stellen.
Iedereen in de staat, uitgezonderd de militairen, is gelijk gekleed en gelijk gekapt,
dat wil zeggen geheel kaal - het haar wordt regelmatig bij de staat ingeleverd voor
verder gebruik. Dit geldt overigens ook voor het ‘secundaire menselijk produkt’.
Alleen bij inlevering van een door het menselijk lichaam gevormd secundair produkt
ontvangt men een bon voor nieuw primair produkt, zodat er niets verloren gaat.
Overigens, constateert de verteller, ruiken primair en secundair produkt nagenoeg
gelijk. Maar wat wil je ook wanneer de hoofdschotel van het menu ‘gevitaminiseerd
vegetarisch varkensvlees Vooruitgang’ heet.

Breedsprakig
In de roman worden allerlei tendensen van het tegenwoordige leven in de Sovjetunie
tot in het absurde doorgevoerd. Een hele groep schrijvers krijgt de opdracht het
volgende geniale werk van Genialissimus te schrijven, er zijn enorme ondergrondse
onderzoeksinstituten die uitsluitend bestaan omwille van de organisatie van het
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instituut, de krant komt uit in de vorm van een rol wc-papier en bevat alleen lofredes
op Genialissimus.
Toch is niet alles definitief in kannen en kruiken. De verteller bespeurt hier en
daar afwijkende dingen die niet passen in het officiële patroon. De veiligheidsagente
die hem is toegewezen en met wie hij het bed deelt, tot wederzijds genoegen
overigens, begint geleidelijk enige behaagzucht te ontwikkelen en steeds vaker wordt
hij geconfronteerd met de graffiti ‘Sim’. Dan blijkt dat er tallozen toch niet zo
gelukkig zijn in deze ideale maatschappij. De stadsstaat blijkt een groot aantal
Simieten te bevatten die verlangend uitzien naarde komst van Sim Simytsj Karnavalov.
Wanneer deze, na zestig jaar lang ingevroren geweest te zijn in een Zwitserse
bankkluis, weer tot leven gewekt wordt en vervolgens optrekt naar Moskou, valt de
stad hem als een gewillige prooi in de schoot. De verteller wordt, voor hij mag
terugkeren naar het verleden, samen met Genialissimus gevangen gezet. Deze laatste
vertrouwt hem toe dat hij in zijn opzet is geslaagd: de enige manier om het
communisme te vernietigen was het werkelijke communisme te introduceren. De
verteller is dolgelukkig wanneer hij toestemming krijgt Moskou weer te verlaten het door Sim Simytsj gevestigde rijk boezemt hem weinig meer vertrouwen in dan
de communistische heilsstaat. Hij gaat graag terug naar zijn kapitalistische Stockdorf.
Moskva 2042 is misschien minder schokkend en zeker ook minder compact
geschreven - Vojnovitsj vertoont soms een neiging naar breedsprakigheid - dan Brave
New World of 1984 of zelfs het volumineuze Gapende hoogten van Aleksander
Zinovjev, waarmee het boek duidelijk raakpunten heeft. Vojnovitsj laat echter heel
scherp zien, op grond van wat er nu in de Sovjetsamenleving aanwezig is, waartoe
een verdere doorvoering van de communistische idealen kan leiden: een absolute
onvrijheid en grijsheid, die mijlenver verwijderd is van hoe een werkelijk goede
maatschappij er uit ziet. Hij is wars van iedere ideologische scherpslijperij, of die
van socialistisch-communistische of van religieus-autocratische huize à lã Solzjenitsyn
is. Zijn satire heeft niets leerstelligs of aanklagerigs, wat zoveel utopieën en
anti-utopieën eigen is, maar stelt het menselijke aspect op de eerste plaats. Hoewel
je je als lezer vermaakt ben je daarom tegelijkertijd geneigd om met Vojnovitsj'
leermeester Gogol uit te roepen: ‘Wat is het triest op deze wereld, heren!’
■

Vertaald
De laatste jaren verschenen verschillende getuigenissen van slachtoffers van de
Chinese Culturele revolutie die het overleefden, zoals Na de nachtmerrie van Liang
Heng en Judith Shapiro (Het Spectrum, f 29,90). Dit boek werd in de Boekenbijlage
van 10 januari 1987 door Louise Fresco besproken, samen met Life and Death in
Shanghai van Nien Cheng, dat nu door Het Wereldvenster in vertaling is uitgegeven
onder de titel Gevangene van de rode garde (485 p., f 34,90). Nien Cheng was een
telg van een rijke Chinese familie, ze had in Londen gestudeerd en trouwde met een
diplomaat. Ze verhuizen naar Shanghai en gaan werken bij Shell. Op een-ochtend
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in 1966 wordt ze van haar bed gelicht en beginnen eindeloze ondervragingen door
de Rode Garde. Maar voor mevrouw is er niets te bekennen, ze zou niet weten wat.
Van september 1966 tot maan 1973 verblijft ze in Detention House no. 1 in Shanghai
onder barre omstandigheden, want de Gardisten vinden dat de bourgeois-gevangenen
het niet beter mogen hebben dan de boeren. De verhoren zijn een farce en alleen
maar een middel waarmee de gardisten kunnen bewijzen dat ze ‘goede
revolutionairen’ zijn. Nien Cheng doet gedetailleerd verslag van de jaren van haar
gevangenschap en van de listige omkering van waarden onder het mom van de
Culturele Revolutie. Cheng beschrijft ook haar vrijlating en uiteindelijke rehabilitatie
(in 1978) en haar pogingen er achter te komen wat de werkelijke doodsoorzaak is
van haar dochter, die volgens de officiële lezing zelfmoord zou hebben gepleegd,
maar in werkelijkheid waarschijnlijk door de Gardisten is doodgeknuppeld.
De essaybundel Less than One van Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky is in het
Nederlands verschenen onder de titel Tussen iemand en niemand, vertaald door
Frans Kellendonk en Kees Verheul (De Bezige Bij, f 45,-). Het boek bevat onder
andere autobiografische essays, zoals het stuk ‘In anderhalve kamer’, waarin hij het
leven van zijn ouders (en hemzelf als zoon) in Leningrad beschrijft: het op elkaar
gepropt zitten op enkele vierkante meters, de aanvaringen met de autoriteiten, de
pesterige behandeling door de autoriteiten van zijn ouders die nooit toestemming
kregen hun zoon te bezoeken toen deze eenmaal het land was uitgezet (eerder had
hij al een veroordeling gekregen tot vijf jaar dwangarbeid wegens ‘parasitisme’).
Verder staan er stadsbeschrijvingen in (van Leningrad. Istanboel), politiek-historische
bespiegelingen en literair commentaar op Anna Achmatova, Kaváfis, Montale, Osip
en Nadezjda Mandelsjtam, Marina Tsvetajeva, W.H. Auden en Platonov. Karel van
het Reve besprak Less than One in de Boekenbijlage van 20 december 1986. Hij
schreef: ‘Het proza van Brodsky is een dichte stroom van beweringen en opmerkingen,
die soms heel treffend zijn. In de gevangenis, schrijft hij, heb je te weinig ruimte en
te veel tijd. Wil je in Rusland niet gek worden, dan moet je je leren afsluiten voor
de hoogovens die iedere dag in de krant worden afgebeeld en voor Tsjaikovski die
voortdurend door de radio klinkt. Bij de gemeenplaats dat de geschiedenis zich
herhaalt zet Brodsky de kanttekening dat de geschiedenis ook weinig keuze heeft.’

Thrillers
Tsjing Boem, daar heb je Nicolas Freeling weer een keer. Freeling is zo'n auteur van
wie oud werk met geruime tussenpozen heruitgegeven wordt. Tsing Boum (Penguin.
f 16,50) stamt uit 1969 en is een aflevering uit de Inspecteur Van der Valk-reeks.
Van der Valk die inmiddels commissaris is geworden en in een niet nader genoemde
Nederlandse stad werkt, moet een koelbloedige moord op een Française oplossen.
Freeling lijkt het boek alleen maar geschreven te hebben om de slag bij Dien Bien
Phu in 1954 op zijn ingewikkelde manier te kunnen navertellen. In het voorwoord
verdedigt hij zijn onderwerpkeuze met een verwijzing naar de Amerikaanse
Vietnamoorlog die in 1969 in volle hevigheid woedde. Voor een verhaal hoef je
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Freeling niet echt te lezen, omdat hij een auteur is die veel meer houdt van sfeervolle
episodes, gedachten, bespiegelingen en andere zaken die de aandacht van de lezer
afleiden. Hij heeft ook de neiging tot intellectuele mooischrijverij, maar in dit boek
valt het gelukkig mee. Hij maakte mij als toekomstig inwoner van Haarlem wel aan
het schrikken door deze stad die toch al niet om zijn dynamiek bekend staat, te
vergelijken met Staines op zondag, een zeer saai, en karakterloos stadje aan de
Thames. Gelukkig blijkt uit de Van der Valk-boeken dat de kennis van Nederland
van Freeling flinterdun is.
John Lutz is een van de nieuwere Amerikaanse privé-dectiveschrijvers. Of Tropische
hitte (BZZTôH, f 19,90) zijn debuut is, wordt uit de informatie op de achterkant en
voorin niet duidelijk. De uitgever geeft alleen het jaar van het copyright van de
vertaling en die vertaler zouden ze trouwens eens bij zijn korte haartjes moeten
grijpen. Die haren groeien in je nek en wij zeggen daarom dat je iemand bij zijn
nekvel pakt. Dat kan Lutz niet helpen en hij is de moeite waard om te lezen. Zijn
held heet Craver. Hij is door een puistekop door zijn knie geschoten en loopt daarom
nu mank en kan niet zonder stok. Gelukkig heeft hij die in bed bij zijn cliënte niet
nodig, want die is in haar leven al zo veel te kort gekomen. Ze is door haar nieuwe
vriend in de steek gelaten en Carver moet onderzoeken of hij echt zelfmoord heet
gepleegd. Dat speelt zich allemaal in de broeierige hitte van Florida af, waar
projectontwikkelaars de laatste kaaiman uit de moerassen proberen te krijgen. De
relatie tussen Carver en zijn cliënte gaat enigszins mank aan levensvragen, maar
Carver is voor een privé-detective uit het goede hout gesneden. De intrige wordt op
een goedkope manier afgewikkeld en dat zijn cliënte hem tijdens de seks aan het
eind weer met de naam van haar gluiperige vriend tooit, vind ik ook schmieren, maar
toch blijft Carver een sympathieke mankepoot.
Greenwich Killing Time is de titel van een boek van Kinky Freedman (Berkeley,
f 13,90) en tegelijk de eerste van de vele woordspelingen en grappen waarmee het
boek volstaat. Het is een verhaal van niks en de aanbeveling van Robert Parker op
de omslag, ‘smart, funny, and tough’, bevat twee onjuiste kwalificaties. Grappig is
het boek wel en dan doet het er vaak niet toe dat het vreselijk oninteresssant is wie
de krankzinnige moordenaar is in het artiestenmilieu van het Newyorkse Greenwich
Village. Alhoewel artiesten, homomilieu kan je beter zeggen, want de verteller die
een afspiegeling is van de auteur kan zijn kont niet keren of hij ziet weer een groepje
kwetterende en tsjilpende homo's. Dat levert ook een van de leukste miniscènes op.
De hoofdpersoon staat voor een homobar, waar ook een deel van de clientèle
rondhangt. Er komt een aantrekkelijke vrouw voorbij en de hoofdpersoon merkt
tegen de ander op dat je bijna zou willen dat je lesbisch was. Het schrijven van een
boek is voor Friedman een zijpad. Zijn hoofdbestaan is countryzanger, waarin hij de
alternatieve richting geheel in zijn eentje voor zijn rekening neemt.
Wie bewust de late jaren zestig heeft meegemaakt moet Only the Dead Know
Brooklyn van Thomas Boyle lezen (Penguin, f 15,25 en Coronet, f 14,90). Het is
een volgepakt verhaal waarin een psychopaat nette mensen die graag in een
gerenoveerd huis in Brooklyn willen wonen op bizarre wijze uitmoordt. Maar veel
meer gaat het om een schildering van een generatie die moet constateren dat de
tijdgeest zich tegen hen heeft gekeerd. Boyle heeft het geheel, op de psychopaat na,
rondom drie personages gesitueerd. Een wetenschappelijk medewerker die zich steeds
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meer afvraagt waarom hij zich druk om anderen zou moeten maken die alleen maar
aan zichzelf denken, een verwijfde collega die niet eens wil weten dat er anderen
bestaan en een doorgeslagen derde collega die nog steeds pogingen onderneemt om
alle macht aan het volk te brengen. De boodschap is dat we allemaal ouder worden,
maar dat slechts enkelen onder ons erin slagen gewiekst ouder te worden. De
sympathieke wetenschapsman, en nu maar raden wie van de drie dat is, heeft een
vrouw van vijfendertig die meent dat ze nu wel aan haar eerste kind toe is en die zich
afvraagt waarom je bij haar in de buurt ook niet vijf verschillende soorten mosterd
kan kopen. Andere vrouwen in het boek zijn iets vriendelijker, vooral het meisje dat
graag het zaad van de verwijfde collega wil bemachtigen.
The Falcon's Malteser is de oorspronkelijke titel van De Maltezer erfenis van
Anthony Horowitz (Facet, f 19,50). Het is een kinderboek, maar laat u daardoor niet
tegenhouden. Het is voornamelijk een leuk boek waarvan het verhaal door de
dertienjarige hoofdpersoon wordt verteld. Met zo'n titel zal het niemand verbazen
dat het om het geheim van een valk gaat, alhoewel Maltesers (wij noemen dat M&M's
of Bonito's) ook een grote rol spelen. De auteur legt voorin nog uit dat hij niet
gesponsord is door de firma Mars die dit snoepgoed vervaardigt. Horowitz steekt
vooral de draak met standaardscènes uit het harde misdaadverhaal. ‘Een killer in de
regen’ heet een van de hoofdstukken. ‘Ik bekeek mezelf in de spiegel en heel iemand
anders keek terug,’ zegt de hoofdpersoon na een gewelddadig moment. En zo blijft
het een lange, geestige pastiche.
THEO CAPEL
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Van bohémien tot showmaster van de middenklasse
De veranderingen in de Newyorkse kunstwereld 1940-1985
The transformation of the avant-garde The New York Art World
1940-1985 door Diana Crane Uitgever: Chicago University Press, 194 p.,
f 65,60 Importeur: Fred Hermans, Hoorn
Mariëtte Haveman
Kunst is iets waar je niet alleen van kunt genieten, maar ook ontzettend rijk van kunt
worden. Dat weet iedereen; daar hoef je geen museum ooit voor bezocht te hebben.
De vraag is: hoe gaat het in zijn werk? Er bestaat tussen kunst en handel een relatie
die de afgelopen twintig jaar extreme vormen heeft aangenomen. Tegelijk is het iets
waar een reusachtig taboe op rust. Een uitstapje naar een willekeurige galerie is
genoeg om te voelen hoe groot dat taboe is: de sfeer herinnert aan van alles, behalve
aan handel. Is het eigenlijk wel waar, van al die dollars?
Dagobert Ducks in de kunsthandel vertoonden zich tot voor kort niet zo erg aan
het grote publiek, maar de laatste tijd doen ze dat steeds vaker, zodat je er wel aan
moet geloven. En je moet wel blind zijn, wil je niet opmerken hoe snel nieuwe stijlen
en sterren naar de top worden gezweept. Retrospectieven waren vroeger het ultieme
eerbetoon aan een gerenommeerde kunstenaar. Nu zijn alle grote Newyorkse musea
vertrouwd met het verschijnsel baby-retrospective, grote overzichtstentoonstellingen
van tweeëndertig- tot vijfendertigjarige kunstenaars. Wat die daarna nog willen gaan
doen moeten ze zelf maar weten. Een nachtclub is misschien nog het lucratiefst. Het
is niet voor niets dat het Newyorkse nachtclub- en kunstleven steeds nauwere banden
zijn aangegaan!
Je kunt daar om lachen, er je gal over spuwen of je schouders ophalen, maar de
beste therapie om er greep op te krijgen is om het te bestuderen, zoals Diana Crane
deed in haar boek The Transformation of the Avant-Garde, the New York Art World,
1940-1985. Wie denkt dat deze titel de belofte inhoudt van opwindende anekdotes
en veel local gossip komt bedrogen uit, maar voor mensen die houden van feiten,
gegevens en statistieken is dit boek een goudmijn. Je vraagt je af waarom het nog
niet eerder is verschenen.
Diana Crane is een sociologieprofessor die eerder schreef over de spreiding van
kennis in de wetenschappelijke wereld en over de behandeling van dodelijk zieken
in onze maatschappij. Zij heeft dus geen enkele professionele band met de kunst, en
dat verklaart de koele distantie waarmee zij over dit onderwerp kan schrijven.
In haar boek lopen verschillende probleemstellingen parallel, maar de kern van
haar verhaal - hoe de verhoudingen in de Amerikaanse kunstwereld zich in deze
periode hebben ontwikkeld en hoe ze elkaar hebben beïnvloed - is hard. Harder
misschien dan veel mensen aanvaardbaar zullen vinden. Mijn eigen bedenking richt
zich vooral tegen de érg eenzijdig sociaal-economische inclinatie van haar onderzoek,
waarbij alle gegevens worden verklaard in termen van marktverruiming en
statusverbetering.
Hierbij moet men bedenken dat de schrijfster zich heeft beperkt tot de meest
succesvolle en in zekere zin zuivere representanten van zeven verschillende ‘stijlen’:
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het abstract expressionisme, pop art, minimalisme, figuratieve schilderkunst,
fotorealisme, pattern painting en neo-expressionisme. Het gaat dus sowieso om een
groep die alleen representatief is voor de gemiddelde situatie, zoals een witte
laboratoriummuis dat is voor onze vriend in het keukenkastje.
Haar conclusie is niet zó opzienbarend: dat de kunstwereld in de beschreven periode
(1940-1985) een enorme expansie heeft ondergaan, en dat die expansie in de kunst
heeft geleid tot een groter pluralisme (‘marktverruiming’) met een kleine, stabiele
groep ‘winnaars’ (museumkunst), en tot een vorm van ‘avant-gardisme’ die zich
eerder richt tegen de moderne artistieke traditie dan tegen de burgerlijke cultuur.
Maar de inhoud, compleet met getallen en grafieken, die zij aan deze formule geeft
is fascinerend.

Robert Longo, uit de serie Men in the Cities, 1981

Master's degrees
Een paar van haar data: In de jaren veertig waren er in New York circa twintig
gespecialiseerde galerieën van eigentijdse Amerikaanse kunst. In de late jaren zeventig
bezocht criticus David Bordon er vijfentwintig tot dertig per dag om zichzelf op de
hoogte te houden. Veilingprijzen van zesentwintig procent van de door haar
geselecteerde Abstract Expressionisten groeiden meer dan vijfhonderd procent in
een periode van twintig jaar (1960-1982); ruim de helft van hen verdienden tussen
1970 en 1982 meer dan honderdduizend dollar per jaar. In 1970 noemden 600.000
personen in de Verenigde Staten zichzelf kunstenaar; in 1980 waren dat er een miljoen.
Dit alles ging gepaard met een grote toename van musea en bedrijfscollecties, en
van fondsen. Het fonds van de N.E.A. (National Endowment of the Arts), opgezet in
1965, groeide van 1,8 miljoen in 1966 tot 131 miljoen in 1983; bedrijfsuitgaven in
kunst liepen op van 22 tot 436 miljoen. Nu zijn getallen natuurlijk respectabele zaken,
maar-het probleem is, hoe ze te interpreteren.
Crane ziet verschillende redenen voorde expansie van de afzet van kunst; politieke,
economische en sociale (wat te denken van de slogan ‘exposure to art might relieve
inner city tensions’), maar de belangrijkste aanleiding ziet zij in de opkomst van
kunstcentra in de jaren dertig die een nieuw kunstpubliek creeërden, en in de enorme
toename van personen met master's degrees waaronder zich vanouds het grootste
deel van het kunstliefhebbend publiek bevindt. De kern van haar onderzoek betreft
de manier waarop de kunstwereld op deze situatie heeft gereageerd.
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Het centrale begrip in haar studie is ‘stijl’, dat zij hanteert als pragmatische
aanduiding voor een ‘collaborative endeavor on aesthetic problems’. Elke stijl
reflecteert een bepaalde manier van leven en een maatschappelijke houding.
Bovendien reageert elke stijl op de vorige en is elke stijl een beperkte levensduur
beschoren, waarna hij in de marge wordt gedrongen. Cranes conceptie van de
opeenvolging van stijlen en hun relatieve voortbestaan in de moderne kunst doet nog
het meest denken aan elementaire verzamelingenleer: het begint met een kleine,
hechte kern van avant-gardisten, de abstract expressionisten, er ontstaan steeds meer
deelverzamelingen (minimalisten, conceptualisten, pop art, enzovoort, enzovoort)
die elkaar deels uitsluiten en deels overlappen, deels de grenzen van de
kernverzameling overschrijden.
Het interessantste onderdeel van haar boek is de beschrijving die zij geeft van de
(sociaaleconomische) lotgevallen der diverse stijlen, en de verschillen in die
lotgevallen. Om erkend te worden heeft elke stijl een nucleus van dragers nodig, die
zij onderscheidt in organizational patrons (regering, universiteiten en bedrijven),
professionele experts (critici, conservatoren), en handelaars/verzamelaars. Waren
het voor de abstract expressionisten en minimalisten vooral invloedrijke critici die
het fenomeen steunden, bij pop art, fotorealisme en neo-expressionisme waren het
de verzamelaars, terwijl figuratieve kunst en pattern painting het grotendeels moesten
hebben van regionale musea en bedrijfscollecties. Van alle stijlen brengt het abstract
expressionisme de meeste harde pegels op, waarbij de dood van een schilder een
belangrijke rol speelt: ook daarvan geeft Crane een grafiek. Tussen 1970 en 1982
kostte een gemiddelde abstract expressionist uit haar onderzoeksgroep 128.750 dollar,
tegen 25.000 voor pop art en 4250 dollar voor een figuratief schilderij.
Zoals uit deze cijfers wel blijkt is een van de eigenschappen van de kunstwereld
een enorm gegroeide discrepantie tussen voorgangers en voetvolk, op een manier
die alleen vergelijkbaar is met de pop- en filmindustrie. Een andere eigenschap is de
merkwaardige in-zichzelf-gekeerdheid; wat Diana Crane aanduidt als de crisis of
meaning. Zoals Robert Motherwell, een spraakzame abstract expressionist in de jaren
vijftig al opmerkte: ‘Every intelligent painter carries the whole culture of modern
painting in his head. It is his real subject, of which everything he paints is both an
homage and a critique, and everything he says a gloss.’

Sociale positie
Abstract expressionisten beschouwden zichzelf vaak nog als een soort filosofen of
wetenschappers met een min of- meer metafysische laak, maar de generatie na hen
van minimalisten wilde zelfs van metafysica niets meer weten. ‘Any painting is an
object and anyone who gets involved enough in this finally has to face up to the
objectness of whatever it is that he's doing,’ verklaarde Frank Stella met typische
minimalistische retoriek, ‘Ironically, the seer became a technician,’ schrijft Diana
Crane.
Dat laatste is maar ten dele waar, maar het valt niet te ontkennen dat betekenis in
de moderne kunst een moeizame rol speelt. Weliswaar is sinds pop art in de jaren
zestig de buitenwereld een grotere rol gaan spelen, maar toch alleen als leverancier
van motieven. Beeldende kunst, in tegenstelling tot literatuur, gaat zelden of nooit
over de werkelijkheid om ons heen, laat staan dat kunstwerken een actieve rol in die
werkelijkheid spelen. Doen ze dat wel, dankzij een opdrachtgever of vast omschreven
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onderwerp, dan wordt het artistieke gehalte ervan onmiddeilijk in twijfel getrokken.
Zo'n onderwerp (‘issue’) is alleen toegestaan in de moderne kunst als het een vorm
krijgt die beantwoordt aan de op dat moment geldende richtlijnen (bijvoorbeeld
‘sequenties’, fragmentarische teksten, neon).
Wat sinds de jaren vijftig nog het meest is veranderd is de sociale positie van
kunstenaars: van bohémiens ‘living at odds with society’ zijn zij geworden tot
showmasters van de middenklasse, entertainers van de sophisticated few: kortom,
het verschil tussen Jackson Pollock en Julian Schnabel. Diane Crane zoekt haar
verklaring voor dat feit vooral in een economische configuratie: steeds meer
kunstenaars leidt tot een toenemend complexe, competitieve kunstmarkt met een
paar toonaangevende galerieën en een groot aantal minder prominente waartussen
een harde, agressieve strijd om de aandacht woedt. Deze situatie heeft enerzijds
geleid tot een grote diversiteit in het aanbod, omdat ‘zich onderscheiden’ de eerste
stap naar het succes is; anderzijds heeft het geleid tot een verharding aan de top, met
een kleine, stabiele groep sterren die het firmament beheerst. ‘While the number of
artists was expanding unmanageably, museums were spending smaller proportions
of their budgets in acquiring and exhibiting avant-garde art.’ En zo verdween het
begrip avant-garde geleidelijk aan uit het lijstje desiderata voor hedendaagse kunst,
een proces dat al begon met pop art in de jaren zestig, en tot nog toe culmineerde in
het neo-expressionisme. ‘Een obsessie met merknamen (tags), het gebruik van
motieven ontleend aan de populaire cultuur (...) en een tienersmaak voor drama, een
goedkope verbeelding’ kwamen er voor in plaats. Neoexpressionistische kunst is
bovenal streetwise en groepsgewijs, en onderhoudt niet zelden nauwe betrekkingen
met het nachtclubleven.
De echte avant-garde, strijd van een kleine groep tegen het establishment, heeft
eigenlijk maar vijftien, twintig jaar bestaan - zolang als het abstract expressionisme
en minimalisme nodig hadden om zelf tot een nieuw academisme te worden, gedragen
door academische critici en toonaangevende musea. Het verhaal is niet onbekend,
maar niet alle bekende verhalen zijn waar. De waarde van het boek van Diana Crane
is dat zij dit verhaal op weerlegbare feiten heeft onderzocht.
■
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Een moeizame start als strafkolonie aan de rand van de wereld
Robert Hughes' Fatale kust: een epos van Australië
The fatal shore The Epic of Australia's Founding door Robert Hughes
Uitgever: Alfred A. Knopf Importeur Van Ditinar, f 65,65, In het
Nederlands vertaald als
De fatale kust Het epos van Australië Uitgever: Balans, f 55,Rob Kroes
Twee eeuwen geleden, op 26 januari 1788, landt een vloot van elf schepen
onder aanvoering van Arthur Philip in Botany Bay, Australië. Aan boord
zijn 736 strafgevangenen, mannen en vrouwen. Engeland is begonnen met
de deportatie van haar misdadigers. Australië wordt daarna één gevangenis.
Tussen 1788 en 1868 worden er meer dan 160.000 criminelen gedropt op
deze ‘fatale kust’. Uit deze valse start ontwikkelde zich het huidige
Australië, een land waar in onze eeuw tienduizenden Nederlanders naar
toe zijn getrokken. De Amerikaanse, maar in Sydney geboren en getogen,
kunstcriticus Robert Hughes schreef de geschiedenis van Australië in zijn
nu door uitgeverij Balans in vertaling gepubliceerde boek De fatale kust,
dat algemeen wordt beschouwd als het belangrijkste boek over Australië,
een epos dat bijna twee eeuwen van terreur, honger, slavernij en
overheersing door Engeland oproept. Rob Kroes, hoogleraar in de
amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam bespreekt het. Chris
van der Heijden bespreekt het reisboek dat Allan Moorehead over Australië
schreef (pagina 11)
Sommige landen worden niet moe de eeuwfeesten van hun bestaan te vieren. Amerika
is nu al weer vele jaren tweehonderd jaar oud en heeft er nog steeds niet genoeg van.
Van het tweede eeuwfeest van zijn Onafhankelijkheidsverklaring in 1976 tot de
tweehonderdste verjaardag van zijn grondwet dit jaar was er altijd wel iets te vieren.
Voor Australië is het dit jaar zover, maar het zal het moeilijker hebben dan Amerika
om een even glorieuze toonzetting te vinden voor het feest. Amerika kan altijd
variëren op het thema dat het was ‘born free’ - in vrijheid verwekt. Naast zo'n
onbevlekte ontvangenis doet Australiës begin eerder denken aan een bevlekte
gevangenis. Het begon letterlijk als een strafkolonie, als de stortplaats van Engelands
criminelen. Het verschil in historische origine met Amerika is niet toevallig; Amerika's
uittreding uit het verband van het Britse imperium bepaalde voor een belangrijk deel
de bestemming die Engeland aan Australië gaf.
Engeland kende toen al zo'n twee eeuwen de strafvorm van dwangarbeid in
ballingschap. De hele zeventiende en achttiende eeuw door, tot de Amerikaanse
Vrijheidsoorlog toe, had Engeland een gestage stroom van delinquenten overzee
gestuurd, naar zijn vestigingen in Amerika, naar het puriteinse Nieuw-Engeland
evenzeer als naar de volksplantingen in het zuiden. Het was een profijtelijke handel
geweest. Gevangenbewaarders verkochten de veroordeelden aan rederijen, die ze op
hun beurt doorverkochten aan de hoogstbiedende kolonisten in Amerika. Het was
een vorm van dwangarbeid, opgelegd als straf en bij het vonnis gebonden aan een
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termijn, variërend van zeven tot veertien jaar. En Amerika, met zijn schreeuwende
behoefte aan arbeidskrachten, was daar wel ontvankelijk voor. Maar het land kon
ook uit andere bronnen putten. Vrije immigratie, de import van slaven uit Afrika, en
contractarbeid (waarbij immigranten hun arbeidskracht voor een bepaald aantal jaren
verkochten in ruil voor de kosten van oversteek) zorgden van het begin van de
kolonisering van Amerika af voor een bonte samenstelling van de bevolking. En met
de tijd nam de behoefte in Amerika aan dwangarbeid van Britse ballingen af. Blanke
dwangarbeid - anders dan de slavernij der zwarten - paste ook niet meer in het beeld
van een republiek van vrije blanke burgers, dat in het revolutionaire Amerika een
retorisch hoogtij beleefde. Het onafhankelijke Amerika was niet langer van zins het
afval van Engeland op te nemen. Engeland zelf was trouwens evenmin bereid tot
een dagelijkse confrontatie met de dwangarbeid van onvrijen in eigen huis. Het moest
dus omzien naar andere mogelijkheden.

Sydney in 1812. De barakken en huizen waren gebouwd door dwangarbeiders.

En de nood was hoog. De bezittende, beschaafde klassen in Engeland voelden
zich op eigen terrein bedreigd door de opkomst van een misdadige onderklasse, het
uitvaagsel waar een zich moderniserend Engeland geen emplooi voor had. Bezit was
de nieuwe fetisj, bezitloosheid de nieuwe zonde. Een draconische wetgeving bedreigde
zelfs lichte vergrijpen tegen de bezitsorde - kruimeldiefstallen in onze ogen - met de
doodstraf. Gratiëring door de kroon vormde in dit geheel een strategische tegenhanger.
Zij kon ertoe dienen het beeld van een goedertieren monarch in stand te houden en
zo, bij alle hardheid van wetgeving, de legitimiteit van het systeem te bewaren. Maar
de omzetting van straf loog er niet om. ‘Transponation’ - het eufemisme voor
dwangarbeid overzee - was de gangbare vorm van gratie. Zo kon Australië in het
bewustzijn van Engelsen opdoemen, als een godvergeten oord aan de rand van de
wereld, een plaats van verdoemenis, een hel op aarde. Nauwelijks ontdekt, nauwelijks
verkend, vormde het de letterlijke tegenvoeter van alles wat men kende en liefhad.
De eerste zending uitschot bereikte Botany Bay, de plaats van het huidige Sydney,
in januari 1788. Het was het begin van een strafsysteem dat tot ver in de vorige eeuw
zou voortbestaan. In 1840 ontving New South Wales zijn laatste veroordeelden, in
1868 kwam de laatste zending veroordeelden aan in Fremantle in West-Australië,
maar pas in 1886 kwam een definitief einde aan dit strafsysteem voor de laatste ‘old
crawlers’ die toen hun straf nog uitzaten op Tasmanië. Al die tijd was Australië een
strafkolonie geweest, maar het was niet onveranderd gebleven. Tegen alle verdrukking
en verdoemenis in was een vitale, weerbarstige samenleving gegroeid, opgenomen
in het verkeer der volken, een plaats waar mensen uit vrije wil naartoe gingen. Het
had zijn afschrikwekkende klank verloren en daarmee zijn functie voor
strafbedreiging. En zoals Amerika te maken had met het begin van Australiës
geschiedenis, was het ook van invloed op de verandering die het land onderging.

Geluk- en goudzoekers.
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De ontdekking van goud in Californië in 1849 verwekte in verbazend korte tijd een
roes over de hele wereld. Van her en der kwamen de gelukzoekers op de gouden
bergen af. Ook Australiërs. Een van hen herkende in het landschap van de Siërra
Nevada geologische kenmerken die hij zich van de Blue Mountains in Australië
herinnerde. Zijn terugkeer in Australië betekende het begin van de Australische
goldrush, met vondsten die de Californische verre overtroffen. Meer dan tevoren
kwam de Australische samenleving in beweging. Het land had al staaltjes laten zien
van individuele lotsverbetering, maar de glans van goud symboliseerde beter dan
wat ook het nieuwe imago van Australië als een land van individuele kansen.
Zelfs uit zo'n korte samenvatting kan men al bevroeden wat zich in ruim een halve
eeuw aan drama heeft voltrokken. Het is een terrein bij uitstek voor geschiedschrijving
van epische allure. De Australische auteur Robert Hughes heeft die taak op zich
genomen en hij is daar meesterlijk in geslaagd. Hij is geen vakhistoricus. Als
‘expatriate Australian’ leeft hij in New York als kunstcriticus bij het weekblad Time.
Eerder al schreef hij een uitstekend boek over moderne kunst: The Shock of the New.
Hij is een voorbeeld van het robuuste zelfvertrouwen in de eigen nationale cultuur,
van het afleggen van een gevoel van provinciale minderwaardigheid dat zo lang in
Australië heerste. Met name in Amerika herkent men met een wat jaloerse nostalgie
een kwaliteit van ruige vitaliteit en jeugdig elan in de brutale uitstraling van Australië,
die Amerika ooit had maar nu lijkt te verliezen. Het verraadt een gevoel van
verwantschap, evenzeer als het succes van een film als Crocodile Dundee of van de
serie reclamespots voor Australië die Paul Hogan, de hoofdrolspeler in die film,
eerder maakte voor de Amerikaanse televisie.
Australiërs maken vaardig gebruik van dat beeld, maar het is een stereotype, een
reclame-produkt. Wat een man als Hughes, en met name zijn boek The Fatal Shore,
zo interessant maakt, is het feit dat hij zich van dat beeld in de ogen van de
buitenwereld bewust is, maar er zich tegelijkertijd krachtig tegen afzet. Als de
Australiërs zich, volgens de gangbare dooddoener, onderscheiden door een
weerbarstige gelijkheidsdrift - een wezenstrek die Amerikanen ook bij zichzelf zo
graag herkennen - maakt Hughes zich aan het eind van zijn boek op dat beeld te
ontluisteren, te clausuleren, van tegenbeelden te voorzien. Hij doet dat op grond van
zijn gedreven verkenning van de duistere beginperiode van Australiës nationale
bestaan, en met een toon van kalme onthechtheid. Maar ieder die het boek leest zal
het met mij eens zijn dat de overheersende toonaard anders is. Zij verraadt eerder
een soort onderkoelde woede, een verbeten wil om een historische periode uit het
vergeetboek te halen waar veel van zijn landgenoten haar liever in houden. Het heeft
iets van een eenmans-emancipatie, een late ontworsteling aan het beeld dat het
moederland Engeland Australië had opgelegd. Australië, in die vroege Engelse opzet,
had precies de bedoeling een vergeetboek te zijn, een ‘memory hole’, een
schimmenrijk van vergetelheid.
Hughes is niet de eerste die dat karwei geklaard heeft. Al zo'n twintig jaar geleden
verschenen de voortreffelijke studies van Manning Clark en Geoffrey Blainey, en
ook de Fransman Robert Lacour-Gayet schreef een uitstekende geschiedenis van
Australië. Voor een groot deel maakten zij gebruik van dezelfde bronnen als Hughes.
De periode waar Hughes
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zijn boek aan wijdt wordt bij hen tot episode in een langere geschiedenis; dat maakt
het de lezer beter mogelijk Australiës levensfase als strafkolonie historisch te plaatsen.
Maar Hughes' boek is geen normale geschiedschrijving; het is een gedreven
existentiële verkenning van zijn eigen nationale origine. En ook zo kan de lezer zich
verplaatsen in de ervaringswereld van een andere nationaliteit. Hughes helpt ons
daarbij door zo veel mogelijk de eerste Australiërs aan het woord te laten. Uit vele
roerende citaten wordt ons duidelijk wat het betekende uit Engeland te worden
verbannen, losgerukt van vrouw en kinderen, van ouders, van vrienden en
vertrouwden. De ontberingen van de overtocht, van het leven in Australië, het harde
strafregime daar, maar ook de hoop op lotsverbetering, de drang tot overleven, de
vindingrijkheid en geestelijke weerbaarheid van vele veroordeelden klinken door in
hun brieven, dagboeken, ballades.

Robert Hughes

Tweedegraads verbanning
De sterkste hoofdstukken uit Hughes' boek hebben betrekking op het moederland
Engeland, de ontreddering en ontwrichting aan de onderkant van de samenleving,
de angsten onder aristocratie en middenklasse voor de opkomst van een ‘criminele
klasse’ en hun denkbeeld die klasse als een gezwel uit te snijden en te verwijderen
door middel van ‘transportatie’. Dat idee was geen succes; het bevrijdde Engeland
niet van de misdaad, maar het bracht wel 162.000 mannen en vrouwen (in een
verhouding van zes op een) naar het verre Australië. En hoewel het was ingericht
als strafkolonie, deed zich al spoedig een opvallende hoeveelheid varianten voor
binnen het strafregime. De meest barse vorm was een soort tweedegraads verbanning,
voor vergrijpen in Australië, naar het afgelegen Norfolk Island, of, wat later, naar
geïsoleerde strafkampen op Van Diemen's Land (het huidige Tasmanië). Hughes'
beschrijvingen van deze oorden laten weinig aan de verbeelding over. In wat minder
gelukkige barokke uitglijders heet het: ‘The cat-o'-nine tails' whistle and dull crack
were as much a part of the aural background to Australian life as the kookaburra's
laugh’ - verbaal geweld dat toch niet opweegt tegen de huiveringwekkende cijfers.
In 1835 bijvoorbeeld ontvingen de 27.340 mannelijke gedetineerden op Van Diemen's
Land een totaal van 332.810 zweepslagen, verdeeld over 7.103 geselingen, een
gemiddelde van 46 slagen per geseling.
De overheersende strafvorm was echter aanzienlijk humaner en van groter belang
voor de opkomst van een vrije samenleving van Australiërs. Anders dan het geval
geweest was in de Amerikaanse koloniën, werden de veroordeelden niet doorverkocht

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

aan vrije kolonisten. In Australië bleven ze vallen onder het gezag en toezicht van
de kroon en zijn vertegenwoordigers, ook al konden ze worden uitgeleend als
arbeidskrachten aan een opkomende vrije boerenstand. Dit systeem van ‘assignment’
gaf de veroordeelden een mogelijkheid van verweer tegen willekeur en mishandeling
van de kant van hun bazen, al was dat op de verder afgelegen vestigingen vaak niet
meer dan een papieren recht. Aanvankelijk waren er uiteraard niet veel vrije
kolonisten, al was de beschikbaarheid van gratis arbeid een factor die landverhuizers
naar Australië bracht. Maar met het verstrijken van de tijd ontstond er een inheemse
groep die zijn straf had uitgediend en een vrij leven kon beginnen - de groep der
‘Emancipists’. Ook zij konden weer gratis arbeid in bruikleen krijgen, die op haar
beurt uitzicht had op uiteindelijke vrijheid. Hughes gaat in op de ingewikkelde
psychologische relaties tussen de ‘Emancipists’, door de oorspronkelijke vrije
bevolking toch als tweederangs burgers gezien, en hun dwangarbeiders. Speciaal
daar blijkt de genuanceerdheid en complexiteit van een strafsysteem, dat niet alleen
maar bestond bij de gratie van terreur en lijfstraf.
En dan was er, zoals bij alle systemen van dwangarbeid aan de rand van de
bewoonde wereld, of het nu de slavensamenlevingen op het westelijk halfrond betrof
of de strafkolonie Australië, de mogelijkheid van ontsnapping, van marronnage, van
het ontstaan van vrijgevochten groepen buiten bereik van het koloniaal gezag. In
Australië heetten ze ‘Bushrangers’. Zelden omvangrijk, vormden ze als verschijnsel
toch een voortdurende uitdaging aan het gezag en voedden ze een heroïsche
mythologie onder de overige bevolking. De aanfluiting van het gezag deed leven.
En dan was er natuurlijk de invloed van Engeland zelf. Australië was niet volledig
aan zijn eigen lot overgelaten. Verhalen over misstanden en uitwassen bereikten
Engeland wel degelijk. Niet alleen kon zo in Engeland een krachtige beweging voor
afschaffing van het systeem groeien, ook van officiële zijde liet men zich niet
onbetuigd. Op last van de overheid bracht een commissie van onderzoek in 1838
bijvoorbeeld het beroemde Molesworth rapport uit, dat een overvloed aan details
over het leven in Australië gaf. Huiveringwekkende verhalen over kannibalisme
onder een groep ontsnapte gevangenen op Van Diemen's Land hebben waarschijnlijk
de fantasie gevoed van schrijvers als Charles Dickens en de Amerikaan Herman
Melville.
Bij alle nadruk die Hughes legt op de teneur van het systeem, was angst toch niet
de enige drijfveer. Australië als geheel was nooit de strak geregelde, gesloten, ‘totale’
strafsamenleving waar het hier en daar op leek. Zelfs op Van Diemen's Land, door
Hughes vergeleken meteen politiestaat, was er onder de tyrannieke
luitenant-gouverneur Sir George Arthur, sprake van een oppositiepers en een
ontluikende parlementaire beweging. Altijd was er toch een geest van Engelse en
Ierse weerbarstigheid, een idee te delen in de traditionele rechten van de Engelsman.
En met name het systeem van ‘assignment’ en ‘emancipation’ hield die geest levend.

Grote verhalen
Wat betreft de vergelijking met een politiestaat: het wonderlijke van het boek van
Hughes is dat het voortdurend lijkt te aarzelen tussen woedende aanklacht en
genuanceerd exposé. Grote delen van het boek zijn toonbeelden van evenwichtigheid.
Over ‘assignment’ bijvoorbeeld zegt Hughes in zijn slotbeschouwing, dat het ‘by far
the most successful form of penal rehabilitation (was) that had ever been tried in
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English, American or European history’. Maar zo af en toe kan hij de neiging tot de
grote uithaal niet onderdrukken en lijkt zijn woede ook wat modieus. Zo duikt een
aantal malen in zijn boek de vergelijking op van Australië als strafkolonie met De
Goelag Archipel, door menig recensent in Amerika gretig opgepikt, maar daarom
niet minder onzinnig. ‘Transportation’ was geen instrument van politieke
onderdrukking. De overgrote meerderheid der ballingen bestond uit kruimeldieven.
De historicus George Rude heeft berekend dat niet meer dan twee tot drie procent
van de ballingen - Chartisten, Luddieten, Fenians - uit politieke gevangenen bestond,
en ook Hughes zelf laat dat een aantal malen uitkomen. En wie heeft er ooit gehoord
van een Goelag met een zo groot ingebouwd potentieel tot verzet, protest en
bevrijding?
Ook zijn hoofdstukken over de onderdrukking van de vrouw, en over homoseksuele
contacten, vrijelijk aangegaan of afgedwongen, vertonen die neiging tot gratuite,
modieuze retoriek. Zo zegt hij dat vrouwelijke veroordeelden dubbel onderdrukt
werden. Behalve als gevangenen werden ze onderdrukt ‘as women - as members of
an inferior sex’. Slechts een paar bladzijden tevoren legt hij echter uit dat vrouwen
die ook maar iets aan geld bij zich hadden en zichzelf konden redden, bij aankomst
een beperkte vrijbrief kregen (een ‘ticket of leave’), dat vrouwen in het algemeen
lichter werden gestraft dan mannen, en dat vrouwelijke ballingen die een vrije man
trouwden zo zelf hun vrijheid verwierven. Wat homoseksuele omgang en uitbuiting
betreft, kan men soortgelijke verhalen schrijven voor elke afgezonderde
mannengemeenschap, vrij of gedetineerd. Het gemis aan context, vergelijking en
relativering - overigens bepaald een sterk punt van Hughes' boek - valt hier des te
sterker op.
Het epos van Hughes is een dikke pil geworden, en een bittere. Sommige Britse
recensenten meesmuilen wat over de Amerikaanse omvang van het bock. Het had
allemaal bondiger gekund, strakker aan de redactionele teugel. Ik ben het daar niet
mee eens. Hughes gunt zich de tijd breeduit en in detail de Australische strafkolonie
in zijn wording en verandering te schilderen. Hij bereikt dat men aan het eind van
het boek de indruk heeft die verandering gevolgd te hebben en in staat is terug te
zien op vroegere perioden als voorbij, hoewel ze eerder in zijn beschrijving de kracht
van tegenwoordigheid hadden. Het heeft iets van het effect van portretten aan de
wand, die met de beschouwer lijken mee te gaan. Hughes voert ons door de
geschiedenis - om niet te zeggen: hij sleept ons mee - en geeft ons inderdaad een
gevoel voor de veranderingen die optraden. Dat is, denk ik, de speciale bekoring die
uitgaat van Hughes' boek en het tot meer dan een modieuze best-seller maakt.
■
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Trouwhartige mierenarbeid zonder een greintje visie
De halve geschiedenis van het COC
Cultuur en ontspanning Het COC 1946-1966 door Haas Warmerdam en
Pieter Koenders Uitgever: NVIH COC/Rijksuniversiteit Utrecht. 413 p.,
f 31,50
Gert Hekma
In 1986 bestond het COC, voorheen een afkorting van Cultuur- en Ontspannings
Centrum, veertig jaar hetgeen aanleiding was voor verschillende festiviteiten. In het
Amsterdamse filmhuis Desmet werd een ‘gay and lesbian filmfestival’ gehouden en
in de Meervaart hield Brinkman (‘het gezin is de hoeksteen van de samenleving’)
voor de afwisseling een homo-vriendelijk verhaal. Hij bevorderde Nico Engelschman,
voorvader en jarenlang voorzitter van het COC, in naam van de koningin tot ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Een jaar na dato brengen de NVIH, het COC en de
werkgroep homostudies Utrecht ter herdenking Cultuur en ontspanning. Het COC
1946-1966 uit. Hans Warmerdam en Pieter Koenders van de Utrechtse werkgroep
zijn de auteurs van deze halve geschiedenis.
Waarom bewijzen Hans Warmerdam en Pieter Koenders het COC zo'n gedeukte
dienst door slechts het halve verhaal te schrijven? Tijdnood, zeggen ze zelf tactvol.
Intellectuele zuinigheid, zou ik zeggen. Het ruim vierhonderd pagina's dikke boek
is een mistroostige aaneenschakeling van onbenullige feiten en losse citaten die
zonder breder verband heel weinig te zeggen hebben. Het lijkt ten onrechte wel of
zich tussen het COC en (homoseksueel) Nederland niets heeft afgespeeld. Zo krijgt
de NVSH één bladzijde toebedeeld waarin vooral wordt betoogd dat beide organisaties
voor seksuele hervorming inderdaad soms samenwerkten. De beroemde brievenboeken
van Gerard van het Reve die in de eerste helft van de jaren zestig de storm van de
volgende jaren aankondigden, worden niet genoemd. Het Reviaanse ezelsproces
krijgt zegge en schrijve één regel toebedeeld, terwijl hier het COC zelf in het geding
was: de tekst waar alles om draaide was eerst in de COC-publikatie Dialoog
verschenen.
Hoe kun je een boeiende en onstuimige plaatsverandering als die van het COC
doodschrijven? Warmerdam en Koenders, beiden historici, geven met dit boek het
antwoord: door feit op feit bijeen te vegen en na te pennen in regentesk proza, zonder
enige achtergond te bieden of een perspectief te schetsen. Het lijkt wel of ze geen
van beiden ooit van sociale, cultuur- of mentaliteitsgeschiedenis hebben gehoord.
Door hun angst voor het brede gebaar breken ze af in 1966. Ze hebben de feiten en
thema's vlijtig op een rij gezet, maar in de jaren zestig gebeurt er in Nederland iets
uitzonderlijks rond homoseksualiteit en dus ook rond het COC, dat hen kennelijk
boven de pet gaat. De hele sfeer in de homowereld veranderde toen compleet; de
traditionele verhoudingen kwamen op hun kop te staan.
De eerste vijftien jaar was Nico Engelschman voorzitter van de Shakespeare-club
en het COC. Onder zijn leiding wilde de vereniging vooral een Nationaal Tehuis zijn
voor de homofiel (een woord dat sterk werd gepropageerd door het COC). In de
beschutting van zijn club kon de homoseksueel zichzelf zijn, wat in de boze
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buitenwereld allerminst mogelijk was. In de vereniging kon hij/zij zich laven aan
vriendschap, cultuur en ontspanning. Daarbuiten lonkten de minderjarige, naar de
strafwet toentertijd een verboden vrucht, de pisbak, de seksuele promiscuïteit. Tegen
zulke verleidingen waarschuwde het COC met klem. Naast de recreatieve doelen,
door het Hoofdbestuur als geestelijk reclasseringswerk beschouwd, ontwikkelde de
vereniging ook politieke doelen: afschaffing van artikel 248bis (strafbaarstelling van
homoseksuele ontucht met minderjarigen), maar vooral de aanvaarding van de
homofiel als homofiel in de samenleving. Dat was in de wrange jaren vijftig een hele
opgave. De psychiater Wijffels castreerde er in stilte op los; de politie stond vijandig
tegenover zelforganisatie die de homoseksualiteit zeker zou bevorderen en huwelijken
zou verscheuren; het katholieke partijbureau streefde naar strafbaarstelling van alle
homoseksuele handelingen zoals die in de bezettingstijd had bestaan.

Engelschman krijgt een ridderorde opgespeld van minister Brinkman op 7 december 1986

Huiskamerbijeenkomst afdeling Utrecht, eind jaren vijftig

Bal masqué in de jaren vijftig
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Brochure voor ledenwerving, 1952

Onberispelijke façade
Vooral de eerste jaren ging het moeizaam met de ontplooiing van het COC. Het
maandblad van de vereniging. Levensrecht, moest het ontgelden en verdween om
als Vriendschap korte tijd later uit de as te herrijzen. Het COC kon onder Engelschman
alleen overleven door zich zo keurig mogelijk te presenteren. Dat wilde zeggen dat
minderjarigen geen lid konden worden, dat de commerciële subcultuur en seksuele
promiscuïteit werden afgewezen, dat gelijkgeslachtelijk dansen en kussen niet konden
worden toegestaan binnen de vereniging. Vooral dankzij het doorzettingsvermogen
van Engelschman en de façade van onberispelijkheid die bestuursleden als Benno
Premsela zich ten slotte geheel eigen maakten, kon het COC overleven. Steeds en
overal lag de zedenpolitie op de loer om de kleinste misstap tot een misdaad op te
blazen. Uit het boek krijg je de indruk dat politieagenten in die beginjaren de trouwste
bezoekers waren van de gezellige avonden van het COC.
In de jaren vijftig bleef het COC een schuilkerk, maar in de samenleving ontstonden
openingen voor een discussie over seksualiteit. Er werd gerapporteerd over de
zedenverwildering van de jeugd, over de onmaatschappelijkheid van de lagere klassen.
Steeds minder ging men een oplossing zoeken in repressie; er kwam ruimte voor
repressieve tolerantie. Het starre patriarchaat moest het veld ruimen voor streng
paternalisme. Verlichte geesten uit ‘neutrale’ hoek als Lau Mazirel en Coen van
Emde Boas namen het als eersten op voor het COC. Later, rond 1960, volgde een
stoet psychiaters en pastores uit katholieke en protestantse zuil, met Kees Trimbos
als een gemoedelijke, maar harde kop van jut. De NVSH maakte in diezelfde jaren
een explosieve groei door, terwijl er aan het culturele front ook beweging zat. Rudi
van Dantzigs ballet Disgenoten werd uitgevoerd, Reves brieven verschenen in Tirade,
Genets De Meiden kwam op de planken. De subculturele barretjes en dancings schoten
als paddestoelen uit de grond en Bas Roodnats prettige portret van de homoseksueel
en het COC in Amsterdam is een beetje gek (1960) deed velen de schellen van de
ogen vallen. In Vrij Nederland werd verontwaardigd melding gemaakt van ‘bad boys’
die in Den Haag ‘hompies’ ramden. Bij Warmerdam en Koenders worden zulke
doorbraken bijzaken. Hun werk heeft geresulteerd in een bladerboek met aardige
plaatjes en losse feitjes.
In 1963 begon het COC ten slotte de koers te veranderen. Van schuilkerk en
Nationaal Tehuis (‘homofiel zionisme’) werd het meer een vakbond, de Nederlandse
Vereniging van Homofielen. Het belangrijkste doel kwam nu te liggen bij integratie
van de homofiel in de samenleving. Een nieuwe openheid ontstond terwijl het
verenigingsleven op commerciële basis werd geschoeid. De nieuwe voorzitter
Premsela verscheen zonder masker op de beeldbuis. Het Hoofdbestuur richtte de
Stichting Dialoog op die, inderdaad, het gesprek tussen homoseksuele groep en hele
samenleving gestalte moest geven. Een fraai tijdschrift met dezelfde naam was het
belangrijkste resultaat, met in de redactie mannen als Reve, Johan Polak en Jan
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Rogier. Het was al spoedig een steen des aanstoots voor SGP-senator Algra die Reve
godslastering aanwreef: het grensverleggende ezelsproces dat Nederland lange tijd
in de ban zou houden, kon beginnen.
De stroomversnelling waarin het COC grotendeels ondanks zichzelf terechtkwam,
blijft in het boek van Warmerdam en Koenders onzichtbaar. Voor hen zijn de
veranderingen van de jaren zestig en zeventig - afschaffing van artikel 248bis en
koninklijke goedkeuring van het COC - het resultaat van het noeste en steeds op
dezelfde voet doorwerken van het Hoofdbestuur. In hun conclusies kleineren ze even
plomp als onnozel interpretaties van de geschiedenis van het COC die door anderen
zijn aangedragen, maar hun kritiek en eigen analyses overtuigen geen moment en
zijn zelfs in lijnrechte tegenspraak met het materiaal dat ze zelf aandragen. Het COC
had beter verdiend dan deze trouwhartige mierenarbeid zonder visie of conclusie.
■
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Met 25 kamelen en 300 liter rum de woestijn in
De eerste expeditie die Australië van zuid naar noord doorkruiste
Cooper's creek The Opening of Australte door Alan Moorehead Uitgever:
The Atlantic Monthlv Press, 222 p., f 24,10
Chris van der Heijden
‘En als daar achter de woestijn nu eens een binnenzee lag? Wat een verandering zou
dat betekenen. Er was toch ook goud. Waarom geen water? Wie kon er nu geloven
dat die droogte maar doorging en doorging? Ergens moest ze toch ophouden? Wie
weet lag er wel...’ Speculaties genoeg en het is niet moeilijk de achtergrond daarvan
te begrijpen: honderdvijfentwintig jaar geleden Was Australië nog zo goed als
onontdekt. Alleen op een smalle strook in het zuidoosten, ingeklemd tussen zee en
woestenij, was sprake van ‘beschaving’. Dan kwam er een paar honderd kilometer
waar wel wat mensen leefden - boeren en herders, goudzoekers en vreemde figuren
die blacks genoemd werden - maar de rest was niemandsland, in ieder geval terra
incognita. En dat ongeveer vijftienhonderd kilometer lang, een afstand van Amsterdam
naar Burgos: wat zou dat niet aan geheimen bevatten? Een Australische Kaspische
of Middellandse Zee? Vruchtbaar land? Goud, meer goud? En wat voor mogelijkheden
bood het de bewoners aan de zuidoostkust niet als er dwars door het continent een
telegraaflijn gelegd kon worden die via Nederlands-Indië en het vasteland van Azië
verbinding gaf met Europa?
Charles Sturt, een Engelsman die in India geboren was, waagde als eerste enkele
pogingen. Vanuit Sydney trok hij in de jaren twintig van de vorige eeuw in westelijke
richting en verkende het rivierengebied van New South Wales. Maar noordelijker
dan Sydney kwam hij niet. Een vriend van hem slaagde daar in 1840 wel in. Hij
beklom Mount Hopeless en omschreef deze als ‘niets anders dan een eindeloze woeste
van kale rotsen en zand’. Maar al beloofde dat weinig goeds, Sturt viel niet te
ontmoedigen. ‘Ik heb het vreemde idee dat er niet ver van de negenentwintigste
breedtegraad een binnenzee ligt,’ vertelde hij eenieder die het horen wilde en keek
naar de papegaaien en kaketoes die in deze richting vlogen. Het duurde nog tot 1844
voor de autoriteiten hem toestonden een expeditie uit te rusten en daarmee bereikte
hij inderdaad die breedtegraad. Maar het was er kurkdroog en smoorheet. De weinige
Aborigines die er leefden, beweerden dat er nergens water was, dat ‘de zon het
opgegeten had’. Sturt geloofde hen niet, trok verder, kwam aan de vijfentwintigste
breedtegraad: droog. Hij probeerde nog een andere richting, vond inderdaad een
streek met kreken en wat groen, kreeg weer hoop, trok verder maar belandde opnieuw
in een stony desert. ‘Zonder planten of bomen, geen enkel object om je op te
oriënteren, als een schip op zee trokken we verder op het kompas.’

Armzalige vlakten
Uiteindelijk keerde hij terug, ontmoedigd maar met belangrijke informatie: eenieder
die in noordelijke richting trok, kon weten welke armzalige vlakten hem te wachten
stonden; de Aborigines bleken minder gevaarlijk dan wel aangenomen werd; flora
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en fauna, voor zover aanwezig, vereisten diepgaand onderzoek; en wie weet lag er
boven de vijfentwintigste breedtegraad (ongeveer Midden-Australië) toch nog water?
Bovendien, een aantal jaren na deze tocht werd in de omgeving van Melbourne goud
gevonden. Binnen tien jaar nam de bevolking van Victoria (zo heet deze streek) toe
van zo'n zestig- naar vijfhonderdduizend inwoners. Melbourne groeide razendsnel
uit tot een moderne stad, met een overschot aan bordelen, een polka- en walsrage,
met een Koninklijk Theater, een parlement, een bibliotheek, gaslicht en een
universiteit. Maar goud werd al snel een steeds grotere zeldzaamheid, de armoede
nam toe en honderdduizenden mensen met - zoals Alan Moorehead het zegt - ‘a
sense of claustrophobia in the midst of an infinity of space’ staarden naar zee en
woestijn. Zo groeide met de dag de noodzaak om het continent écht te verkennen en
nu diepgaand.
Over de eerste expeditie die Australië van zuid naar noord doorkruist, publiceerde
Alan Moorehead, hier vooral bekend door zijn boek over Darwin en the Beagle,
vijfentwintig jaar geleden Cooper's Creek. Onlangs werd het in een nieuwe serie
reisboeken van de Attentie Monthly Press heruitgegeven. Een prachtig en dramatisch
verhaal, vergelijkbaar met andere uit deze wonderjaren van negentiende-eeuwse
exploratie: met dat van Livingston en Stanley in Afrika, Speke en Grant aan de Nijl
en Burton op wereldreis. Maar een verhaal dat - waarom? - veel minder bekend is.

Aborigines achtervolgen een indringer. Schilder onbekend, ca. 1790

Na enkele jaren van voorbereiding zette zich in augustus 1860 in Melbourne een
grote groep mensen en dieren in beweging. De leiding berustte bij een Ier die aan
alle clichés beantwoordde: hij was rauw en vrijgezel, droeg een baard, kleedde zich
als Clint Eastwood in een spaghetti-western en luisterde naar de naam Robert O'Hara
Burke. Baarde hij al veel opzien, meer nog deden dat de vijfentwintig kamelen die
speciaal voor de expeditie uit India gehaald waren. Die beesten zouden ten slotte als
enige de ontberingen van de woestijn kunnen verdragen - wat overigens maar zeer
ten dele juist bleek. Dan alle instrumenten, boeken, wapens en voorraden,
bijeengepropt in huifkarren, de mohammedaanse jongens die als kamelendrijvers
meegingen en de duizenden en nog eens duizenden die zich rond het gezelschap
verdrongen. Net een plaatje uit een boek van Jules Verne. En van diens verhalen had
deze expeditie wel meer want op bijna hetzelfde moment dat Burke zich in Melbourne
in beweging zette, vertrok met vergelijkbaar doel een vriend van Sturt uit Adelaide.
‘A race A race so great a one/’, schreef de Punch van Melbourne, ‘The world ne'er
saw before;/ A race A race across this land? From south to northem shore.’

Competentiestrijd
Maar al vanaf het eerste moment had Burke het moeilijken hij was te goed uitgerust,
of eigenlijk: te zwaar. Het was winter, het regende aanhoudend en de wagens bleven
in de modder steken. Een van de Indiase kamelendrijvers ontdekte na enkele dagen
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dat zijn geloof hem verbood het meegenomen voedsel te nuttigen en wandelde huilend
terug. Dan begon er al spoedig een competentiestrijd tussen Burke en de tweede man
die verantwoordelijk was voor de kamelen en meende dat de beesten als bescherming
tegen scheurbuik dagelijks een portie rum nodig hadden. Daartoe was een kleine
driehonderd liter opgeladen maar het vervoer daarvan was in deze omstandigheden
geen kattepis. Ruzie volgde op ruzie, de groep viel uiteen en het werd steeds
duidelijker dat verder trekken op deze manier onmogelijk was. En toen Burke
uiteindelijk besloot de rum achter te laten, nam de tweede man ontslag en keerde
terug. Een ander deed hetzelfde maar beloofde nog te blijven tot er vervanging
gevonden was. De expeditie was net begonnen - nog binnen het gebied waar anderen
al eerder waren geweest - en de problemen waren al niet meer te overzien. In
Menindie, de laatste nederzetting vóór de woestenij, splitste Burke de expeditie
daarom in tweeën: de grootste groep zou onder zijn leiding proberen zo snel mogelijk
Cooper's Creek te bereiken dat zeshonderdvijftig kilometer noordelijker lag; de
overigen zouden met de voorraden volgen maar eerst een depot opzetten en wachten
tot de zieke dieren zich hersteld hadden. Ze zouden elkaar nooit weerzien. Datzelfde
gebeurde na aankomst in Cooper's Creek dat zonder al te veel problemen in
drieëntwintig dagen bereikt werd: vier van de mannen zouden er blijven om op de
achterhoede te wachten; vier anderen zouden onder leiding van Burke proberen tot
bij de zee aan de noordkust te komen. Op één na zouden ook zij elkaar niet weerzien.
Burke trok verder, door verlaten land vol ratten, vliegen, muggen, droogte en af
en toe een groepje ‘onbetrouwbare blacks’. Vlak bij zee belandde de groep in een
reusachtig moeras: de kamelen zakten weg, het paard begaf het, de voorraden raakten
op en insekten maakten slapen onmogelijk. Op steenworp afstand van het doel keerde
de expeditie om, de moed verdwenen en de wanhoop in de schoenen. Het werd een
rampentocht: een van de vier mannen stierf, de beesten weigerden verder te gaan of
werden bij gebrek aan voedsel afgemaakt, de regen stroomde bij bakken neer, de
kleren waren versleten en de laarzen aan flarden getrapt. En toen de drie
overblijvenden uiteindelijk uitgeput en zonder enige bepakking Cooper's Creek
binnensloften - na vijf maanden ellende eindelijk weer eens anderen om mee te praten,
eindelijk een stevig maal - heerste er doodse stilte. In een fles vonden ze een briefje
van de achterhoede, op de vorige dag gedateerd: ‘Met zes kamelen en twaalf paarden
in goede conditie zijn we vertrokken.’ Het is een klassiek moment in de geschiedenis
van Australië, vergelijkbaar met het turfschip van Breda of de moord op Floris V:
de verbijstering van die drie uitgeputte kerels. Hoe dan ook, de rest van het verhaal
is zo mogelijk nog treuriger: Burke en z'n maten leefden maanden tussen de
inboorlingen, soms bedreigd dan weer onthaald; ze aten planten, sleepten zich in
zuidelijke richting, keerden terug naar Cooper's Creek en bedachten dat ze alleen
maar konden wachten tot een reddingsploeg opdaagde. Die kwam inderdaad, zij het
bijna een half jaar later en na veel beroering en gekibbel in Melbourne. Maar die
kwam te laat. Van de drie mannen was er nog één in leven. King genaamd: een
eenzame figuur op de vlakte, gekleed als een vogelverschrikker en met 'n halve hoed
op het hoofd.
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Veroordeeld tot overleven
Ambitieuze roman van Leo Serrano, Chileens schrijver in Nederlandse
ballingschap
Een onmogelijke herinnering door Leo Serrano Vertaling Eric M. Fonville
Nawoord Hub. Hermans Uitgever: Ambo/Novib/NCOS, 253 p., f 35,Maarten Steenmeijer
Er ligt een heel klein stukje Latijns-Amerika in Nederland. Dat is te danken aan de
duizenden mensen uit dat immense continent die de afgelopen vijftien jaar om even
evidente als treurige redenen naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben onze steden
onder meer verrijkt met kleurrijke muurschilderingen en prachtige muziek.
Minder in het oog springt de door deze ballingen geschreven literatuur. De
verklaring is makkelijk gevonden: de meeste vertalingen verschijnen bij marginale
uitgeverijen. Slechts een enkel werk krijgt de kans om via de reguliere boekhandel
een breder publiek te vinden. Bijvoorbeeld Een onmogelijke herinnering, de eerste,
lijvige roman van de Chileen Leo Serrano (1952). Het boek maakt deel uit van de
Derde Spreker Serie.
De titel verwijst naar het schrijnende gevoel niet in de strijd (in dit geval: de strijd
tegen de dictatuur van Pinochet) te zijn gestorven, maar veroordeeld te zijn tot
overleven. Voor velen betekent dat: proberen om in een vreemd land een nieuw leven
op te bouwen. Een leven waarin het vaderland een grote rol blijft spelen.
Dat geit wel heel sterk voor Rafael, de hoofdpersoon van Een onmogelijke
herinnering. Chili is meer dan een herinnering: het vormt nog steeds de essentie van
Rafaels bestaan, dat zich hierdoor het grootste deel van de dag ver van de
werkelijkheid afspeelt. Nederland, de huidige verblijfplaats, is dan ook hooguit
aanleiding voor enkele knorrige, weinig verrassende terzijdes: het slechte weer, de
subsidiecultuur, het onbeholpen engagement (solidariteitscomités en dergelijke), de
stiptheid, de lompe manier waarop we ons kleden en bewegen. En ook: de ontrouw
van de Nederlandse vrouwen. Uit deze roman krijg je de indruk dat zij nog maar één
ding willen zodra ze oog in oog staan met een Latijnsamerikaan, niet zelden tot diens
ongenoegen. Ken ik mijn landgenotes slecht of is de wens hier de vader van de
gedachte?
Toch is er één lichtpuntje in het donkere bestaan van Rafael: de kroeg, waarin
menige herinnering naar boven wordt gehaald, heeft een warme plaats in het hart
van de balling weten te veroveren.
De flashbacks vormen dus de kern van de roman. Ze spelen zich af in een periode
van de Chileense geschiedenis die al vele romans heeft opgeleverd: de
verkiezingsoverwinning van Allende in 1970, de coup van Pinochet in september
1973 en de eerste jaren van dictatuur. Zoals in de meeste van deze romans staat in
Een onmogelijke herinnering niet de geschiedenis, maar de individuele beleving
ervan centraal. Het gaat niet om de politiek zelf, maar om de manier waarop zij in
het alledaagse leven de essentiële menselijke verhoudingen kan bepalen: familie,
vriendschap, liefde.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Uitglijers
De auteur laat verschillende geschiedenissen, die uiteindelijk allemaal iets met Rafael
te maken blijken te hebben, door elkaar lopen. De ambitieuze manier waarop hij dat
doet, is bewonderenswaardig, het resultaat meestal gelukkig. Wel struikelde ik zo
nu en dan. Zo hadden de verzetsacties wat mij betreft veel korter gekund. Bovendien
raakt hier het persoonlijke, en daar gaat het in deze roman immers om, te zeer op de
achtergrond. In de erotische passages, waar het persoonlijke voorop zou moeten
staan, glijdt de verteller regelmatig uit: hij schuwt het cliché niet en is soms zelfs op
het ordinaire af. Of wil de auteur hier het machismo in zijn hemd zetten? Mocht dat
zo zijn, dan doet hij dat op nogal flauwe, oppervlakkige wijze. In de kroeggesprekken
staan eveneens onhandige passages. De toon wordt nu en dan al te jofel, waaraan
ook de niet altijd even secure vertaling (het Spaans schemert te vaak door) debet is.
Dit neemt niet weg dat Een onmogelijke herinnering allure heeft. Tijd, plaats,
perspectief en register verspringen voortdurend, en dat komt de levendigheid van de
roman zeer ten goede. Het is niet het enige waarin de auteur er blijk van geeft zich
verwant te voelen aan de moderne Latijnsamerikaanse literatuur. Daar maakt hij
overigens geen geheim van: de verwijzingen en knipogen naar het werk van Garcia
Márquez c.s. zijn talrijk. Serrano mist nog hun evenwichtigheid, maar heeft genoeg
talent om de lezer uit te doen zien naar zijn tweede roman.
■

Alan Moorehead
Vervolg van pagina 11
Hij werd opgelapt en naar Melbourne gebracht waar zijn aankomst een complete
hysterie teweegbracht.
Vervolgens werd een commissie ingesteld die moest onderzoeken waar de expeditie
misgelopen was en wie daarvan als schuldigen aangewezen konden worden. Het
rapport verscheen in januari 1862 en was weloverwogen, hoewel mismoedig: Burke
werd ondoordachtzaamheid verweten; Brahe (leider van de achterblijvers die een
dag te vroeg vertrokken waren) werd min of meer vrijgesproken: hij had lang genoeg
gewacht; King, de enige overlevende, kwam als de grote held te voorschijn. Maar
het resultaat van de expeditie zou nihil zijn.

Groene mieren
Toch bleek spoedig dat dit laatste niet juist was: binnen een jaar trokken twee andere
ploegen dwars door het continent; binnen tien jaar na deze gebeurtenissen vestigden
zich families in Cooper's Creek; in de jaren zeventig werd die telegraaflijn inderdaad
aangelegd; missionarissen zwermden over het land uit om de Aborigines te leren
kennen - en natuurlijk te bekeren; kamelen werden in groten getale geïmporteerd,
rond de eeuwwisseling waren er zesduizend (maar dat ze toch maar matig
functioneerden, bewijst het feit dat ze nu nauwelijks meer voorkomen); overal werden
mijnen ontdekt. Kortom, de expeditie van Burke was werkelijk het begin van The
Opening of Australia, zoals de ondertitel van Mooreheads prachtige boek luidt. Maar
hoe heroïsch het verhaal ook is - toegegeven, Moorehead zet af en toe wel
kanttekeningen - mij wil die film van Wenders niet uit het hoofd verdwijnen. Een
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paar maanden geleden werd hij door de VPRO nog eens uitgezonden: Wo die grüne
Ameisen traümen: een oliemaatschappij verdrijft de Aborigines die beweren dat het
olieveld een heilige plaats is want daar dromen de groene mieren. De ‘heldhaftige
geschiedenis’ van Australië waarmee we dit jaar nog doodgegooid zullen worden en
waarvan dit verhaal over Burke de tweede fase uitmaakt, was - laten we dat voorop
stellen - wel het einde van de droom van de groene mier. Het heeft weinig zin opnieuw
te klagen over wat onherstelbaar is (al kan er nog veel gedaan worden) maar als het
goed is hoort ieder verhaal over dit laatste continent zo te beginnen: bij de Aborigines
die niet sinds tweehonderd maar al minstens twintigduizend jaar rond Cooper's Creek
leven.
■

Geletterd? 83

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 18 februari opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254,
1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 84 van 27 februari. De
citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Dieven
1. Steel dit boek. De boekhandelaar verdient er 40% aan. Een boek is geen pak
waspoeder. De auteur werkt niet alleen aan produktie, maar aan middelen tot
produktie, n.l. van andere gedachten. Het boek krijgt haar gebruikswaarde niet
door het aantal kopers, maar door het aantal lezers. Lees dit boek.
2. ‘Godverdomme, nee!’ viel Paul nijdig uit. Hij trok één hand uit zijn zak. ‘Het
gaat erom dat ik maling heb aan de moraal. Ik verzet me principieel. Dat stelen
van dat boek is geen diefstal, maar een gebaar! Een keihard godverdomme!’
3. Het ging ons wel aan het hart om boter in het werk van Menno ter Braak te
smeren, maar zaken waren zaken. Het maltraiteren van boeken noemden we
‘lezen’, zoals we het stelen - om er in cafés zonder te hoeven fluisteren over te
kunnen praten - ‘kopen’ noemden. We leefden van ‘koop’ en verkoop. De
inkoopsprijs was laag.

Oplossing Geletterd 82 van 30 januari (Droste-effect):
1. ‘...een veredeld soort boeken voor de rijpere jeugd, die niemand na zijn
vijfentwintigste nog leest’: Harry Mulisch. Twee vrouwen.
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2. ‘...een roman van twee zulke oude mensen...en de moord in Indië’: Louis
Couperus. Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan.
3. ‘De Verliezers van Anna Blaman zie ik hier staan. Dat is pas uit, heb ik gelezen’:
Anna Blaman. De verliezers.

Winnaar: Marleen Slob, Amsterdam
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Filosofie en lettersnijderij
Wie iets over typografie wil lezen komt algauw bij een van de meest klassieke
geschriften op dat gebied terecht: De grondbeginselen der typografie van Stanley
Morison, de ontwerper van onder andere de Times-letter. Het is een heel zuivere
tekst, zonder overbodigheden en de zorgvuldigheid straalt je uit elke zin tegemoet.
Tegelijkertijd vergt Morison een concentratie die niet elke typografische leek zal
kunnen opbrengen. Veel aardiger in dit opzicht is Een verhandeling over typografie
door Eric Gill, een hoekig geschreven boekje met veel referenties naar andere kunsten
dan de typografie.
Gill (1882-1940) liet op zijn grafsteen beitelen dat hij steenhouwer was. Dat was
al te bescheiden. Hij had er bij kunnen zetten dat hij houtgraveur, illustrator en
beeldhouwer was, dat hij als essayist over uiteenlopende onderwerpen had geschreven
als seks, politiek, religie en het ambachtelijke in de kunst, kleding en typografie. Hij
heeft twee zeer populaire letters ontworpen, de perpetua en de schreefloze Gill Sans,
en was daarenboven gelovig katholiek. Dat alles bij elkaar was, aan de andere kant,
wei wat veel voor op een grafsteen.

Gills An Essay on Typography verscheen in een nieuwe vertaling van Peter van der
Linde. Marc de Klijn en Huib van Krimpen (De buitenkant, 190 p., f 36,-,
handgebonden luxe-editie met bandontwerp van Paul Groenendijk f 160,-). Het boekje
verscheen voor het eerst in 1931, en is alleen al als tijdsdocument zeer interessant,
niet in de laatste plaats omdat Gill vaak naar de actuele stand van drukkerszaken
verwijst. Hij schreef zijn Essay op een moment dat de industriële drukkerij het
ambacht vrijwel geheel had verdrongen, en pleit ervoor dat de voordelen van beide
benaderingen blijven worden gewaardeerd.
Gill is een eigenzinnig man en dat maakt zijn essay over typografie zeer boeiend.
Hij is bijvoorbeeld van opvatting dat in plaats van ‘en’ het teken & moet worden
gebruikt, en vindt dat er veel meer van dergelijke samentrekkingen moeten worden
ingevoerd. Herhaaldelijk doet hij zijn beklag over de Engelse spelling en stelt hij
een fonologische weergave van de gesproken taal voor. Zo staat Een verhandeling
over typografie bol van krachtig verwoorde opvattingen, die hij in soms merkwaardige
uitweidingen verpakt. Gill vindt bijvoorbeeld dat een ambachtelijke drukker anno
1931 zelf zijn inkt moet maken, en daar heb je - als bij alle ambachtelijke of
kunstzinnige arbeid - geduld voor nodig. Dan volgen enkele gedachten over ‘geduld’:
‘Geduldig zijn betekent lijden. Door hun voortbrengselen kennen de mensen elkaar,
maar in hun lijden zijn ze wat ze zijn. Lijden is niet slechts het verdragen van
lichamelijke of geestelijke pijn, maar ook het beleven van vreugde. Van een konijn
gevangen in een strik kan men veronderstellen dat het lichamelijke pijn lijdt: maar
het lijdt aan niets anders. De gekruisigde kan geacht worden zowel fysieke als
geestelijke smart te lijden, maar hij beleeft ook intens geluk en vreugde. De industriële
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arbeider is vaak al een konijn in een strik; de kunstenaar is vaak als een gekruisigde.
Wij bezitten onze ziel in lijdzaamheid. Een minder hoogstaande visie op de zaak is
onvoldoende.’ Zo filosofeert Eric Gill op tal van plaatsen. Met Engels understatement,
met humor en met zeer veel relativeringsvermogen (hier en daar bijna literair) schrijft
hij over de geschiedenis van de letter, stempelsnijden, papier, inkt, de opbouw van
de pagina (zetbreedte, kop- en staartwit, wel of niet uitvullen), de oplage van boeken
et cetera. Jammer dat aan de vertaling van zijn Essay on Typography zo'n
droogstoppelig nawoordje van Huib van Krimpen werd toegevoegd, waarin op de
‘twijfelachtige juistheid’ van een aantal van Gills opvattingen wordt gewezen, en op
zijn ‘schromelijk overdrijven’ en ‘doordraven’. Ook spreekt Van Krimpen over het
‘druipende sarcasme’ in Gills Essay: hij lijkt het niet te waarderen. Uiteraard hoeft
de lezer niet alles wat Gill beweert klakkeloos aan te nemen: zijn meningen zijn hier
en daar zeer aanvechtbaar. Maar bij die lezersreactie, daar wijst alles in Gills
Verhandeling over typografie op, zou deze dwarse ‘steenhouwer’ zich juist in zijn
graf omdraaien.
AJ

Hoort het woord
Een rib uit het lijf, maar gegarandeerd mooi ‘voor later’, zijn de vier compact discs
van uitgeverij CNR-Centerboek: Hugo Claus leest, Jan Wolkers leest, Remco
Campert leest en Herman de Coninck leest (f 39,90 per stuk). Ze zijn te bekomen
bij boekhandels die niet schrikachtig zijn voor digitale hightec. Nog even afgezien
van de perfecte geluidskwaliteit slaat de ‘CD’ het cassettebandje ook voor literair
gebruik met punten: het kunnen vóórkiezen van een favoriet nummer blijkt ook bij
het je laten voorlezen van een gedicht een uitermate bevredigend extra plus te zijn.
Wie nú spijt heeft tóén te zuinig te zijn geweest voor de serie grammofoonplaten
Stemmen van schrijvers van uitgeverij Querido, maakt nu zijn morele verplichtingen
goed tegenover de cultuurhistorie; tenslotte worden stemmen van schrijvers slechts
geconserveerd als het voor uitgevers commercieel interessant is.
Jammer dat Centerhoek Hugo Claus leest niet meestuurde, zodat het oordeel of
Herman de Coninck inderdaad het mooiste, sonoorste stemgeluid bezit nog even
moet worden uitgesteld. Het in de cd-verpakking meegeleverde toelichtende drukwerk
ziet er verbazend onbeholpen uit. Misschien kan er, voor zo'n luxe produkt, toch nog
eens professionele hulp vanaf? De teksten erbij, dat is vast te veel gevraagd, maar
het vermelden van de speelduur der nummers zou toch het minste zijn.
Voor het overige niets dan lof. De poëzie van Herman de Coninck wint zeer door
de aangenaam ontspannen toon der dichter, en Remco Campert maakt van het
voorlezen van de zijne een echte session. ‘Als een jazzmusicus die zijn kans schoon
ziet volg ik in een lange improvisatie mijn eigen adem,’ licht hij toe bij het lange
gedicht Solo (1962). Dat de dichter daarbij hoorbaar achter adem raakt sluit mooi
aan bij zijn programmatische regel: ‘Poëzie is mijn adem.’ Déze Campert is wel heel
erg cerebraal. Mocht hij nóg een keer op cd gezet worden, dan niet met poëzie maar
met verhalen, die het voordeel bieden dat je ook eens lachen mag. Klassiekers als
James Dean en het verdriet of Alle dagen feest, ik noem maar wat. Verhalen, blijkt
bij Wolkers, houden toch nog meer de aandacht vast dan een vol uur poëzie.
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Jan Wolkers koos geheide oude succesnummers: ‘Het tillenbeest’ (uit Serpentina's
petticoat’), ‘Ezau's handen’ (uit Terug naar Oegstgeest) en ‘De vleugels van Hermes’
(uit Turks fruit), met een toegift van zeven schitterende sonnetten, alles van een
obscene, gruwelijke vleselijkheid die indrukwekkend prachtig is, het gezicht van het
dode zusje dat zichtbaar wordt in een opspattende latrine niet minder dan het ‘soppend
vlees’ van de gestorven moeder uit het sonnet ‘Speurtocht’. Wolkers' opgewonden
kwaakstem maakt het allemaal nog veel prachtiger dan het toch al blijkt te zijn.
Leraren Nederlands opgelet: effectiever literatuuronderwijs dan tien minuten Wolkers
leest klassikaal laten horen is niet voorstelbaar.
DS

Dries: ‘Pas Jij Zolang Op De Winkel Dan Ga Ik Even Naar Thailand..!’

Scènes uit het leven van Joop den Uyl zoals gezien door Opland, zo zou men het
boek Joop kunnen omschrijven dat De Harmonie heeft uitgegeven. Het bevat een
selectie uit de tekeningen die Opland door de jaren heen maakte van Den Uyl in
politieke actie. Wat opvalt is dat Opland hem bijna altijd tekent in een staat van
grimmige zorgelijkheid en dat hij heel vaak scènes tekent waarin Den Uyl door Van
Agt. Lubbers, Ruding of Wiegel te grazen wordt genomen met een air van het recht
van de sterkste, zelfs wanneer Den Uyl en zijn partij een verkiezingsoverwinning
behalen van tien zetels. Jammer is dat de tekeningen niet vergezeld gaan van de
datum waarin ze in de Volkskrant hebben gestaan. Daardoor is niet altijd duidelijk
op welke politieke actualiteit de tekening betrekking heeft. De opbrengst van het
boek komt ten goede aan het P.E.N. Emergency Fund, een afdeling van de P.E.N.
die zich bezighoudt met daadwerkelijke hulp aan schrijvers en journalisten in nood.
Het boek kost f 12,90.

Max de Jong revisited
Toen K. Schippers in 1974 vroeg om ‘De Complete Max de Jong’ moet er enig
uitzicht zijn geweest op de realisatie ervan. Inmiddels is er minder kans op dan ooit.
Wie iets over hem schrijft moet nog steeds eerst vertellen wie hij eigenlijk was, hoe
vertrouwd zijn naam bij sommigen ook is: Max de Jong (1917-1951) is de dichter
van het lange gedicht Heet van de naald, in 1947 uitgegeven door Van Oorschot.
Het is een van de mooiste liefdesgedichten in de Nederlandse taal. Het werd in 1974
herdrukt. Daarnaast schreef De Jong korte essays (‘liefst van de lengte van een

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

cigaret’) en aforismen, waarvan maar een deel tijdens zijn leven werd gepubliceerd.
Hij was bevriend met Van het Reve, de Morriëns, Emile van Moerkerken, Hans van
Straten, Leo en Tineke Vroman. Hij was hypergevoelig en melancholisch en had de
neiging zich af te sluiten. In 1982 verscheen bij Reflex Essays in zakformaat, jammer
genoeg in een oplage van slechts zestig exemplaren. Rond zijn dertigste begon De
Jong een dagboek bij te houden waarvan een paar fragmenten in Tirade (maart 1968)
verschenen maar dat daarna nooit in boekvorm is uitgegeven ondanks de
uitdrukkelijke wens van velen, onder wie Geert van Oorschot. Familie maakte er
bezwaar tegen. Het bestaat uit veertig cahiers en bevindt zich nu in het Letterkundig
Museum. Deze summiere gegevens zijn nodig voor het goed begrip van de cyclus
gedichten Het onvoltooid verleden van Georgine Sanders, die in een bibliofiele
editie is uitgegeven door Avalon Pers in Woubrugge in een oplage van zeventig
exemplaren. Georgine Sanders is de meisjesnaam van Tineke Vroman. Zij en Leo
Vroman waren bevriend met Max de Jong toen hij in Utrecht woonde. Die vriendschap
bleef bestaan toen Leo Vroman in 1940 vluchtte en in Indië in kampen terechtkwam.
Na de bevrijding ging hij naar Amerika waar Tineke zich bij hem voegde in 1947.
In de jaren 1940-1947 moet de vriendschap tussen Max de Jong en Georgine Sanders
zich zo hebben verdiept dat de herinnering eraan in deze vijftien gedichten de vorm
heeft gekregen van vertwijfeling over een niet afgemaakte liefde. Na veertig jaar
komt het terug als iets onontkoombaars en wordt dan gedeeld met de aanwezige
geliefde: ‘Lig bij mij, sta en ga met mij, / verlos mij van dit onvoltooid / verleden,
dat niet stierf als hij, / maar dwingend terugkeert. En toch nooit // heb ik, als nu, jou
liefgehad, / weet van je denken en je doen / als jij van het mijne, houd omvat / ons
leven samen. Wie had toen // verwacht dat wat eens tijdelijk scheen/ zich vast zou
hechten, steeds onvat- / baar voor verzet of rede, alleen / nog dieper graven zou,
zodat // hij nog in mij verder leeft / - onsterfelijk binnen mijn levensraam - // Laat
dit dan zijn wat vrede geeft, / gedeeld, uit vriendschap, in zijn naam.’ In de gedichten
vraagt ze zich af of ze de herinnering niet heeft vertekend (‘Of heb ik soms zijn
beeltenis herzien, / vertekend naar mijn eisen’) en of zijn onbereikbaarheid toen niet
juist het gat is dat ze nu wil vullen: ‘Mij blijven woorden, en herinnering / aan één
die ik in waarheid heb gekend... zijn schim blijft vaagmaar elke dag, dit jaar /
doordrong mij zijn aanwezigheid.’ Niet alle gedichten zijn even gaaf, maar vooral
die met de korte zinnen roepen de verwarring scherp op, zoals de laatste strofe van
‘Beschikbare gegevens’; ‘schuif dit oud zeer, dat nog het meest / in het snijpunt van
mijn denken stond. / opzij voor wie hij is geweest. / Herstel hem op de begane grond.’
(Avalon Pers/GJ. Keijser. Leidse Slootweg 4, Woubrugge.)
CP
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Diny Schouten en Carel Peeters

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door reductie en medewerkers
De binnenzijde van Japan door Kimiko Kawabata, Balans, f 24,50. De Japanse
‘gedachtengangen’ over alle mogelijke onderwerpen (eetcultuur, feesten, technologie,
handel, onderwijs, de vrouw, het keizersschap) voor Nederlanders uiteengezet.
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Sodom en Gomorra 2 door Marcel Proust. Vertaling Thérèse Cornips. De Bezige
Bij, f 37,50. Negende en laatste deel van de vertaling van Op zoek naar de verloren
tijd.
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Tijdschrift
Jaloezie is het thema van een viertal bijdragen in De Gids, januari 1988, waarmee
het tijdschrift zijn hondereenenvijftigste jaargang ingaat. Nico Frijda schrijft over
de structuur van jaloezie en afgunst. Zijn benadering is de meest fundamentele; hij
bakent de begrippen jaloezie, afgunst en rivaliteit onderling af en brengt deze in
verband met de fenomenen macht, liefde, schaarste en concurrentie. Het onderscheid
tussen de drie emoties is vloeiend. Jaloezie doet zich voor als iemand bezit neemt
(of dreigt te nemen) van iets wat je als ‘van jou’ beschouwt. Van afgunst wordt
gesproken als iemand iets heeft wat je zelf ook graag zou willen. En bij rivaliteit gaat
het erom dat twee mensen allebei iets niet hebben en daarover met elkaar strijd
leveren. Het zal duidelijk zijn dat deze drie emoties nooit alleen in hun zuivere vorm
voorkomen. In alle jaloeziesituaties die zich in de werkelijkheid voordoen vindt er
een voortdurend heen en weer zwalken plaats tussen boosheid om de winst van de
ander en verdriet om het door jezelf ervaren gemis. Elke jaloersheid heeft zijn afgunsten rivaliteits-component en zo zijn er talloze constellaties, die allemaal draaien om
machtstreven en angst voor machtverlies. Frijda beziet vooral de instrumentele
aspecten en dat doet hij uiterst helder. Meer therapeutisch georiënteerd is het stuk
van Louis Tas die een goed oog heeft voor de giftige effecten die jaloezie en
aanverwante verschijnselen teweeg kunnen brengen. Hij geeft enkele saillante
voorbeelden, zoals de opmerking van een ontwerper tegen zijn collega die trots een
hoge onderscheiding laat zien die hij voor zijn werk had gekregen: ‘Schandalig, om
je met zo'n lelijk stuk drukwerk te beledigen!’ Tas probeert een antwoord te vinden
op de vraag waar de jaloezie eigenlijk vandaan komt; kan de beleving ervan ónder
woorden gebracht worden zonder een impliciet beroep op ieders bekendheid ermee?
Hij verwijst dan naar de psychoanalytica Melanie Klein die het begrip ‘spoiling’
introduceerde: de oerwens van de zuigeling om de moederborst te vergiftigen uit
woede dat de borst niet aan hem toebehoort maar aan iemand anders (in casu de
moeder). Een soort destructieve kracht die het best omschreven kan worden als de
lust om te verpesten. Volgens Tas kan elke jaloerse handeling of emotie beschreven
worden in termen van ‘verpesten’ en met deze nadruk op het irrationele geeft hij een
mooie aanvulling op de sterk rationeel getinte analyse van Frijda. Christien Brinkgreve
schrijft over de veranderingen in de jaloeziepatronen tussen de seksen. Het feminisme
bezien als collectieve afgunst-gevoelens van vrouwen. Zij gaat ook in op de
verschillen tussen penisnijd en baar(moeder)-nijd. Waarom heeft dat eerste altijd
zoveel meer in de belangstelling gestaan? Nu vrouwen meer in de mannenwereld
beginnen door te dringen, wordt de afgunst van mannen groter. Voor vrouwen is de
terreinuitbreiding pure winst (de kinderen blijven ze immers krijgen), terwijl de
toegenomen (vaak afgedwongen) bemoeienissen van mannen met het huishoudelijke
door hen niet echt als statusuitbrerdend worden ervaren. A. de Swaan ten slotte
schrijft over jaloezie als klasseverschijnsel. Hij beschrijft hoe het onderscheid tussen
de arbeidersklasse en de kleine middenstand tegen het einde van de negentiende
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eeuw kwam te vervallen door de opkomst van de sociale verzekeringen. Deze
bestaanszekerheid wekte wrevel bij de sociale klasse die daar net boven zat. Diezelfde
groepsjaloezie vindt men tegenwoordig bij mensen met een minimuminkomen ten
opzichte van uitkeringstrekkersen bijstandcliënten.
BR

Ten prooi aan een moeilijk grijpbaar kwaad
De menselijke weerwolf van Axel Sandemose
De weerwolf door Axel Sandemose Vertaling Gerard Cruys Uitgever:
Meulenhoff, 529 p., f 59,50
Atte Jongstra
‘Niet dan met een glimlach spreekt men tegenwoordig nog van weerwolven, en meent
dat van alle sprookjes, dit een van de ongerijmdste en onbeduidendste geweest is.’
Deze woorden uit de inleiding van een boekje uit 1869 met de titel Legenden en
wonderverhalen mogen tegenwoordig voorde hand lijken te liggen, de
weerwolflegende kwam al bij de Grieken en Scythen voor en is taaier dan de
negentiende-eeuwse inleider moet hebben gedacht. Het weerwolfverhaal leefde ook
in het Nederland van de vorige eeuw nog. Althans als we Nieuwenhuis Woordenboek
voor Kunsten en wetenschappen mogen geloven, dat in 1844 nog schreef dat in de
Betuwe ‘de hutbewoners de Weerwolven meer dan eenig ander wild dier duchten.’
En in Der Werwolf. Beitrage zur Sagengeschichte, een studie uit 1862, schrijft
Wilhelm Hertz dat in Scandinavië het (bij)geloof in weerwolven nog steeds leeft,
ook al hoeft de gedaante die de mens aanneemt bij het bedrijven van
‘onmenselijkheden’ niet per se die van een wolf te zijn. In sommige Noorse sagen
verandert de mens in een beer, ook al blijft men in zo'n geval van een ‘varulf’ spreken.
Als bewijs hoe taai de weerwolflegende is mag alleen al Axel Sandemoses roman
Varulven uit 1985 dienen, die door Gerard Cruys in het Nederlands werd vertaald.
Sandemose verwijst trouwens ook zelf naar de verhaaltraditie: de titel van Wilhelm
Hertz die ik al noemde geeft hij zelf, en in zijn roman nam hij er citaten uit over.
De weerwolf is Sandemoses laatste geslaagde roman. Hij schreef nog een vervolg,
maar dat is er slechts een schaduw van. Veel elementen in De weerwolf zijn al in
eerder werk te vinden. De verhalenbundel uit 1936 Vi pynter oss med horn (Wij
tooien ons met horens) bevatte al veel bijgeloof in heidense gevoelens; een
geheimzinnige moord als in De Weerwolf vinden we ook in Alice Atkinson og hennes
elskere (Alice Atkinson en haar minnaars, 1949); en elementen uit de detectiveroman
zijn op veel plaatsen in Sandemoses werk terug te vinden.
In De weerwolf wordt niet aan het bestaan van dit mythologische ondier getwijfeld,
al kun je in eerste instantie de omschrijving die een van de hoofdpersonen, de schrijver
Erling Vik, formuleert nauwelijks meer bijgeloof noemen. De weerwolf is voor hem
een beeldspraak voor de gevallen mens, en kan in alle mogelijke verschijningen
opduiken. Ter illustratie citeert Erling Vik uit Hertz' Der Werwolf: ‘Zo werd de
weerwolf in duistere poëtische symboliek het beeld van het dierlijk demonische in
de mensennatuur, de onvervangbare, aan alles vijandige zelfzucht, die vroegere en
moderne pessimisten de harde spreuk in de mond gaf: homo homini lupus.’
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Gemeenschappelijke liefde
Van ‘duistere poëtische symboliek’, vooropgesteld, is in De weerwolf geen sprake.
Sandemoses stijl mag dan stroef zijn - ik geloof tenminste niet dat we dat de vertaler
in de schoenen mogen schuiven - hij schrijft helder. Maar optimistisch is zijn
mensbeeld geenszins.
‘Goed’ en ‘fout’ spelen een grote rol in het leven van vrijwel alle personages in
De weerwolf. Erling Vik, zijn vriend Jan Venhaug en hun gemeenschappelijke liefde
Felicia Ormsund (Jan en Felicia zijn getrouwd) hebben alle drie een rol gespeeld in
het verzet tegen de Duitse bezetters van Noorwegen in de Tweede Wereldoorlog;
alle drie hebben ze een liquidatie van een collaborateur op hun geweten. Met het
gewelddadige in hen lijkt Jan nog het meest in het reine te zijn gekomen. Erling Vik
denkt dat hij ‘de weerwolf in hem heeft overwonnen’, ondertussen is hij ernstig aan
de drank en sleept hij zichzelf van het ene naar het andere delirium. En Felicia heeft
in ieder geval nog niet met haar weerwolf afgerekend. Zij speelt een merkwaardig
spel met de man die ze als personificatie van het ondier beschouwt en die in haar
dromen ook met handen als wolfsklauwen verschijnt: de kweker Tor Anderssen.
Felicia loopt, sinds ze weet vanachter een luchtrooster door de kweker te worden
bespied, naakt in de broeikas achter het huis rond. Over het ‘goede’ of ‘foute’ in Tor
Anderssen blijft onzekerheid bestaan. Hij mag dan deel hebben genomen aan het
verzet, over zijn motieven laat Sandemose weinig illusies: als Anderssen niet aan
het begin van de oorlog door een groepje dronken Duitsers was beledigd had hij zich
misschien bij hen aangesloten.
Fout in de zin van onsympathiek zijn de hoofdpersonen in De weerwolf nergens,
integendeel. Erling mag dan veel drinken, het is een intelligente man waarmee Axel
Sandemose het ook zelf goed lijkt te kunnen vinden; Felicia is een slimme,
aantrekkelijke vrouw en Jan is een praktisch ingestelde, wat zwijgzame noorderling
zoals ik die graag in mijn vriendenkring zou aantreffen. Wel onsympathiek zijn twee
mensen die plotseling in Erlings omgeving opduiken, maar Sandemose beschrijft
hun achtergronden met zoveel mededogen dat je hun beider fout zijn in de oorlog
wel kunt begrijpen. Erling is trouwens ook van mening dat je ‘quisvervolg op pagina 15

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Wim de Bie. Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

2. (2)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

3. (3)

Marilyn French. Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)
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4. (4)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

5. (-)

Kees van Kooten, Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

6. (6)

Willem Frederik Hermans, Een heilige
van de horlogerie (De Bezige Bij, f 27,50,
geb. f 39,50)

7. (5)

Remco Campert, Eetlezen (De Bezige Bij,
f 10,-)

8. (10)

Gerrit Komrij. Lof der simpelheid (De
Arbeiderspers, f 29,50)

9. (7)

Renate Rubinstein, Tijd van Leven
(Meulenhoff, f 28,50)

10. (9)

Toon Hermans, Overdrijvende
wolkenvelden (De Fontein, f 19,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

2. (3)

Het aanzien van 1987 (Het Spectrum, f
19,90)

3. (4)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

4. (2)

Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre, zijn
biografie (Van Gennep, f 69,50)

5. (8)

Michail Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

6. (7)

Le Goff, De cultuur van middeleeuws
Europa (Wereldbibliotheek, f 42,50, geb.
f 79,50)

7. (6)

Poe'i, De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

8. (5)

Pieter Lakeman, Frisse zaken (Balans, f
22,50)

9. (9)

Bill Cosby, De tijd vliegt (De Fontein, f
19,50)

10. (-)

Oliver Sacks, Ontwaken in Verbijstering
(Meulenhoff, f 45,-)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
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exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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[Ten prooi aan een moeilijk grijpbaar kwaad - vervolg]
lings’ bij wijze van straf een rustig visplekje had moeten geven: niet meer aan ze
denken is volgens hem het beste.
De betrekkelijke rust in De weerwolf wordt verstoord als plotseling Erlings
jeugdliefde opduikt, die ondertussen weduwe blijkt te zijn van de man die in de
oorlog door Felicia werd geliquideerd. Waarom zoekt de vrouw Erling op: weet zij
wie de liquidatie heeft uitgevoerd? Vanaf dat moment stijgt de spanning in De
weerwolf en begin je als lezer de stukken van het mozaïek van de vijfenzeventig
hoofdstukjes waaruit het boek bestaat bijeen te leggen. Daarop verschijnt een oude
vijand ten tonele die in de oorlog schilderijen van Erling blijkt te hebben gestolen
en die ze nu aan hem probeert te verkopen. Wat wil deze man; wat wil de weduwe?
Die vragen worden actueel als Felicia niet terugkomt van een wandeling naar de
brievenbus. Het enige dat van haar wordt gevonden zijn een paar bloeddruppels in
de sneeuw. Wie is voor haar dood verantwoordelijk? Heeft Felicia de weerwolf in
de gedaante van de kweker te veel uitgedaagd? Of is het een van beide ‘foute’ Noren?
Een antwoord geeft Sandemose niet. Het enige dat de lezer overblijft is te concluderen
dat Felicia (het meest van allen in De weerwolf op zoek naar het geluk) ten prooi is
gevallen aan het kwade in de mens. Dus toch: homo homini lupus?
In zijn wel zeer oppervlakkige bespreking van Robert Fergusons Hamsun-biografie
in NRC Handelshlad van 7-8-'87 trapte Maarten 't Hart weer eens in de val, waarin
al zovelen terecht zijn gekomen als het om Hamsun handelt. Was Hamsun fout in
de oorlog, of niet: die vraag beheerst nog steeds de discussie over deze voortreffelijke
Noorse schrijver. 't Hart, zo schreef hij, had wel geweten ‘dat het erg was’ met
Hamsun, maar ‘dat het zo erg was’ had hij niet geweten. Conclusie: Hamsun ‘deugde
totaal niet’. Hoe ingewikkeld kwesties van ‘goed’ en ‘fout’ in werkelijkheid liggen
heeft Axel Sandemose in De weerwolf op overtuigende wijze laten zien. Zijn slotsom
in deze fascinerende, fraai gebouwde, soms onthutsende roman is dat het kwaad in
ieder mens een moeilijk grijpbaar iets is, onzichtbaar als de moordenaar van Felicia.
En die moordenaar kan er eigenlijk maar een geweest zijn: de weerwolf zelf.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

In de tijdschriftenzaak van het station had ik op maandagmorgen als ik dicht ben
rondgekeken of zij nog leuke dingen hadden die ik niet in mijn Boekcorner verkoop.
Bij de uitgang werd ik staande gehouden door een keurige jongeman met papieren
en een pen in de aanslag die vroeg of hij mij wat vragen mocht stellen. Hij deed het
goed want voor ik er zelf erg in had stond ik antwoorden te verzinnen op vragen als
Koopt u vaak op het station uw tijdschriften of boeken? en Leest u in de trein?
Ik ben ook gek ook dacht ik na de vraag Wilt u uw naam en adres opgeven zodat
wij u kunnen bezoeken voor een vervolgonderzoek? En ik verzon toen een trein die
ik nodig moest halen en ben via Uitgang West helemaal omgelopen naar huis om
die jongen niet weer tegen te hoeven komen.
Later dacht ik terwijl ik plannen zat uit te broeden over een nieuwe indeling van
de zaak: ja het zou toch wel makkelijk zijn als ik de klanten vragen kon stellen. Als
ik van tevoren weet hoe zij erover denken. En toen dacht ik aan u. U bent wel geen
klant van mij maar u hebt misschien ideeën over hoe de ideale Boekcorner en het
ideale boek eruitzien. Dus: dag mevrouw of meneer. Mijn naam is Goos Verhoef en
zou ik u wat vragen mogen stellen?

De Goos Verhoef Enquête
1. Koopt u uw leeswaren wel eens in een tabakswinkel?
Zo ja zie vraag 2 zo nee waarom niet?
2. Moet uw tabaksverkoper alle sigarettemerken zelf gerookt en alle boeken zelf
gelezen hebben zodat hij u goede adviezen kan geven?
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3. Rookt of snoept u bij het lezen? Of allebei? l.v.m. een reorganisatie van
Sigarenmagazijn Goos Verhoef vragen wij u: welke soorten snoep zou u graag
bij ons tegenkomen?
4. Gaat u bij de koop van een boek af op de reeks? Zodat u denkt o uit die reeks
altijd goed? Of beslist u bij elk boek opnieuw?
5. Hoe doet u zie 4? Leest u het reclamepraatje achterop of gaat u in sneltreinvaart
door het hele boek en leest u zo hier en daar een stukje en denkt u dan ja dit
boek lijkt me wel wat?
6 Voorop de boeken staan vaak hele mooie mensen. Vindt u dat juist leuk of
kunnen die modellen niet wat gewoner dus zoals u en ik?
7. Bladert u stiekem al vooruit naar het bedwerk of wilt u dat vanzelf onderweg
tegenkomen?
8. Vindt u deze vraag te privé sla hem dan gerust over. Maar is het wel eens gebeurd
dat u een sexpassage aan uw vrouw of vriendin voorlas en dat van het een het
ander kwam?
9. In onze Boekcorner treft u ook boeken aan voor de homomedemens. Wordt het
niet eens tijd dat hetero- en homodingen gewoon door elkaar in één boek
gebeuren?
10. Bijna alle boeken uit de Boekcorner lopen goed af. Is dat nou typisch Amerikaans
of zou u echt niet 's willen dat het slecht afliep?
11. Wat zou u prettig vinden dat ik in de zaak nog meer verkoop. Sokken? Alles
voor uw kinderpartijtje zoals mutsen slingers en kartonnen bordjes? Humor in
de vorm van gekke spreuker op wandtegeltjes? Of zeer goedkope prima wijn
uit Australië. Ik heb namelijk nog twee planken over dus vandaar.
12. Er komen steeds meer niet-rokers. Zal ik om deze klanten te behouden alle
rookwaren naar achteren in de zaak verplaatsen achter een wandje met
toegangsdeur zodat de niet-roker in de Boekcorner niet in de verleiding wordt
gebracht? In het jaar 2000 is tabak een verboden en zeer duur genotmiddel.
13. Je leest wel 's dat ze een schrijver vragen Waarom schrijft u? Nooit vragen ze
aan een lezer Waarom leest u? Nou dat doe ik dan. Waarom leest u?
14. Zou u een roman willen lezen over de roodharige advocate Rita die haar grote
liefde beleeft met een hartstochtelijke kunstschilder? Moet dát boek goed
aflopen?
15. Waf is uw Top Tien van leuke dingen en op welke plaats staat lezen?
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Het zijn wel veel vragen geworden. Kijkt u maar wat u ermee doet. Of u schrijft 4
kantjes vol of 1 velletje. Of u doet het helemaal niet wat ik heel goed zou begrijpen.
Als vijf mensen het doen zou ik dat al veel vinden. Stuur uw antwoorden naar:
VN/Boekenbijlage
voor Goos Verhoef
Postbus 1254
1000 BG AMSTERDAM
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[20 februari 1988 - Nummer 7]
Ter zake
Diny Schouten

In juni vorig jaar stonden de drieëntwintig werknemers van De Europese Bibliotheek
uit Zaltbommel op straat: de uitgeverij, inclusief drukkerij en binderij, werd toen op
last van de fiscus ‘uitgewonnen’. De drukkers en binders vonden inmiddels weer
werk, maar de zeven personeelsleden van de uitgeverij waren moeilijker te plaatsen.
Inmiddels is De Europese Bibliotheek als een feniks uit haar as verrezen, nadat De
Walburg Pers zich erover ontfermde. ‘Zonder alleen de krenten uit de pap te halen,’
zegt directeur C. Schriks van het Zutphense Walburg Instituut, houdstermaatschappij
van de (wetenschappelijk-historische) Walburgpers. Schriks zag zich geconfronteerd
met twaalfhonderd schuldeisers. Het betrof het achterstallige honorarium van de
auteurs van de evenzovele boekjes met oude ansichten waarvan De Europese
Bibliotheek er 3500 produceerde. Het zou te ver gaan om te zeggen dat die
twaalfhonderd oud-onderwijzers en gemeentesecretarissen uit negen landen - geen
gehucht in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, België, Frankrijk, Zwitserland,
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, lijkt te zijn ontkomen aan een boekstaving
in oude ansichten - in opstand kwamen, ‘hoewel er een paar lastposten bij waren’,
maar velen onder hen schreven brieven om opheldering naar Zaltbommel. Voor de
aardigheid, ‘omdat het toch leuk zou zijn de bv te redden’ is er volgens Schriks ‘door
een unieke samenwerking tussen curator, de rechter-commissaris, de
register-accountant en het Walburg Instituut’ een akkoord tot stand gebracht van
vijfentwintig procent, waarvoor de volmachten van het vereiste tweederde van het
aantal schuldeisers nu binnen zijn. De verificatie-vergadering vindt plaats op 25
februari. Helemaal om niet kan het royale gebaar van het Walburg Instituut niet zijn;
dat de achterstallige honoraria nu toch - gedeeltelijk - betaald worden, betekent voor
De Europese Bibliotheek het behoud van een reservoir aan bereidwillige
amateur-historici. Schriks prijst de toegewijdheid van Europese Bibliotheek-uitgevers
Matthijs van Uijthoven en Irene ter Beeck, die een halfjaar na het faillissement alweer
tweehonderd nieuwe titels hebben uitgegeven. Helemaal gerust op de toekomst van
De Europese Bibliotheek is Schriks nog niet: ‘Inderdaad, van het gouden idee der
ansichtkaartenboekjes is de glans toch wat gesleten. Er komt een tijd dat mensen
zeggen: die boekjes met oude ansichten hebben we nu wel gezien.’
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Het voorbeeld volgend van Jules Deelder en A. Moonen trekt nu ook Johnny van
Doorn het land in met een avondvullend theaterprogramma: theateragenten lijken
in de literatoren een nieuwe markt te hebben aangeboord. Johnny van Doorn, voorheen
The Selfkicker, eindigt zijn toernee volgende maand in de Amsterdamse Kleine
Komedie, direct gekoppeld aan de verschijning van zijn dagboeken Door de weken
heen als nieuwe titel - geen herdruk - in de witte pocket-serie van de Bezige Bij. Ter
redding van de bedreigde Kleine Komedie zal Van Doorn een bezweringsformule
uitspreken, een extra reden om te komen kijken, hoopt het echtpaar Van Doorn.
‘Bijna negentien jaar na het lanceren van de bekende reeks Bulkboeken, brengt de
Amsterdamse uitgever Theo Knippenberg nu een nieuwe reeks op de markt, de
budgetboeken.’ Met die aanhef introduceert Th. Knippenberg & Co.
Wetenschapsuitgevers een reeks Nederlandse literatuur voor f 1,87 per ‘boek’:
KAOS-budgetboeken. De eerste serie van vier deeltjes, van en over Rudy Kousbroek,
Midas Dekkers, Dick Hillenius en Renate Rubinstein, ‘met gratis meegeleverde
literatuurdoos’, tellen tachtig bladzijden. Knippenberg claimt dat hun omvang
vergelijkbaar is met ‘een paperback van circa 150 bladzijden’, maar zulke
vergelijkingen moet men, met vierhonderd woorden per budgetboek-pagina, wellicht
niet al te bekrompen zien. Knippenberg is vervuld van goede bedoelingen: de
‘nostalgisch’ genoemde prijs (f 7,50) ‘heeft alles met de toekomst te maken, met de
afnemende welvaart, het steeds duurder worden van boeken, en het onderwijsbeleid
van mijnheer Deetman’. De opbrengsten zijn bestemd voor een goed doel: de stichting
The Future of AH Our Children, ‘die zich inzet voor jongeren over de hele wereld.
Het bestuur van deze stichting bestaat uit Nobelprijswinnaars uit verschillende landen,
onder voorzitterschap van prof Jan Tinbergen.’ ‘Het idee is ontstaan toen we aan
fondsvorming voor dat comité gingen denken om leuke dingen mee te doen. We
kwamen uit op boeken die door jongeren gekocht zouden worden,’ zegt Knippenberg
over zijn zelfopgerichte Rotary-club van Nobelprijswinnaars. We kennen echter al
een uitgeverij Knippenberg in Amsterdam, al evenzeer een uitgeverij die ‘literatuur
op krantepapier’ brengt met even bescheiden prijzen: de Bulkboeken. Die uitgeverij,
inderdaad opgericht door Theo Knippenberg, wordt sinds 1977 echter beheerd door
Knippenbergs ex-vrouw, Patty Voorsmit. Eigenares-uitgeefster Patty Voorsmit vat
de concurrentie door haar voormalige echtgenoot serieus op, en heeft inmiddels een
advocaat in de arm genomen: ‘Het is héél teleurstellend, en het kan juridisch ook
niet.’ Theo Knippenberg voorziet echter geen moeilijkheden met de naamgeving
noch met het imiterende produkt: ‘Op de eerste plaats héét ik zo, en ik heb me heel
bewust Knippenberg & Co, Wetenschapsuitgevers, genoemd om de afstand zo groot
mogelijk te houden. Onder die naam geven we al twee jaar het wetenschapsmagazine
Kaos uit. In de reeks komen net als in Kaos alleen maar essays, geen romans, zoals
in de Bulkboeken.’
Precies op de dag dat de onlangs verschenen Grote Poëzie Bloemlezing ‘voor visueel
gehandicapten en andere grote letter-liefhebbers’ van de drukpers kwam, ontving de
Eindhovense Citroenpers de weigering van Gerard Reve voor overname van het
gedicht ‘Loos alarm, over kunstbroeder Simon Carmiggelt’ uit de door Van Oorschot
uitgegeven Verzamelde gedichten. Tevergeefs poogde uitgever Aldert Walrecht de
persen nog te stoppen en de betreffende bladzijde dan maar leeg te laten, maar helaas,
de drukkerij had het papier een paar dagen eerder binnengekregen dan voorzien en
had door het uitvallen van een andere drukorder de betreffende vellen reeds bedrukt.
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‘Goede raad - van het advocatenkantoor Boekel, Van Empel & Drilling te Amsterdam
- was duur,’ laat Walrecht weten, en derhalve werd een kort geding niet afgewacht,
al was de verwachting dat dat gewonnen zou kunnen worden met een beroep op
educatief belang en de jurisprudentie van de ‘Komrij-kwestie’: een aantal dichters
procedeerde in 1980 zonder succes tegen de keuze die Gerrit Komrij deed voor zijn
bloemlezing van de negentiende en twintigste eeuw. ‘Het zal misschien enigszins
laf lijken dat de Citroenpers het niet op een kort geding heeft laten aankomen, maar
alle ellende en (advocaten)kosten leveren meer verlies op dan de uiteindelijke winst
van het gelijk,’ vindt Walrecht, die het vervolgens minnelijk schikte met Reve: in
een volgende druk zal het gedicht Loos alarm niet zonder toestemming van de auteur
worden opgenomen, en de Citroenpers betaalt Reve aan auteursrechten voor de reeds
gepubliceerde druk van tienduizend exemplaren het tienvoudige van wat andere
auteurs ontvingen. Walrecht troost zich met het bezit van ‘een mooie brief met
kroontjespen en galnoten inkt’ én heeft sindsdien het onuitwisbaar beeld op het
netvlies staan van de opstelling van de heer Reve en zijn secondant Joop Schafthuizen,
‘wier behartiging van de eigen belangen niet ondergeschikt wordt gemaakt aan het
belang van de Grote Poëzie Bloemlezing voor het volk.’ ‘Je moet die zaken nuchter
zien,’ legt Gerard Reve uit in een bondig college voor wie zelf uitgever wil worden.
‘Het is een bepaalde methode van uitgeven waarbij je zaken doet met andermans
kapitaal zonder te hoeven investeren in auteurs, wat echte uitgeverijen doen. Je harkt
wat auteurs bijeen voor een bloemlezing, hun uitgevers geven toestemming, want
ze willen hun auteurs niet te kort doen. Voor f 35,- per pagina kun je zo een flinke
winst binnenhalen. Ik denk dan: sterf, en ik weiger daaraan mee te doen. Ik wil best
een hele avond dansen en springen voor spastische kinderen, maar niet als iemand
daar f 8000,- aan overhoudt.’

Gedicht
Een soort credo
Gehoorzaam ben ik aan mezelf
ik haat een ieder die mij
dwingen wil het compromis en
de concessie zijn mij vreemd
In al mijn vaandels staat
de spot geschreven impulsen
lopen rechtstreeks naar de tong
ik voel me aan geen volk verwant
noch aan een club verknocht
Als vleesgeworden pessimist
blijf ik alsnog een moralist
thuis ben ik bij het zootje
ongeregeld

LIZZY SARA MAY
Uit: Het depressionisme. Gedichten. De Bezige Bij, f 26,50.
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‘Waarom zou ik lijk zot over onze wereldbol gaan rondrennen?’
Mededogen en nabijheid in memoires van Louis Paul Boon
Memoires van Boontje door Louis Paul Boon Bezorgd door Jos Muyres
en Bert Vanheste Uitgever: De Arbeiderspers/Privé-Domein, 215 p., f
44,90
Diny Schouten
Memoires van Boontje, noemde Louis Paul Boon de herinneringen die van maart
1975 tot maart 1977 wekelijks verschenen in het Vlaams weekblad, een ledenblad
van de ‘socialistische mutualiteit’ (ziekenfonds), de ‘Bond Moyson’. Boons plan
was kennelijk, reconstrueren de bezorgers Jos Muyres en Bert Vanheste, om zijn
herinneringen zo te schikken dat bundeling ervan het vervolg zou vormen op de
autobiografie Verscheurd jeugdportret uit 1975, ‘gescheurd’ uit autobiografische
fragmenten uit Memoires van een kleine jongen, De Kapellekensbaan, Mijn kleine
oorlog, vermeerderd met talrijke ‘Boontjes’ uit de Vooruit. Aan de op het eerste
gezicht bij brokken en stukken vertelde ‘Memoires’ in het Vlaams weekblad gaf
Boon een zekere chronologie die aansluit op Verscheurd jeugdportret, beginnend
bij zijn zwarte armoede in de eerste jaren na de bevrijding, toen hij besloot om te
proberen met de pen in plaats van de schilderskwast aan de kost te komen, tot het
bereiken van de positie van gevestigd - en door een televisie-praatspelletje populair
- auteur. Na aflevering vierennegentig brak de serie af; dat Boon er na enige tijd niet
zo enthousiast meer aan schreef, is merkbaar aan het steeds veelvuldiger inlassen
van eerder in de Vooruit verschenen ‘Boontjes’. In een redactioneel artikeltje, ‘Boontje
65’, deelde de redactie mee dat Boontje zich niet al te fit voelde en dat de lezers het
enkele weken zonder zijn memoires zouden moeten stellen. Boontje hervatte zijn
medewerking niet meer. Twee jaar later ging hij dood, op 10 mei 1979.
In de Memoires treft men een aimabele ‘Boontje’ aan, die zonder spijt en toch
hoofdschuddend terugblikt op de eigen jeugdige onhandelbaarheid, en weemoedig
pruttelt over een toenemend geheugenverlies: ‘Ik krijg stilaan een memorie gelijk
het stramien dat grootmoeder vroeger gebruikte: met allemaal gaatjes in, waarlangs
niet alleen het water, maar ook de spinazie wegstroomde.’ Veel stukjes beginnen
met een wat koket klinkende verontschuldiging dat de verteller niet meer zo precies
onthouden kan waar hij de vorige week mee eindigde en daarom voor de zekerheid
nog maar eens begint bij het begin. Het levert veel herhalingen op, die de gezelligheid
eens te meer verhogen. Ze bieden het voordeel dat de korte stukjes zo een toch min
of meer doorlopend verhaal vormen, al raakt de schrijver zelf de draad nogal eens
kwijt. Het maakt een wat vreemde indruk dat Boon de voorgaande aflevering er
nimmer op na lijkt te slaan, maar dat moet schijn zijn. Volgens de bezorgers schreef
Boon doorgaans een reeks bijdragen achter elkaar. Toch blijven er dan wonderlijke
vergissingen in de hernomen versie van al eerder vermelde gebeurtenissen. Niet dat
het geeft: wat Muyres en Vanheste uit het Vlaams weekblad opdolven is puur goud.

Monkelende pret
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Boons memoires zijn vooral gegroepeerd rond herinnering aan anderen: zijn tijd bij
de Vooruit door te vertellen over Richard Minne, de periode-De roode vaan verweven
met Nico Rost, de izengrimmige boekbesprekingen ‘Geniaal... maar met te korte
beentjes’ voor De Vlaamse gids die gelegenheid geven voor een hommage aan de
(achteraf pas herkende) bewonderenswaardige loyaliteit van Jan Schepens, de
medewerking aan Tijd en Mens, Nieuw Vlaams Tijdschrift en Podium die al passerend
portretten oplevert van Jan Walravens en Gaston Dumez. Dan zijn er met smaak
vertelde anekdoten en melancholieke herinneringen aan Herman Teirlinck, aan Gerrit
Borgers, aan Willem Elsschot - Elsschot die Boon voor ‘labbekak’ uitmaakt omdat
in Abel Gholaerts niet nadrukkelijk staat dat Abel de zoon is van de pastoor. Boon
beledigde terug door ‘deze gelijk te geven’ die potloodstreepjes aanbracht bij
onvolkomenheden in het manuscript van Het dwaallicht, dat Elsschot hem stuurde.
Elsschot liet gewond weten dat de potloodstreepjes waren aangebracht door een
vriendin, ‘die het juist daar zo heel erg mooi had gevonden’. ‘Nog steeds schaam ik
me om de ruzie met Elsschot,’ schrijft Boon, ‘maar ik moet erbij zeggen dat Elsschot
al even onhandelbaar was als ikzelf.’

JO BOON

Louis Paul Boon voor de microfoon van Radio Gent; onder: handschrift van Boon

Duidelijk liever dan over zichzelf lijkt Boon te willen vertellen over anderen, en
daarbij het liefst over wat het meest dichtbij is. Beschrijft een Nobelprijs-waardig
meesterwerk als De Kapellekensbaan ook niet het leven van de buurvrouw. Madame
Ondine? Boon vertelt over de buurt waarin hij woonde en de mensen uit zijn straat:
‘Daarover kon ik het ene boek na het andere schrijven. Waarom zou ik dan lijk zot
over onze wereldbol gaan rondrennen?’ Zijn toon is nuchter en vertrouwelijk, maar
met ook iets vorstelijks erin. Het is verrukkelijk intiem om als lezer door Boon met
‘ge’ aangesproken te worden en zo te mogen delen in Boons monkelende pret. De
nuchterheid is van een soort dat je het vocht uit de ogen perst. Boons herinneringen
raken nogal eens de overgevoelige plaatsen van het hart: over zijn zoontje, dat hem
eens, ‘toen we droge haring en pelpatatten in de schil zaten te eten, en hij me dit met
smaak zag verorberen’, toevoegt: ‘Vader, gij moogt toch gelukkig zijn, dat ge bij
ons moogt wonen!’ en dat bereid is tot doodslag als hij van zijn vader hoort zeggen
dat die ‘een slechte schrijver was, die vuile en slechte boeken schreef’. Over buurman
Ouwe Do, wiens gespreksstof vijftig jaar lang beperkt blijft tot een uiterst
onrechtvaardig dwangarbeidersschap, tot tweemaal toe ‘achter de Duitse prikkeldraad,’
en het weer, waar naar zijn mening ‘de Antoonbom’ invloed op heeft. Of over zijn
ouders, die uit armoede een wasserij beginnen in een triestige wijk in Gent, hun
armoede daar slechts vergrotend. Boon komt erover te spreken in het allermooiste
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stukje in dit boek, een in memoriam voor de Richard Minne van wie hij zoveel hield.
Het heet ‘Richard Minnestraat’, want het beschrijft de buurt waar Minne geboren
werd: ‘Ge kunt u die lijken van straten niet voorstellen, die men gelijk op een
begraafplaats naast elkaar in ontelbare rijen heeft neergelegd... Ge ziet een naambord
met het woord ceder of zilverberk. Geen tak, geen blad, geen bloem is daar te zien.
In de lente bloeien daar alleen de stenen. En toch heet het er de Notelaarstraat en de
Hazelaarstraat... Het volk dat daar in de Cederstraat woont heeft nooit een ceder
gezien.’ Ook Boons eerst opgehaalde herinnering is die aan Minne, zoals hij tegenover
hem zat op de Vooruit: ‘Steeds meer en meer werd Richard mismoedig, hulpeloos
en raakte hij alles beu als kouwe pap (...). Hij was een onzer grootste dichters en had
ook enkele uitzonderlijk mooie verhalen geschreven, en zijn vrienden Maurice
Roelants en Raymond Herreman drongen er bij mij op aan, dat ik hem aansporen
zou om weer wat te schrijven. Ik stelde hem toen voor, dat we samen aan een boek
zouden beginnen, waarin we in briefvorm aan elkaar ons leven zouden beschrijven.
“Het kunnen uw memoires worden,” zei ik. Hij had me echter dóór. En met zijn wat
droeve en moeë glimlach antwoordde hij: “Och, die memoires schrijf ik dan later
wel eens na mijn dood.”’ Boon vermeldt het alsof hijzelf het plan opvatte Minnes
voorbeeld maar te volgen. Leve daarom de hoofdredacteur van het Vlaamse weekblad,
die bijtijds naar Huize Isengrimus in Erembodegem toog om het te verhinderen.

Zuinig
Opmerkelijk is dat de bezorgers niet de indruk wekken een hoge pet op te hebben
van deze laatste ‘Boontjes’. Hun voorwoord klinkt nogal zuinig: ‘Het bovenstaande
betekent nochtans niet dat Boon zich in deze memoires heeft beperkt tot het louter
weergeven van herinneringen. In enkele afleveringen komt de echte Boon om de
hoek kijken, die op zijn onovertroffen, persoonlijke wijze een straat beschrijft, een
zonderling of mislukkeling tot leven wekt, een glimp van zijn betrokkenheid of
mededogen laat zien. Die echte Boon is niet sterk genoeg aanwezig om Memoires
van Boontje op te tillen tot het niveau van zijn fictioneel werk.’ De echte Boon die
‘om de hoek komt kijken’? Deze Boon niet de echte? Waarom niet, als ik vragen
mag? De ‘oude’ Boontje kan toch moeilijk minder authentiek zijn dan het jongere
exemplaar? Het is dat Muyres-Vanheste voortreffelijk bibliografisch werk verrichtten,
maar zo'n aanmatigende opinie komt niet te pas.
Niet dat het moeilijk te raden zou zijn wat Muyres-Vanheste niet authentiek ‘Boons’
vinden aan déze, mild en wijs geworden Boon. Ze identificeren zich evident met ‘de
jongeren’, die in 1960 kritiek hadden op de door Boon ‘verminkte’ en ‘minder
strijdbare’ latere versie van Mijn kleine oorlog. Boon verdedigde zich in de epiloog
van Verscheurd jeugdportret tegen die kritiek met de volgens Muyres-Vanheste
‘cynische opmerking’: ‘Ook al schop je 99 mensen op 100 een geweten, er blijft dan
nog één smeerlap over en die wordt president. En als je naar die durft schoppen,
vlieg je de gevangenis in.’ Boons ontwikkeling van een uiterst links politiek
engagement tot ‘een zich onwillig neerleggen bij de onveranderbaarheid van mens
en samenleving’, van ‘Schop de menschen tot zij een geweten krijgen’ naar ‘Wat
heeft het alles voor zin’, heeft duidelijk niet de zegen van Jos en Bert; laten we het
erop houden dat Memoires van Boontje een boek is voor de sadder and wiser, die
wat meer meevoelen met Boons gerijpte, christelijke zachtmoedigheid. ‘Wie zonder
zonde is, werpe de eerste steen. Trouwens, ik heb meer vergissingen begaan dan wie
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ook,’ schrijft Boon dertig jaar na dato over zijn gesleten wraakgevoelens tegenover
zijn stalinistische kameraden van De roode vaan.

Gewetensvol
De noten (vijfentwintig bladzijden) zijn in alle gevallen en in alle betekenissen
gewetensvol, tot die waarin het woord ‘rijstkakker’ preuts verklaard wordt als ‘een
door Willem Elsschot in de novelle Het dwaallicht gebruikte benaming voor
Oostelingen.’ Enig parti pris van beide redacteuren is onmiskenbaar in hun
commentaar bij Boons medewerking aan De roode vaan, het dagblad van de
Kommunistische Partij België. In drie achtereenvolgende afleveringen haalt Boon
herinneringen op aan een gedenkwaardige kampeertocht naar de Ardennen, waarin
hij een paar reportages ter sprake brengt die hij ter plekke - het nog maar net ontruimde
slagveld van het von Rundstedt-offensief - schreef. De slecht-bij-kas zittende De
roode vaan kon tenslotte niet voorzien in vakantiegeld. Eén van die reportages
herinnert Boon zich als het levensverhaal van een voormalige klasgenoot, een
terdoodveroordeelde Rusland-ganger, aangetroffen als een bosontginner die onder
een andere naam een nieuw leven was begonnen. Een andere behelsde de
levensgeschiedenis van de Ardeense schone die
[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Shakespeare door Germaine Greer. Vertaling Piet Verhagen. Meulenhoff, f 32,50.
Essay over Shakespeare als kunstenaar die veel heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van typisch Engelse waarden.
Kort oponthoud door Cees Verburg. Amber, f 22,50. Roman over een man die
vrouw en kind verlaat om zich op zijn toekomst te bezinnen.
Het depressionisme door Lizzy Sara May. De Bezige Bij, f 26,50. Gedichten.
Komgrond door Marc Reugebrink. De Bezige Bij, f 24,50. Gedichten.
Genade in de woestijn. Na de bevrijding 1945-1948 door Aranka Siegel. Vertaling
Wim Ramaker. Kok-Kampen, f 27,50. Een Hongaars meisje komt na de oorlog in
Zweden terecht.
Romantic Affinities. Portraits from an Age 1780-1830 door Rupert Christiansen.
The Bodley Head, f 65,60. Een literair-historische studie naar personen en fenomenen
uit de Romantiek.
Romantic Comedy in Hollywood door James Harvey. Alfred A. Knopf, f 74,55.
De Hollywood-filmkomedies (van Lubitsch tot Sturges) nader beschouwd.
In een stadspraktijk door J.D. Querido, huisarts. Wetenschappelijke uitgeverij
Bunge, f 45,-. Beschrijving van een huisartsenpraktijk in de grote stad.
Success Stories. Literature and the Media in England, 1950-1959 door Harry Ritchie.
Faber & Faber, f 51,25. Het werk en de carrière van vier Engelse schrijvers die in de
jaren vijftig opkwamen: Kingsley Amis, John Osborne, Cofin Wilson en Alan Sillitoe.
De lijn van de horizon door Antonio Tabucchi. Vertaling Anthonie Kee. Contact,
f 19,50. Roman.
Het zevende werelddeel door Jim Crace. Vertaling Caroline van Lingen. Contact,
f 24,90. Zeven verhalen met als thema de onverenigbare krachten die alle culturen
in zich bergen.
Naar de Golf! Op mijnenjacht met Hr. Ms. Hellevoetsluis door Richard Koster. Van
Wijnen-Franeker, f 19,50. Uit het dagboek van de schipper. Een beeld van het
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dagelijks leven op de mijnenjagers van de Koninklijke Marine in en rond de Perzische
Golf.
Hoefslag. Over politiek en spiritualiteit door Roel van Duijn. Meulenhoff, f 29,50.
Een strijdbare analyse van de stand van zaken in Nederland rond natuur en milieu.
Gorbatsjov: tussen hoop en illusie door Robert van Voren. Buijten en Schipperheijn,
f 19,50. Actuele vragen met betrekking tot glasnost en perestrojka. Met een bijdrage
van Vladimir Boekovski, getiteld ‘Zoudt u een tweederangs koe van kameraad
Gorbatsjov huren?’
De slangenboom door Uwe Timm. Vertaling Gerrit Bussink. Amber, f 27,50. Een
man probeert een papierfabriek op te zetten in het Zuidamerikaanse oerwoud, met
fatale gevolgen. Roman.
Het meisje met de parel door Marta Morazzoni. Vertaling Joost Albers en Frans
Denissen. Bert Bakker, f 24,90. Vijf verhalen waarin wreedheid een rol speelt.
Allen Ginsberg. Collected Poems 1947-1980. Penguin, f 43,75. Verzamelde
gedichten.
De grote illusie door I.D. Verkuil. Hes, f 19,50. Een analyse van de Nederlandse
vredesbeweging na 1945.

Het licht van de eeuwigheid
F.L. Bastet wandelt verder door de Oudheid
De horizon voorbij Wandelingen door de antieke wereld door F.L. Bastet
Uitgever: Querido, 252 p., f 37,50
Wim Hottentot
Als biograaf van Couperus heet hij Frédéric Bastet, maar als dichter,
kunsthistoricusarcheoloog en gemankeerd romanschrijver gebruikt hij consequent
het minder zwierige F.L. Bastet!
De horizon voorbij is al weer het vijfde deel van de Wandelingen door de antieke
wereld, Bastets aantrekkelijke populair-wetenschappelijke essays over nieuwe en
oude archeologische vondsten, over vroeg toerisme naar het mediterrane gebied en
over zeer uiteenlopende verwerkingen van de antieke cultuur bij literatoren en
(beeldende) kunstenaars, ja soms bij vervalsers. Vervalsingen zijn immers ook
verwerkingen!
De namen van de vier vorige boeken verwezen steeds naar gedichten, van
respectievelijk Engelman, Marsman, Vondel en Hooft. De nieuwe titel ook weer,
naar die van... F.L. Bastet. Een teken?
Naar mijn mening wel.
Bastet, die erom bekend staat dat hij publiekelijk nooit iets over zichzelf wenst te
zeggen, laat zich dit keer zowaar nogal kennen. De titel De horizon voorbij is ontleend
aan een eigen gedicht over de Romeinse keizer-filosoof Marcus Aurelius (161-180).
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Bastet beschrijft in zijn eerste hoofdstuk het historisch wel en wee van het kolossale
bronzen ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius, dat tot voor kort te bewonderen viel
tegenover het raadhuis van Rome, op het Capitool. Nadat Bastet Ta eis heauton, de
Griekse ‘Overpeinzingen bij zichzelf’ van de keizer heeft gekarakteriseerd als
‘openbaringen van wijze berusting, bevochten op eigen bittere levenservaring’ deelt
hij mee: ‘Zijn zelfbespiegelingen hebben schrijver dezes al meer dan vijfendertig
jaar begeleid en waren dikwijls zijn richtlijn en wet.’
Marcus Aurelius, de stoïsche filosoof op de troon, wiens Overpeinzingen - bedoeld
om zichzelf moed en moraal in te praten in een wereld die hem volstrekt futiel lijkt
te zijn geworden - door een andere classicus-literator die zich verwant voelde met
de Stoa, J.H. Leopold, gedeeltelijk werden vertaald. Marcus Aurelius, die in zijn
werk een voor de latere oudheid vrij uniek arbeidsethos en sociaal besef verwoordt,
maar die tevens verdrietig beseft dat hij daarmee bijna een eenling in zijn tijd is
geworden, in een maatschappij waarvan vrijwel alle waarden en idealen hem vreemd
zijn, al is hij er keizer! Vervreemding is niet iets van alleen de moderne tijd.

Ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius, ongeveer 176 voor Chr.

We leven in een krankzinnige tijd, inderdaad volstrekt vervreemdend voor wie
uitgaat van de idealen zoals die sinds de Renaissance door alle humanisten, inclusief
Adorno en Horkheimer in hun Dialektik der Aufklärung uit 1947, zijn verwoord.
Zoals die twee denkers al voorspelden, telt voor onze huidige beleidsmakers alleen
nog het meetbare, het direct bruikbare en nuttige. En binnenkort weet vrijwel niemand
meer iets van historie, literatuur en hun maatschappelijke inbedding, zodat
krankjoreme situaties zoals we die beschaamd konden aanschouwen bij de incidenten
rondom Fassbinder, Huysmans en Heidegger tot de orde van de dag gaan behoren.
Als het al tot discussie komt.
Toch rest ons - laat ik het grote woord uit de jaren zestig inderdaad maar bezigen:
‘kritische intellectuelen’ - niet veel anders dan, in weerwil van de tegenwerking van
publieke opinie, politici, ambtelijk verantwoordelijken en bedrijfsleven, onze gang
te gaan zoals Bastet dat met een bewonderenswaardige onthechting doet.
De horizon voorbij, het zal onze tijd wel uitduren, ooit komt men tot bezinning,
sub specie aeternitatis is er eigenlijk niks aan de hand. In de vorige Wandelingen,
te weten De rest schuilt onder 't kruid, kondigde Bastet al aan dat er meer zou volgen
over de geschiedenis van enkele stukken uit het Rijkstnuseum voor Oudheden in
Leiden. Bastet was daar het afgelopen decennium conservator van de klassieke
afdeling. Nu beschrijft hij inderdaad een drietal ‘case-histories’: eerst over de
zogenaamde Haagse Camee, een reliëf op een halfedelsteen van ongeveer 25 bij 17,5
cm, dat ooit in het bezit was van de schilder Rubens. In de loop van de zeventiende
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eeuw maakt het juweel uiterst curieuze omzwervingen in het Verre Oosten, waar de
Verenigde Oostindische Compagnie
vervolg op pagina 8

Boons memoires
vervolg van pagina 3
met het afwisselend oprukken en neergeslagen worden van het Duitse leger ‘als een
tijdelijke koningin van Niemandsland’ bemind werd door elkaar evenzeer afwisselende
Duitse en Amerikaanse soldaten: ‘Maar de Duitsers gingen weg, de Amerikanen
gingen weg, en zij bleef heel alleen achter... En door iedereen werd ze veracht en
over haar werd alleen nog gesproken als over “die soldatenhoer”.’ ‘Twee verkeerde
verhalen’, heet dat stukje, waarvan de beknoptheid der beide tragische geschiedenissen
feilloos het gemoed weet te raken en het gezichtspunt van menselijk mededogen nog
wel een leerrijk voorbeeld zou zijn voor Adriaan Venema. ‘Ze vielen niet in goede
aarde,’ schrijft Boon: ‘In die dagen moest iedereen die een zwarte was geweest, spijt
erover of geen spijt, de kop worden afgeslagen.’ Muyres en Vanheste tekenen erbij
aan dat ze het verhaal over de soldatenhoer niet terug vonden, wel een reportage over
een oorlogsvrijwilliger die ‘Hij was een zwarte’ heette, maar waarin de
omstandigheden anders zijn. Het is mogelijk dat Boon er in zijn herinnering wat de
precieze feiten betreft er enigszins naast zit, maar de vraag is of dat afdoet aan een
daarboven staand gelijk. Dat ‘binnen de KPB veel genuanceerder over het
repressievraagstuk (werd) gedacht dan Boon hier voorstelt’, zoals Muyres en Vanheste
aantekenen, doet aan dat hógere gelijk niet zo vreselijk veel af. In hun aantekeningen
lijken ze te willen suggereren dat Boon zich óók vergiste in de eigen
vergevingsgezindheid tegenover collaborateurs; met enige nadruk wordt tot tweemaal
toe in de noten vermeld dal ‘Boon herhaaldelijk fel uithaalde naar de Vlaamse, vooral
katholieke, kopstukken die gecollaboreerd hadden.’ De beide bezorgers haasten zich
naar mijn smaak ook iets te snel om partij te trekken voor de gestaalde kaders die de
dienst uitmaakten bij De roode vaan. Boon schrijft over zijn vertrek: ‘Ik ben er een
beetje triestig weggegaan, want het doet pijn aan het hart als ze u ondanks alles
uitschelden voor een profiteur. Ik ontving voor al mijn werk, voor al mijn reportages
waarop de lezers verzot raakten, amper vierduizend frank, en hiervan moest bijna
de helft aan de partij terugbezorgd.’ Noot van de bezorgers, die hun kennis via-via
ontlenen aan ‘collegae’ van Boon bij De roode vaan: ‘Van een afdracht aan de partij
(was) geen sprake’, daarmee de getuigenis van Boons vrouw Jeanneke in twijfel
trekkend, volgens wie Boon bij De roode vaan vijfduizend frank verdiende, waarvan
hij er vijfhonderd moest afstaan aan de partij. Die échte Boon, wou ik nog vragen,
zoals die ‘om de hoek kwam kijken’ in De Kapellekensbaan of Mijn kleine oorlog,
die keek bij het spreken der waarheid altijd zeer nauw op een paar franken?
■
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Het geletterde hof van Holland
Van Oostrom brengt de literatuur rond 1400 tot leven
Het woord van eer Literatuur aan het Hollandse hof omstree's 1400 door
F.P. van Oostrom Uitgever: Meulenhoff, f 374 p., f 49,50
Willem Kuiper
Als Willem V (1333-1389), graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, in het najaar
van 1357 ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt en het jaar daarop de macht in
handen wordt gegeven van zijn eenentwintigjarige broer, hertog Albrecht van Beieren
(1336-1404), dan valt deze niet bepaald met zijn neus in de boter. De gebiedsdelen
liggen niet alleen geografisch uit elkaar, er heerst ook een grote innerlijke verdeeldheid
wegens de dynastieke ruzie waarmee de overgang van het Henegouwse huis naar
het Beierse gepaard ging; om nog maar te zwijgen van de roemruchte Hoekse en
Kabeljauwse twisten die met name Holland in hun greep hadden. Bestuurden de
(Franstalige) Henegouwse graven Jan II (neef van Floris V), Willem III en Willem
IV hun Hollandse en Zeeuwse bezittingen vanuit Henegouwen, onder Albrecht wordt
Den Haag weer 's-Gravenhage als hij deze ‘stad’ tot residentie en woonstee kiest en
er permanent hof gaat houden. Hiermee gepaard gaat een wisseling van voertaal: het
Frans maakt plaats voor een curieuze mengeling van Haags en Beiers. En zo ontstaat
er in Holland voor het eerst sedert de dagen van Floris V weer een aristocratische
voedingsbodem voor Nederlandstalige literatuur. Over de auteurs (en hun teksten)
die werkzaam waren aan en rond het Hollandse hof handelt deze studie van de Leidse
hoogleraar historische letterkunde van het Nederlands.
Centraal staat niet de afzonderlijke auteur, maar het hof van Albrecht (en later dat
van Willem VI) in zijn hoedanigheid van artistieke oase, en in zijn collectiviteit. We
zien een groep elitaire, zelfbewuste en geprivilegeerde mensen die zich op Europees
niveau overgeven aan een ‘schone’ manier van leven, aan een niet aflatende poging
de illusie als waarheid te zien, en die zichzelf als een door de heilsgeschiedenis
gewilde kroon op Gods schepping beschouwen. Synoniem met het hofleven is het
feest, als er wordt gezongen, voorgedragen, gedanst, gegeten, gedronken, geflirt, en
wat al dies meer zij. Eigenlijk vertellen de bewaard gebleven rekeningen van het
Hollandse hof ons meer over de feesten aan het hof dan over de dichters aan het hof.
Vooral over de carnavalstijd geven de rekeningen ons een nauwkeurig beeld van wat
er zoal aan attracties optrad: speellieden, verhalenvertellers, zangers, rijmers,
buitelaars en allerhande potsenmakers. Gek genoeg lijkt het hier vooral te gaan om
middeleeuwse varianten op slapstick, gooi- en smijtwerk en Peppie en Kokkie, maar
dat zal wel debet zijn aan de vastelavondsfeer. Uit het ook door Van Oostrom
besproken Haagse liederenhandschrift treedt een muzikale cultuur op hoog niveau
naar voren, met de meer pikante liederen in het Frans.
De erotische lyriek uit dit handschrift is in zijn verscheidenheid een eenheid van
hoofs denken aan het hof van Holland. Want hoezeer de hovelingen, de auteurs die
aan het hof leefden en de auteurs die af en toe aan het hof kwamen ook van elkaar
verschillen, overeen aantal aspecten van het leven zijn ze het onderling volstrekt
eens. Over het belang van iemands reputatie bijvoorbeeld, vandaar dat Van Oostrom
zijn boek de pregnante titel Het woord van eer heeft meegegeven. Aan het hof gaat
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het erom de rol te spelen die God je in dit leven heeft toebedacht. Het gaat niet om
het eigene van de individuele mens als wei om het gemeenschappelijke in ons, en
dat gemeenschappelijke vindt zijn uitdrukking in schande als men zich anders gedraagt
dan men verondersteld wordt zich te gedragen, en in ‘lof ende prijs’ als men zich
conform de norm manifesteert. In deze wereld spelen trouw aan de heer en
bloedverwantschap een rol die wij weliswaar verstandelijk kunnen reconstrueren,
maar niet meer navoelen.

F.P. van Oostrom

De eerste spreker die bij Van Oostrom het woord krijgt is meester Willem, van
Hildegaersberch, vanwege zijn geboorteplaats. Wanneer hij werd geboren is onbekend,
evenals zijn sterfdatum. Zijn eerste optreden in de rekeningen dateert uit het jaar
1383: ‘Item, opten selven dach (5 febr.) Willem van Hilgaertsberghe, enen spreker,
ghegheven inden Hage biden here van Asperen 1 gulden’. Zijn laatste optreden vond
plaats in 1408 op eerste pinksterdag, toen hij voor hertog Willem VI (1365-1417) Albrechts zoon - en de hertogin Margaretha van Bourgondië een ‘sproke’ sprak, dat
wil zeggen een voordracht hield. Van Oostrom portretteert Willem als een literaire
mr. G.B.J., die voortdurend in rijm en vers de toestand van de wereld bespreekt. Dat
die toestand als gevolg van het wangedrag van de ‘heren’ en veronachtzaming van
Gods gebod zorgelijk is, daarover laat hij geen twijfel bestaan. Evenmin als over de
taak die hij zichzelf als waarheidslievend dichter gesteld heeft, namelijk de heren zonder man en paard te noemen - te confronteren met harde uitspraken over onrecht,
machtsmisbruik, geldzucht en eigenbelang.

Zondige drie-eenheid
De geschiedschrijvers van de Nederlandse letterkunde hadden weinig op met Willem
van Hildegaersberch. Hij gaat door voor een matig dichter van gelegenheidspoëzie
die te zeer ‘his masters voice’ vertolkte om voor een oorspronkelijk kunstenaar door
te gaan. Van Oostrom toont de onjuistheid van dit traditionele negatieve oordeel aan.
Willem moge geen groot dichter geweest zijn, hij was allesbehalve een marionet.
Integendeel, het is verbazingwekkend hoeveel maatschappijkritiek hij in zijn dichten
verwoordt en hoe gedreven hij zijn moraalfilosofische mening uitdraagt. Dat hij dit
doet zonder zijn broodheren al te zeer voor het hoofd te stoten, kan hem moeilijk
verweten worden. Dat de heren zich dit allemaal lieten zeggen, betekent overigens
niet zo zeer dat zij de juistheid van zijn kritiek inzagen, als wel dat zij die beaamden
waar het anderen betrof.
Een ander die het ook als zijn taak zag te vermanen was de Dominicaan Dirc,
toegenaamd van Delf(t), waar hij rond 1365 het levenslicht zag. Dirc was een briljante
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leerling die op jonge leeftijd toetrad tot de orde der predikheren en daar uitgroeide
tot de enige (Noordnederlandse) doctor - in de theologie natuurlijk - van zijn dagen.
Daarvoor heeft hij geldverslindende buitenlandse reizen naar Europese universiteiten
moeten maken, waarvan de kosten voor een niet onbelangrijk deel werden gedragen
door hertog Albrecht. Op 17 december 1399 ontbiedt Albrecht Dirc van Delft aan
het hof om daar te komen fungeren als zijn geestelijk raadsman en biechtvader.
In zijn functie van hofkapelaan heeft Dirc een lijvig encyclopedisch werk
geschreven, waarin het geloof op scholastieke wijze uiteengezet wordt: Tafel vanden
kersten ghelove. Een formidabel boek - ook en vooral omdat het niet in het Latijn,
maar in de volkstaal geschreven is - dat zijn weerga in Europa niet kent, en waarvan
het prachtexemplaar, bestemd voor hertog Albrecht persoonlijk, bewaard is gebleven.
In de Tafel legt Dirc niet alleen uit, hij vaart ook uit, namelijk tegen de zondige
drieëenheid: hebzucht, gulzigheid en onkuisheid. Vooral de laatste ondeugd was hem
een doom in het oog. Helaas voor Dirc waren buitenechtelijke aangelegenheden aan
de orde van de dag en nacht. Niet dat er géén huwelijksmoraal bestond, maar het
huwelijk uit liefde (en dus huwelijksliefde) was voor de aristocratie een contradictio
in terminis. Men huwde (of werd gehuwd) om machtspolitieke redenen en omwille
van een wettige erfgenaam. Voor erotiek was er binnen het aristocratische huwelijk
geen of nauwelijks plaats, daarvoor hadden mannen als Albrecht hun vriendinnen.
Dirc moge dan de knapste kop van zijn tijd geweest zijn, de hovelingen in wier
midden hij verkeerde, hanteerden volstrekt andere normen om iemands impact af te
meten: stand en status. Albrecht biechtte en boette, maar zondigde onverdroten voort.
Direct na Albrechts overlijden in 1404 verlaat Dirc het hof (krijgt hij zijn congé?)
en verdwijnt (op wat preken na?) in de anonimiteit.

Willem V en Albrecht van Beieren

Wat dat betreft waren er andere auteurs die de taal van het hof beter spraken: Claes
Heynensoen (1340/45?-1414), naar zijn beroep geheten heraut Beieren en de
diplomaat Dirc Potter (1369?-1428). De heraut representeert bij uitstek het ridderlijke
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waarmee de adel zich nog altijd graag tooide. De man was een expert op het gebied
van krijgskunde, wapenhandel, heraldiek en ridderethiek. Ook van zijn hand zijn
boeken bewaard gebleven, eigenhandig geschreven exemplaren, waarin hij de
wereldgeschiedenis beschrijft als ware die een eindeloze veldslag, waarin eervolle
vermeldingen opgetekend staan en waarin hij de wapenschilden van de belangrijke
ridders en edelen van zijn tijd (in kleur) afbeeldde.
Het stokpaard van de heraut is de Friese campagne. Zeer tot ongenoegen van al
het jongvolk dat droomde van een frischer fröhlicher Krieg wilde het maar niet lukken
met de strafexpedities tegen de (West-)Friezen. Erger nog, de laatste keer in 1345
was het op een compleet fiasco uitgelopen, waarbij Willem IV niet alleen het leven
liet, maar - welk een schande - zelfs zijn lichaam niet geborgen kon worden. Even
hardnekkig als de oude Cato was de heraut van mening dat de Friezen vernietigd
moesten worden. Dat het nooit zover gekomen is, ligt onder anderen aan de al
genoemde Dirc Potter, in zijn jeugd een vechtersbaas, maar op rijpere leeftijd een
pragmatische onderhandelaar die weinig op had met de anachronistische heroïek van
de ijzervreter.

De Heraut Gelre

Dirc Potter neemt te midden van de auteurs aan het Hollandse hof een aparte plaats
in omdat hij anders dan de anderen niet in opdracht schreef, maar uit liefhebberij.
Zijn eersteling Der minnen loep (Over hoe het kan lopen in de liefde) beschrijft
achtereenvolgens de ‘domme’ (hals over kop, en dan bij voorkeur voor een
vreemdeling), de ‘goede’ (normale partnerkeuze en oprechte liefde), de
‘ongeoorloofde’ (incest, bestialiteit, joden en andere heidenen) en tenslotte de
‘geoorloofde’ liefde (de echtelijke liefde conform de kerkelijke huwelijksmoraal).
Dirc kende zijn Ovidius en aanverwante anekdoten, en compileerde rond elk van de
vier themata een aantal exemplarische verhalen, voorafgegaan door en afgesloten
met een moraal die niet zo zeer een dictaat was als wel een goedbedoelde
vingerwijzing.
Dirc was allerminst een scherpslijper, en zijn interesse voor bepaalde vormen van
ongeoorloofde liefde is groter dan met het oog op zijn jeugdige lezerskring didactisch
verantwoord is. Der minnen loep zal rond 1412 geschreven zijn. Er bestaat een met
gekleurde plaatjes verlucht handschriftje van, dat met recht een pocketboek genoemd
mag worden. Willem van Hildegaersberch is nog een typische representant van de
voordrachtscultuur. Van Dirc van Delft en de heraut Beieren hangt het erom. Dircs
carrière verliep voorspoedig, hij werd in de adelstand verheven en noemde zich
sindsdien Dirc Potter van der Loo uten Hage. Het zou te ver voeren hem een humanist
te noemen, maar vergeleken met mensen om hem heen valt zijn uitgesproken voorkeur
voor rationeel denken en gematigd gedrag op. Waar anderen de oplossing binnen de
traditie en/of kerk en priesterschap zoeken, pleit Dirc voor een persoonlijke ethische
stellingname. Kortom, Dirc maakt een ‘moderne’ indruk, hoe gevaarlijk het ook is
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zo'n predikaat aan iemand uit het verleden te verlenen, omdat het als positief ‘an
sich’ ervaren wordt.
Willem van Hildegaersberch, Dirc van Delft, heraut Beieren en Dirc Potter waren
weliswaar geen onbekenden voor de mediëvistiek, maar werden - wat niet zó
verbazingwekkend is met het oog op de negentiende-eeuwse visie op kunstenaar en
kunst - als individuen beschouwd en niet als deel uitmakend van een hofcultuur.
Frappant blijft het dat W.J.A. Jonckbloet (1817-1885), de eerste geschiedschrijver
van de Nederlandse letterkunde als bijlage van zijn Geschiedenis der
Middennederlandsche dichtkunst uittreksels uit de rekeningen van het hof van Holland
(en Bloys) opnam, waarin de literaire activiteiten aan het hof gememoreerd worden.
Maar na hem putte niemand meer uit deze bronnen. De rekeningen blijken - zoals
Van Oostrom laat zien - een goudmijn, zowel door hun omvang als door hun
gedetailleerdheid.
Met gebruikmaking van deze historische realia schrijft Van Oostrom een nieuw
soort literatuurgeschiedenis. Centraal staat niet de auVervolg op pagina 12
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Taalscepsis ten voeten uit
Ilse Aichinger biedt de lezer weinig handreikingen
De gebondene door Ilse Aichinger Diverse vertalers Uitgever: Meulenhoff,
125 p., f 27,50
Naar de andere oever door Ilse Aichinger Vertaling Frank Schuitemaker
Uitgever: De Wereldbibliotheek, 180 p., f 24,50
Wil Rouleaux
Ilse Aichinger is de schrijfster van een klein oeuvre. Ze publiceerde één roman,
enkele verhalenbundels, wat gedichten en hoorspelen. De Oostenrijkse schrijfster
(1921) is niet alleen de producente van een klein oeuvre maar ook van een eigenzinnig
oeuvre, dat moeilijk bij een stroming valt onder te brengen. Haar enige roman. Die
grössere Hoffnung, verscheen in 1948, toen binnen het Duitse taalgebied de
sociaal-geëngageerde literatuur (‘Trümmerliteratur’) in hoog aanzien stond, waarmee
haar poëtische roman bitter weinig gemeen had. Haar latere verhalen heeft men wel
tot het surrealisme en existentialisme proberen te rekenen, maar ook die
plaatsbepalingen schoten te kort. Behalve een eigenzinnig schrijfster is Ilse Aichinger
ook een moeilijk schrijfster, die bijgevolg een kleine lezerskring en geringe
oplagecijfers heeft.
Recentelijk is aan Ilse Aichinger de tweejaarlijkse Europalia-literatuurprijs
toegekend, en bij die gelegenheid verscheen er een herdruk van haar in 1981 onder
de titel Naar de andere oever vertaalde enige roman. Gelijktijdig verscheen er bij
uitgeverij Meulenhoff een keuze uit haar verzamelde verhalen onder de titel De
gebondene. In deze fraai uitgevoerde bundel staan veertien van Aichingers beste
verhalen, waaronder enkele die tot het vaste repertoire van Duitse schoolboeken
behoren en die dus een grote bekendheid genieten. Haar beroemdste verhaal is
ongetwijfeld ‘Spiegelverhaal’, waarvoor ze in 1952 de prijs van de Gruppe 47 kreeg.
In dit verhaal beleeft een zojuist gestorven vrouw haar leven opnieuw, maar nu in
omgekeerde volgorde: de dood staat aan het begin en de geboorte aan het einde. De
vrouw is waarschijnlijk gestorven aan de gevolgen van een mislukte abortus. Ze
belandt echter via het mortuarium weer in het ziekenhuis, waar de doodsstrijd overgaat
in afnemende koortsdromen. Vervolgens beleeft ze de periode vóór haar opname in
het ziekenhuis, waarna ook school- en kleuterjaren weerde revue passeren. Haar
geboorte valt uiteindelijk samen met haar dood.
Van een consequente omkering, nu echter niet wat de tijd betreft, is behalve in het
originele en geslaagde ‘Spiegelverhaal’ eveneens sprake in enkele andere verhalen.
Bijvoorbeeld in ‘Het raamtheater’ of in ‘Waar ik woon’. In dit laatste verhaal vertelt
een vrouw hoe ze oorspronkelijk op de vierde verdieping van een flat woonde, maar
via de derde etage in de kelder beland is, waarbij ze echter een angstig uitzicht heeft
op uiteindelijke verbanning naar het riool of zelfs naar ‘het binnenste van de aarde’.
Van een omkering is eveneens sprake in het titelverhaal van de bundel, ‘De
gebondene’, waarin een man bij het ontwaken tot de ontdekking komt dat hij is
vastgebonden. Na een korte periode van gewenning wil hij zijn ketens niet meer
kwijt; gebonden voelt hij zich vrijer. Hij is ‘de dodelijke overmacht van de vrije
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ledematen’ kwijtgeraakt, die normaliter ‘de mensen het onderspit doet delven’. Net
als Kafka's Hungerkünstler - de parallellen melde Praagse schrijver zijn net als in
sommige andere verhalen evident - wordt hij een circusattractie. Uiteindelijk krijgt
een vrouw medelijden met de gebondene. Ze bevrijdt hem van de ketens, waarna
slechts een leven in eenzaamheid hem lijkt te resten.
Ilse Aichinger schrijft geen traditionele verhalen maar eerder parabels: tijd- en
plaatsaanduiding ontbreken, evenals een psychologische motivatie, de inhoud is
meestal voor meerdere uitleg vatbaar. Angst lijkt een sleutelbegrip binnen de veertien
verhalen, die een duidelijke voorkeur vertonen voor het irreële en absurde. Overigens
staan de beste verhalen in het eerste deel van de bundel, ze stammen uit het vroege
werk van de schrijfster. De latere verhalen vond ik heel wat minder geslaagd. Deze
zijn door het ontbreken van coherente handeling vrij ontoegankelijk, soms zelfs
hermetisch. Meestal hebben ze de taalproblematiek als gemeenschappelijk thema.
Anders uitgedrukt: ze gaan over de ontoereikendheid van het medium taal. In ‘De
dwarsbalk’ (door Wolfgang Hildesheimer ooit een sleuteltekst binnen haar totale
oeuvre genoemd) wordt dit heel navrant. De verteller in dit verhaal probeert erachter
te komen wat een dwarsbalk is. Hij vraagt enkele personen om raad, krijgt
tegenstrijdige informatie, en komt uiteindelijk tot de conclusie dat zowel de verkregen
antwoorden als de keuze van zijn informanten ‘volstrekt willekeurig’ zijn. Taalscepsis
ten voeten uit met andere woorden. In de twee laatste verhalen uit de bundel, ‘Mijn
taal en ik’ en ‘Slechte woorden’, die feitelijk een kleine poëtica vormen, gaat Ilse
Aichinger nog eens expliciet op haar verhouding tot de taal in. Aichinger is van
mening dat de mensen wat de taal betreft zijn ‘opgezadeld met slecht passende
aanduidingen’. Haar late onsamenhangende teksten verdedigt ze als volgt: ‘Niemand
kan van me eisen dat ik samenhangen fabriceer zolang ze nog kunnen worden
vermeden.’
Ilse Aichingers taalproblematiek is zeker niet origineel. Al vanaf 1900 vormt deze
een specifiek en vast thema binnen de Oostenrijkse literatuur en ook filosofie. Hugo
von Hofmannsthal en Frits Mauthner waren rond de eeuwwisseling de wegbereiders,
Wittgenstein, Karl Kraus en Musil zouden spoedig volgen - en ook na de Tweede
Wereldoorlog is het thema allerminst passé: men leze slechts Thomas Bernhard of
Peter Handke. In Ingeborg Bachmanns verhaal ‘Alles’ uit de briljante bundel Het
dertigste jaar is overigens het thema naar mijn smaak het fraaist verwoord, zowel
qua elegantie van taal als wat de scherpte van de gedachten betreft. Met dat niveau
zijn Ilse Aichingers late verhalen beslist niet te vergelijken.
De taal speelt ook al een belangrijke rol in Aichingers vroege werk. Daar is ze
echter veel minder radicaal en ook positiever over de mogelijkheden van de taal. In
haar roman Naar de andere oever, uit 1948 - recentelijk in de voortreffelijke vertaling
van Frank Schuitemaker herdrukt door De Wereldbibliotheek - is de schrijfster nog
van mening dat het mogelijk is ‘de taal nieuw te leren, zoals een vreemde een vreemde
taal leert, voorzichtig, zaam’. Overigens onderscheidt zich gers enige roman eveneens
door een hoge moeilijkheidsgraad. Naar de andere oever is het relaas van het
halfjoodse meisje Ellen, dat in de oorlogsjaren alleen in de grote stad (vermoedelijk
Wenen) leeft. Haar joodse moeder is gevlucht, haar ‘arische’ vader lid van de SA.
Toevlucht vindt Ellen bij haar joodse grootmoeder, die echter na verloop van tijd
zelfmoord pleegt, en vooral bij haar joodse leeftijdgenootjes. Een poging om aan
een visum te komen teneinde zich bij haar moeder in Amerika te voegen mislukt, en
als haar vriendjes gedeporteerd worden, staat ze er alleen voor. De hoop laat ze echter
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niet varen. Vlak voor het einde van de oorlog wordt ze dodelijk getroffen door een
granaat.

Ilse Aichinger

Complexe structuur
Naar de andere oever bevat enkele schitterende fragmenten. Daartoe behoort
bijvoorbeeld de slotscène van de roman, evenals de passage waarin Ellen aanwezig
is bij de zelfmoord van haar grootmoeder, of het verjaardagsfeestje van een van haar
joodse vriendjes vlak voor de deportatie. Onvergetelijk zijn deze fragmenten eigenlijk.
Over het geheel genomen vind ik deze debuutroman echter veel minder geslaagd.
Ilse Aichinger trekt een te zware wissel op het concentratievermogen van de lezer.
Nergens geeft ze hem enige handreiking door bijvoorbeeld verbindingslijnen aan te
brengen of conclusies te trekken. De lezer moet voor deze roman veel inspanning
verrichten en wordt daarvoor onvoldoende beloond. Een complexe structuur als in
het onderhavige geval zou natuurlijk verantwoord zijn geweest als de inhoud erom
zou vragen. Dat is hier echter zeker niet het geval. Naar de andere oever is nodeloos
gecompliceerd. Dat weerspiegelt zich ook in het taalgebruik, dat zich kenmerkt door
een opvallende wisseling van stijlen: nu eens schrijft Aichinger realistisch, dan weer
poëtisch of symbolisch. Dit hoeft nog geen bezwaar te zijn (hoewel de overgangen
vaak willekeurig zijn), maar wat aan haar taalgebruik wél stoort is het geforceerd
poëtische karakter ervan. De zeer vele als-metaforen en personificaties doen vaak
gekunsteld aan, en bovendien staan ze niet zelden op plaatsen waar ze detoneren.
Een laatste bezwaar tegen deze roman vind ik dat de hoofdpersoon en ook diens
leeftijdgenootjes levenswijsheden in de mond krijgen gelegd die voor kinderen van
deze leeftijd erg ongeloofwaardig zijn.
Ilse Aichinger is geen schrijfster die zoals dat heet het predikaat onontkoombaar
verdient. Binnen de naoorlogse Oostenrijkse literatuur kan Thomas Bernhard daar
aanspraak op maken, of het beste werk van Ingeborg Bachmann, en toch ook - dat
mogen we nooit vergeten! - enkele vroege werken van Peter Handke. Ilse Aichinger,
de winnares van de Europalia-literatuurprijs, zit daar zeker één niveau onder. Dat
dit echter nog steeds een heel acceptabel niveau kan zijn, bewijzen sommige
fragmenten uit haar enige roman en vooral haar vroege verhalen.
■
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Te middelmatig om aan de vergetelheid ontrukt te worden
George Kettmann en het tijdschrift ‘Groot Nederland’: politiek fout
en literair ondermaats
Schrijver tussen daad en gedachte Leven en werken van George Kettmann
Jr. door W.S. Huberts
Een stoottroep in de letteren ‘Groot Nederland’, de SS en de Nederlandse
literatuur door Frank van den Bogaard Beide boeken uitgegeven door de
Stichting Bibliographia Neerlandica, f 39,90
Max Nord
Men kan zijn bedenkingen hebben over de noodzaak van een monografie over George
Kettmann jr, vanaf 1932 actief NSB'er en een jaar daarvoor trouwens al lid van de
morsige fascistenbeweging De Bezem. Hij was een tijdlang hoofdredacteur van ‘Volk
en Vaderland’, het weekblad van de NSB, redacteur ook van ‘De Nieuwe Gids’ na
de dood van Kloos toen de antisemiet Alfred Haighton het blad in handen had, en
zelfs van het smerigste fascistenblaadje dat ons land gekend heeft, ‘De Misthoorn.’
Kettmann had ook een eigen uitgeverij, De Amsterdamsche Keurkamer, die onder
andere een Nederlandse vertaling van Mein Kampf uitgaf. Hij schreef zelf gedichten,
verhalen, romans en toneelstukken, waarvan er een in december 1933 werd opgevoerd
onder regie van Jan C. de Vos jr (ook al een junior), die op zijn beurt tijdens de
bezetting leider van het gilde Dans en Theater van de Kultuurkamer was.
Waarom in hemelsnaam een boek van tweehonderdvijftig pagina's over dat
fascistenlijk, dat weer gaat stinken als men eraan denkt, en zeventig pagina's
bibliografie plus literatuuropgave?! Omdat, zegt de auteur van deze monografie,
W.S. Huberts, het doodzwijgen van de nationaal-socialistische letterkunde een groot
gevaar in zich bergt. Door de studie van deze literatuur kunnen de gevaren (nu
meervoudig) ervan worden onderkend en bestreden. Nu heb ik persoonlijk niet de
indruk dat Nederland zo'n gevaar heeft gelopen in de jaren dat Kettmann vergeten
was, maar alla, geschiedenis is geschiedenis, en die moet geschreven worden. Maar
waarom dan Kettmann, en niet bijvoorbeeld Henri Bruning. Jan van der Made,
Martien Beversluis, Kettmanns medefascisten, lotgenoten, dichters, schrijvers,
denkers, schrijvende actievoerders? Omdat, zegt Huberts ook, Kettmann exemplarisch
is voor een stroming, voor een geestesgesteldheid, voorde fascistische, en
laternationaal-socialistische letterkunde in Nederland.
Maar is dat wel zo? Is bijvoorbeeld het werk van Jan van der Made of van Henri
Bruning niet even exemplarisch voor die ‘geestesgesteldheid’? Alweer, akkoord, je
moet ergens beginnen en Hubert is met Kettmann begonnen.
Toch ontbreekt aan zijn motivering de logica. In het vierde hoofdstuk van zijn
boek geeft hij de volgende redenering: ‘Uit politieke overwegingen is Kettmann uit
de Nederandse literatuurgeschiedenis verdwenen, en er is geen letterkundig argument
voorhanden om hem opnieuw, met terugwerkende kracht, een plaats daarin te gunnen.
Daarvoor is zijn werk van te gering belang en zijn talent te middelmatig.’ Er is dus
maar één reden voor de behandeling van Kettmanns leven en werk, de kleine rol die
hij vervulde in de NSB-gelederen, zijn ruzie met Mussert die hem naar de SS dreef
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en als verslaggever aan het Oostfront bracht, zijn te milde straf en zijn publikaties
na de oorlog die laten zien dat hij de idealen die hem tot Hiter brachten is blijven
koesteren. Zijn propaganda-geschriften, op rijm of in proza, zijn denkbeelden en de
ontwikkeling daarvan blijven behoren tot de ziekmakende prietpraat die tussen 1933
en 1945 al veelvuldig over Europa is uitgestort. Eigenlijk is Schrijver tussen daad
en gedachte, leven en werken van George Kettmann jr dus een politiek werk geworden
over een te vergeten auteur aan de hand van feiten, ontwikkelingen en citaten van
pseudo-literaire aard. En dat moest het nu juist niet worden...

George Kettmann omstreeks 1935

Tweeslachtigheid
Huberts monografie, hoe gewetensvol en nauwgezet ook, hoe interessant ook voor
wie belang stelt in de voorzienbare details en ‘nuanceringen’ van dit ongenuanceerde
en drammerige heethoofd dat aan de kant van Hitler stond, lijdt aan die
tweeslachtigheid van ikwil - niet - oordelen - over - de - mens - Ketteman (‘daartoe
ontbreekt mij de vakkennis en dus de bevoegdheid’) en toch oordelen: zijn werk is
‘van te gering belang en zijn talent te middelmatig’. Dat Kettmann in 1941 in de
befaamde bloemlezing Dichters van deze tijd van P.N. van Kampen door D.A.M.
Binnendijk werd opgenomen en in 1938 in De Gulden Winckel naast Boutens, Van
Vriesland, Marsman en andere echte dichters aan het woord kwam, kan geen argument
zijn. In de door Paul Rodenko in 1960 samengestelde twintigste druk van Dichters
van deze tijd komt hij al niet meer voor, in geen enkele andere bloemlezing trouwens.
En dat is niet vanwege zijn politieke houding, maar vanwege zijn gebrek aan literaire
kwaliteit. Binnendijk heeft Kettmann (‘Het Vaderhuis III’) Henri Bruning. Gerard
Wijdeveld een jaar na de Duitse bezetting evenmin om politieke maar wel degelijk
om zuiver literaire redenen opgenomen. Hij nam immers ook joodse auteurs op als
Van Vriesland. Mok en Gomperts, en de communist Theun de Vries.
Zo valt alles op zijn plaats. Wat de literatuur betreft is er geen behoefte aan een
boek over Kettmann, is er geen ‘blinde vlek’ in de geschiedschrijving. Bestaat er een
monografie over Maurits Mok, Jan H. de Groot, Halbo C. Kool. Henriëtte van Eyck.
Sjoerd Leiker, Geert Lubberhuizen? Dat is toch de wereld waarin dit werk geplaatst
moet worden. Waarom heeft wel een zoon van Kettmann als informant gediend en
niet Mok, Jan de Groot en Lubberhuizen? Was het niet onthullend geweest de grote
aantallen clandestiene uitgaven te vergelijken met die van de NSB- en SS-auteurs?
Ja zeker. Maar het is niet gebeurd. Ook daarom is er sprake van schijnobjectiviteit,
die niet het begrip bevordert voor de plaats van de ‘legale’ literatuur. Legaal! Alsof
de Duitse machthebbers en hun knechten de wettigheid vertegenwoordigden! Dat
deed de Nederlandse regering in ballingschap. Die schijnobjectiviteit wordt op blz.
14 van zijn boek door Huberts onder andere verdedigd met de opmerking dat ‘het
afstand nemen van het begrippenpaar “goed” en “fout” ook in de Neerlandistiek borg
zal staan voor een dieper ontsluiten van het terrein van de legale letterkunde uit de
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jaren 1940-1945’. Maar goed en fout waren in die jaren basisbegrippen, waaraan
concentratiekamp en dood verbonden waren. Hoe kan men daarvan ‘afstand’ nemen?
Hoogstens kunnen de beweegredenen en oorzaken ervan worden aangetoond en
verklaard, maar voor die jaren blijven zij goed en fout. Een fout maken, dit terzijde,
was iets anders dan fout zijn. Het onderscheid werd direct na de bevrijding gemaakt
door minister Burger.

Zwarte bladzijde
Een tweede uitgave van de nieuwe uitgeverij Stichting Bibliographia Neerlandica is
die van Frank van den Bogaard, Een stoottroep in de letteren, waarin het wedervaren
van het tijdschrift Groot Nederland wordt beschreven in de jaren 1942-1944. Het
was toen in handen van de Nederlandse SS, die via de ‘Arbeidsgemeenschap voor
kunst’ cultuurpolitiek wilde bedrijven. Dat mislukte natuurlijk, het grootste deel van
de abonnees zegde op en Nederlandse schrijvers van enig belang werkten niet mee.
Met dit boek heb ik minder moeilijkheden dan met dat van Huberts omdat het een
groter, nog niet beschreven terrein in kaart brengt, hoewel het voor een deel dezelfde
euvelen vertoont van het boek over Kettmann. De historische schets waarmee de
auteur zijn werk opent, bevat niet meer dan inleidingen tot de belangrijkste personen
- Jan van der Made, Nico de Haas en Kettmann - maar omtrent Groot Nederland tot
1942, de instelling van de Kultuurkamer, horen we niets. Pas op pagina 45 verneemt
de argeloze lezer, opgegroeid met Maatstaf, Podium en De Gids, dat Groot Nederland
een tijdschrift was ‘dat sedert haar oprichting in 1903 een leidinggevende positie in
de Nederlandse letteren had bekleed’. Dat is toch heel wat te summier om de
nieuwsgierige lezer het verschil te tonen met het blad dat de SS'ers maakten en dat
niet alleen geen leidinggevende positie, maar helemaal geen positie in onze letteren
heeft ingenomen, niet meer dan een ‘zwarte bladzijde’ heeft achtergelaten in onze
literatuurgeschiedenis, zoals Van den Bogaard in zijn inleiding zelf zegt.
Na die ‘historische schets’, die dus niet Groot Nederland maar de drie belangrijkste
personen van het SS-tijdschrift behandelt, komt het beschouwend werk van de heren
en hun medewerkers aan de orde, de grondpatronen van hun literaire kritiek, hun
opvattingen over poëzie en verhalend proza en een bespreking van hun poëzie (25
medewerkers) en hun proza (12 man). De twee daaropvolgende hoofdstukken
betreffen de historische ontwikkelingen na september 1944 (einde Groot Nederland)
en de ontvangst waarin dan wel degelijk tijdgenotelijke reacties, zoals die van het
illegale De Vrije Kunstenaar, en recente reacties worden weergegeven. In het
voorlaatste hoofdstuk ‘Teksten’ geeft Van den Bogaard een bloemlezing van proza
en poëzie, samen zeventig pagina's, die de lezer met zijn gezicht op de geschriften
zelf drukt, wat de lezer tot verbazing, vermaak en verontwaardiging kan dienen. Ook
hier tot slot een ‘bibliografische ontsluiting’ van Groot Nederland.
Schrijvers als Boutens, onze vooroorlogse prins der dichters die in 1942 bij de
foute uitgeverij Oceanus de bloemlezing Gegeven keur uitgaf (5 drukken, 8500
exemplaren). Van Deyssel, met in hetzelfde jaar een bloemlezing Proza bij dezelfde
collaborateur, J. van Oudshoorn die een fragment van Achter groene horren in De
Nieuwe Gids van Alfred Haighton liet afdrukken en als censor van de afdeling
Boekwezen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten in dienst trad,
komen hooguit als noot in dit boek tevoorschijn. Ook Gabriëi Smit komt niet voor,
terwijl die in 1941 een lofdicht op fascistenleider Arnold Meijer uitgaf en eveneens
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in dienst trad van het departement van Volksoplichting - zoals het in de wandel werd
geheten. Voor dat soort gegevens moet men terug naar de catalogus De nieuwe orde
en de Nederlandse letterkunde 1940-1945, de tentoonstelling die in 1985 in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag werd gehouden. Die was samengesteld door
Jan Jaap Kelder, met medewerking van Frank van den Bogaard, Marja Geesink en
Willem Huberts. Het is te hopen dat zij, gezamenlijk of afzonderlijk, eens de
geschiedenis van onze letterkunde in die vijf bezettingsjaren zullen schrijven, waarin
die van het verzet (De Bezige Bij), van de clandestiniteit, van de NSB en van de SS
als een geheel van dikwijls zeer verscheidene onderdelen zal worden beschreven.
Als Adriaan Venema hen niet voor is natuurlijk. Pas dan zal er geen blinde vlek in
onze literaire geschiedschrijving meer voor het nieuwsgierig oog te ontdekken zijn.
Die van nu, hoe mooi verzorgd, geïllustreerd en gedrukt, hoe nauwkeurig
gedocumenteerd en verantwoord ook, is te eenzijdig en daardoor te gebrekkig om te
voldoen.
■

Omslag van Groot Nederland
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F.L. Bastet
vervolg van pagina 4
het in commissie heeft om te verkopen. Geen koper te vinden en op een onbekend
tijdstip komt het terug in Amsterdam, waar het in 1765 verkocht wordt voor 5500
gulden. Dat blijkt goede handel te zijn geweest, want in 1823 koopt koning Willem
I de camee voor vijftigduizend gulden, uiteraard een gigantische prijs in die tijd. Ter
vergelijking: in 1839 koopt dezelfde Willem I een collectie van 96 Griekse vazen
voor 6910 gulden. Er werd door de Oranjes in die tijden toch flink besteed: in 1751
kocht stadhouder Willem IV een collectie oudheden voor dertigduizend gulden. Ook
die zogeheten ‘Verzameling-De Thoms’ kwam ten slotte in het museum te Leiden
terecht, evenals de zojuist genoemde vazencollectie. Hun wederwaardigheden worden
door Bastet eveneens beschreven. Fascinerende lectuur.
Ook wordt de geschiedenis verteld van enkele zeer vermaarde stukken die niet in
Leiden te vinden zijn. Ik noemde al het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius, dat
hét voorbeeld voor alle andere ruiterbeelden sindsdien is geworden. Het was mij
bijvoorbeeld niet bekend dat onder het opgeheven rechtervoorbeen van het paard in ieder geval tot de twaalfde eeuw - een soort dwerg vertrapt werd, waarschijnlijk
het symbool van een door de keizer overwonnen barbaren volk.
Een wat bekender verhaal dat door Bastet gedaan wordt, is dat van de beroemde
Laocoön-groep uit het Vaticaans Museum. De groep wordt in 1506 in Rome ontdekt
en beïnvloedt onmiddellijk allerlei beeldhouwers, met Michelangelo voorop. Ook
wordt het werk in allerlei andere kunsten gekopieerd: het wordt geschilderd, het
wordt in terracotta en brons uitgebeeld, er wordt een soort gouden speld van gemaakt.
Ja, zelfs circuleert er een gedicht over de beeldengroep! Een eeuw later heeft
Rembrandt een kopie van het gepijnigde hoofd van de Trojaanse priester in zijn bezit.
Bastet blijkt geen echte bewonderaar van het werk. Hij noemt het licht misprijzend:
‘Een academische prestatie, knap en op hoog niveau, maar toch niet zonder een
zekere exaltatie en in sommige details getuigend van gemaniëreerdheid.’
Het chapiter ‘vervalsingen’, dat al in eerdere ‘Wandelingen’ voorkwam, beschrijft
dit keer het geval van een gouden tiara, zogenaamd afkomstig uit het Russische Olbia
aan de Zwarte Zee. Het goud van de Scythen dus. In 1896 werd het object gekocht
voor het Louvre en vrijwel onmiddellijk begon de discussie over de authenticiteit.
Vooral een aantal Franse geleerden en De Kieseritzky, conservator van de (toen nog)
Petersburgse Hermitage, hielden het ding voor echt. Bastet beschrijft met een
amusante ironie en een zekere suspense hoe men niettemin langzamerhand begint te
twijfelen. Als een Franse archeoloog naar Petersburg reist om te overleggen ‘of er
misschien nog nieuwe ontwikkelingen waren, luidt de reactie (nou ja, althans volgens
Bastet): wel nee, sprak De Kieseritzky. Tenzij het van enig belang zou kunnen zijn
dat alle andere Russische archeologen de tiara nu unaniem voor vals hielden. Maar
die waren dus getikt.’ Over de doden niets dan goeds natuurlijk, maar mij doet zo'n
reactie sterk denken aan Tjerk Vermaning zaliger en ook Bastet verwijst verhuld
naar het Nederlandse equivalent.
Uiteraard blijkt ten leste dat de tiara een - op zich technisch knappe - vervalsing
is: de vervalser blijkt de meeste afbeeldingen te hebben ontleend aan een in zijn tijd
heel gangbare Bilderatlas zur Weltgeschichte.
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In de context van de discussie over Bastets biografie van Couperus is het niet
onaardig om ten slotte te signaleren hoe hij spreekt over het scandaleuze Satyricon
van Petronius. Bastet, die een internationaal erkende autoriteit op het gebied van de
Romeinse schilderkunst is, bespreekt ‘Satyricon en schilderkunst’, een bijdrage die
als wel meer stukken oorspronkelijk verscheen in het tijdschrift van het Nederlands
Klassiek Verbond, Hermeneus, iets wat nergens wordt gemeld. Minpuntje.
Het is niet alleen in deze krant geconstateerd dat Bastet bij zijn reconstructie van
Couperus' leven nogal onbezorgd gebruik maakt van gegevens die hij ontleent aan
het creatieve werk. Hoewel hij ongetwijfeld goed weet dat de ‘biographical fallacy’,
de vereenzelviging van leven en werk van een auteur, al door de Latijnse dichter
Catullus (eerste eeuw voor Chr.) werd bekritiseerd, maakt hij er ook in zijn analyse
van het Satyricon niet veel problemen over. De verteller Encolpius heeft
‘vanzelfsprekend allerlei autobiografische trekken (...) Dat hoeft wel niet altijd zo
te zijn, bij Petronius is het echter onmiskenbaar.’ Ben ik nu te veel door de moderne
literatuurwetenschap beïnvloed en een angsthaas geworden? Hier zou ik toch wel
wat meer adstructie willen zien.
De vier voorafgaande delen hebben al bewezen, dat er - ik moet toegeven: tot mijn
verraste verwondering - een markt is voor een boek als dit. Er moeten dus gelukkig
meer mensen zijn als ik, die zeggen: Frédéric, wandel verder!
■

Brieven
Denyse Simenon
In Jeanne Roos' recensie van Een vogeltje van de kat, Denyse Simenons herinneringen
aan haar leven met Simenon (Boekenbijlage, 9 januari 1988), las ik tot mijn verbazing
in één lange zin samengepropt dat: 1) het boek slecht vertaald is, 2) het toch zeker
niet oninteressant is, 3) het jammer is dat er geen foto's in staan, zodat de lezer de
mensen waarover zo ‘sappig verteld wordt’ niet te zien krijgt. Dit laatste in sterke
tegenstelling tot de mededeling die aan de lange zin vooraf gaat, namelijk dat Denyse
Simenon absoluut niet kan schrijven en dat het een warrig, slecht gecomponeerd
boek is... (sic). Hoe is dat te rijmen? Met de opmerking over de ontbrekende foto's
worden de beide voorafgaande opmerkingen gerelativeerd, als niet zo belangrijk.
Hiermee komt die lange zin op het niveau van loos gebabbel. Mijn vraag is waar het
oordeel over de kwaliteit van de vertaling op gebaseerd is. In de recensie staat nergens
een vergelijking met de originele tekst, terwijl hij wél bol staat van de citaten die de
toets der kritiek kennelijk hebben kunnen doorstaan.
Driebergen Mevrouw drs. A.M. Heemskerk-Gravestein

Naschrift Jeanne Roos
Ik vond de vertaling niet goed, omdat veel zinnen naar mijn gevoel stroef lopen.
Omdat het boek, hoe interessant ook, op mij toch een warrige indruk maakte, denk
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ik dat die stroefheid in de eerste plaats aan Denyse Simenon zelf te wijten is. Toch
vind ik dat mevrouw Heemskerk in haar vertaling dit een beetje had moeten
stroomlijnen als tegenmoetkoming aan de lezer.

Afgeprijsd

R.H.J. Kok schreef een Archeologisch reisboek voor Nederland. (De Slegte, 366
p., f 18,90). Het is geen volledig overzicht van de archeologische bezienswaardigheden
van ons land, maar beschrijft tamelijk gedetailleerd een aantal zeer interessante resten
uit het vroege verleden. Met hier en daar een ironische ondertoon. Zo citeert Kok
glimlachend een lyrische uitspraak over het Friese terpenland: ‘Terpenland lijkt meer
op een fraai groen biljartlaken, waarin een speelse koperslager van onderen honderden
blutsen heeft geslagen.’ Een prachtig geïllustreerde gids langs hunebedden, ruïnes,
bodemresten, grafkelders, vluchtheuvels met als hoogtepunt een bezoek aan een
prehistorisch akkercomplex nabij Vaassen, Gelderland. Tote Technik. Ein
Wegweiser zu den Antiken Statten von Morgen is een boek vol foto's van verlaten
emplacementen, fabrieksgebouwen, vervallen bunkers, autokerkhoven, et cetera.
Fotograaf Manfred Hamm wist aan deze sporen van modern leven mythische lading
te geven. Fascinerende beelden. Bijvoorbeeld een veld vol B-52 bommenwerpers,
of de verlaten ‘West Pier’ in Brighton. (Van Gennep, 129 p., f 29,90) Drie delen in
de reeks Het land der Letteren werden afgeprijsd: Leiden, Den Haag en Amsterdam.
(De Slegte, 150 p., f 9,95). Schrijvers en dichters aan het woord over een van deze
drie steden. Veel negentiendeeeuws studentenleven in Leiden: Theun de Vries
beschrijft een tocht door Den Haag, zeulend met een door P.C. Boutens geschonken
schrijfmachine. Van Lucebert is een passage over de afgenomen beschaving van de
Amsterdamse Jordaanbewoners opgenomen: ‘Wijs ma vandaag de dag nog een
Jordaner aan die fatsoenlijk, zoals het behoort, even van zijn stoel opwipt als hij een
scheet moet laten.’ Veel plaatselijk leed, veel lokale vreugde: soms is men domweg
gelukkig.
Bordewijks Fantastische vertellingen verschenen in drie bundels in 1919, 1923 en
1924. In 1986 verschenen ze opnieuw, maar nu in één band. (Scheltema Holkema,
359 p. f 9,90). Dertien schitterende verhalen over de krankzinnigheid, het demonische
in mens en natuur en de macht van het onbewuste. Pierre Dubois voorzag ze van een
nawoord. Angstaanjagend proza, ook voor de personages zelf: ‘Soms, hoe vreemd
het schijnen moge, leefde ik dagen van de duisternis alleen. Wanneer de angst mij
hevig aanpakte kon hij zware brokken nachtzwart in mijn mond duwen, brokken die
mijn keelgat verstopten en het slikken onmogelijk maakten.’
Hermans' dynamiek is de titel van een (aangevuld en uitgebreid) proefschrift
van Michel Dupuis over de romans van W.F. Hermans. Niet soepel geschreven, wel
zeer uitvoerig en onmisbaar voor Hermans-exegeten. Ook de latere novellen van
Hermans zijn in Dupuis' beschouwingen betrokken. (Van Gennep, 346 p. f 16,50)
Een zeer respectabel historicus is dr. H.J. Scheffer. Zijn sublieme biografie over
de excentrieke jonkheer Henry Tindal is nog steeds afgeprijsd bij De Slegte
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verkrijgbaar. Speciaal op het gebied van de Nederlandse periodieke pers is Scheffer
een autoriteit. Zo schreef hij een uitputtende studie getiteld Het Volksdagblad.
Arbeidersbeweging en dagbladpers. (Scheltema Holkema, 220 p. f 4,90) Onderwerp
is de eerste arbeiderskrant van Nederland, verschenen van 1895 tot 1908. Net als in
zijn Tindal-boek beschrijft Scheffer ontzagwekkend gedetailleerd en toch
overzichtelijk, waarbij ook hier een zeer levendig beeld van de socialistische beweging
en haar politiek-maatschappelijke context ontstaat. Ook in Scheffers Het Volksdagblad
duiken excentrieke figuren op, wier optreden door de schrijver met liefdevolle
accuratesse wordt geanalyseerd. Bijvoorbeeld een van de grootste aandeelhouders
van de krant, de door charlatans en oplichters getergde effectencommissionair F.A.
van Hall. Tot in literatuurlijst, noten en register is Het Volksdagblad een voorbeeldig
historisch werk.
Hetzelfde geldt voor Scheffers boekje over De Controleur, een van 1890 tot 1941
verschenen weekblad dat in aanvang socialistisch was, later met handhaving van
socialistische medewerkers zich zeer kritisch in het rode kamp opstelde, en na de
Eerste Wereldoorlog een allengs rechtser tot zelfs fascistische koers ging varen. Ook
in De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken duikt F.A. van Hall op: hij
heeft het tijdschrift opgericht. Zeer interessant ook is de eerste hoofdredacteur Ernest
van der Ven, vrijdenker en utopisch socialist. Ook hij wordt door Scheffers op
bewonderswaardige wijze geportretteerd (Scheltema Holkema, 143 p. f 3,90).
Een heerlijk boekje is Ed Schilders' De voorhuid van Jezus (Van Gennep, 93 p. f
4,50). Het is niet de enige heilige voorhuid die bewaard is gebleven, schrijft Schilders,
ook die van Abraham zou nog bestaan: ‘Maar alleen over die van Jezus hebben
kerkvaders zich het gelovige hoofd gebroken, om uiteindelijk tot de slotsom te komen
dat de voorhuid zich weer op de plaats van herkomst genesteld moet hebben bij de
verrijzenis van de eigenaar.’ Met zeer veel gevoel voor het passende detail behandelt
Ed Schilders een aantal wonderen uit de roomse mythologie. Zeker niet minder
curieus is de bevruchting van Maria, waarvan in De voorhuid van Jezus een aantal
lezingen worden behandeld: per duif, per Adem Gods of per blaaspijp. Schilders
nam een reproduktie op van een reliëf uit de Mariakapel te Wurzburg uit de 15de
eeuw. Daar suist Jezus als Embryo via de blaaspijp het linkeroor van de Moedermaagd
binnen.
In andere afbeeldingen wodt Maria voorgesteld met een eenhoorn. De betekenis
van zo'n combinatie wordt onthuld door Klaas Dijkstra in een handzaam boekje
getiteld Christelijke symbooltaal. (De Slegte, 96 p. f 6,95). De eenhoorn is volgens
de legende slechts door een maagd als Maria te vangen, zegt Dijkstra: ‘Het dier komt
op haar af en legt als een schoothondje zijn kop te rusten in haar schoot.’ Geen wonder
dat de eenhoorn in de christelijke symboliek ook wel symbool is voor Maria, en
indirect voor Christus. Aardig zijn de illustraties die Klaas Dijkstra opnam. Nu eens
geen beroemde kunstwerken uit de Notre Dame of de Keulse Dom, maar houtsnijwerk
aan een koorhek in de kerk te Sexbierum of een plafondschildering te Appingedam.
‘ROMANCE/ Ze kwamen getwee in het morgenuur/ om ieder Phyllis te neuken/
maar vochten om voorrang met broederlijk vuur/ als twee chefkoks in één keuken.’
Zo begint een van de driehonderd epigrammen van Martialis, die in een vertaling
werden uitgegeven die bijna even virtuoos en vrijmoedig is als de epigrammen zelf
(De Slegte, 224 p. f 9,95). Vertaler E.B. Bruyn begint zelfs een van de epigrammen
van 1900 jaar oud met Kloos' versregel: ‘Ik ween om bloemen in de knop gebroken.’
Hij heeft er goede redenen voor, en legt die in zijn verantwoording uit. Sex en Eros
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bij Martialis is een bundel vol prettige en humoristische verzen, die eeuwenlang
omzichtig op de achtergrond zijn gehouden. ‘Pronkstukken’, noemde de uitgever ze
in de flaptekst. Hij had gelijk.
ATTE JONGSTRA
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Een harde werker met een voorkeur voor hyperbolen
De jonge jaren van Richard Nixon
Nixon The Education of a Politician 1913-62 door Stephen E. Ambrose
Uitgever: Simon and Schuster, 752 p. Importeur Van Ditmar, f 52,35
Cees Wiebes
Als je een ingewortelde afkeer hebt van Richard Nixon dan valt het niet mee om zo
objectief mogelijk te beginnen aan een grote klus als het schrijven van een biografie
over deze omstreden politicus. Je zult immers moeten uitkijken om de aanwezige
negatieve waardeoordelen en vooroordelen niet al te zeer te laten overheersen in het
schrijfproces. Afstand nemen van de hoofdpersoon was dus het allerbelangrijkste
devies voor Stephen Ambrose, die al een tweetal prachtige en alom geprezen
biografieën over Dwight D. Eisenhower had geschreven. Dat Ambrose (hoogleraar
aan de Universiteit van New Orleans) moeite had met deze biografie, bleek toen de
uitgever hem benaderde met dit voorstel. Hij reageerde heel afhoudend want naast
de vele maanden nieuwe research in de verschillende presidentiële bibliotheken
(meestal liggen die in onooglijke en doodsaaie plattelandsgehuchten!) en andere
archieven, was de hoofdpersoon in kwestie hem zeer onsympathiek. Niet voor niets
luidt de opdracht in zijn boek: ‘For my brothers Harry and Bill, who always assured
a two-to-one vote for Nixon from the Ambrose boys.’ En tegen de New York Times
verklaarde Ambrose: ‘I thought it was a terrible idea.’
De aanhoudende pressie van de uitgeverij en de toch wel aanwezige uitdaging
bleken voor Ambrose ten slotte niet te weerstaan. Van een vriend van Ambrose
hoorde ik dat hij er pas echt plezier in begon te krijgen toen hij van Nixon diens
‘Vice-Presidential Papers’ niet mocht inzien. Het gevecht om die documenten te
mogen bekijken werd echter door Ambrose gewonnen. Met de steun van echtgenote
Moira en dochter Stephanie, die bergen werk hebben verzet (er is zelfs een aparte
familie Ambrose BV!) begon hij aan zijn onderzoek en zette zich daarna aan het
schrijven met als resultaat een fascinerende en meesterlijke biografie over de ‘jonge
jaren’ van Richard Nixon. Nu al moet gezegd worden dat zijn boek de geschiedenis
zal ingaan als het standaardwerk voor iedereen die de Amerikaanse binnen- en
buitenlandse politiek in de jaren 1947-1962 nader wil bestuderen. Alleen al het
tijdsbeeld weet Ambrose gevoelig en prachtig vast te leggen en de gestaag verlopende
carrière van Nixon wordt er perfect in gesitueerd.

Loner
Nixon bracht zijn jeugd door in het dorp Whittier, een Quaker-gemeenschap in
Californië. Hoewel Nixon later claimde dat hij in armoedige omstandigheden
opgroeide, blijkt uit deze biografie dat dit wel meeviel. Noch rijk, noch arm is de
juiste typering en niet zozeer de sociale status maar de vroegtijdige dood op jeugdige
leeftijd van twee broers was voor Nixon het meest ingrijpende in zijn jeugd. Na
Whittier College ging hij door naar Duke University Law School waar hij dankzij de door Roosevelt ingesteljfe - overheidsfondsen verder kon studeren. Dezelfde
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Roosevelt die later onderwerp zou worden van Nixons politieke aanvallen. In zijn
‘Law Study’ kwamen al de kenmerken bovendrijven die hem later in zijn politieke
carrière zo zouden typeren. Hij was intelligent, werkte enorm hard, was eerzuchtig
en een top-debater, maar had daarnaast weinig contacten, amper vrienden en geen
sociaal leven. Kortom, Nixon was een echte ‘loner’.
Dit beeld zou niet veranderen tijdens zijn diensttijd in de Pacific in de nadagen
van de Tweede Wereldoorlog. Nixon wist alles tot in de perfectie te organiseren,
was een uitstekend officier tegenover zijn manschappen, wist een hecht team te
smeden maar bleef eigenlijk alleen. Na de oorlog stelde hij zich kandidaat voor een
zetel in het Amerikaanse congres en na een smerige en anticommunistische campagne
weet hij zijn tegenstander Jerry Voorhis te verslaan. Nixon zou later verklaren: ‘Of
course, I knew Jerry Voorhis wasn't a Communist. But, I had to win... The important
thing is to win.’ Nixon ten voeten uit. Hij begon als kersvers lid van het congres in
de commissie voor on-Amerikaanse activiteiten onder leiding van de beruchte Joseph
McCarthy met een heksenjacht op alles wat naar ‘links’ rook. Nixon wist zich hierdoor
in landelijk opzicht duidelijk politiek te profileren en had als extra steun de wind van
de Koude Oorlog flink in de rug. Nixon besloot daarom een gooi te doen naar een
zetel in de senaat. Kernthema van zijn campagne: de Democraten onder aanvoering
van Truman waren ‘too soft on communism’. Het geheel doet enigszins aan als een
paradox zeker als men Trumans virulente anti-Russische politiek kent. Via deze
agitatie, veel smerige laster, valse beschuldigingen en achterklap lukt het hem om
zijn tegenstander uit de Democratische Partij te verslaan en Nixon werd een van de
jongste leden uit de geschiedenis van de Amerikaanse senaat.
Senator Nixon was voor zijn samenwerking met McCarthy intussen een ‘national
figure’ geworden. Eisenhower besefte dat ook toen hij de presidentsverkiezingen
van 1952 inging als kandidaat voor de Republikeinse Partij en een vice-president
nodig had. Nixon stond bovenaan zijn lijstje en werd uitverkoren. Maar hij mocht
wel het vuile werk in de campagne opknappen. Alle frontale aanvallen op de
Democraten werden door hem gedaan waardoor ‘de Generaal’ zelf in de luwte van
de politieke strijd bleef. Zo kon Eisenhower zich profileren als een staatsman die
boven alle partijen stond. Nixon ging in de campagne zo te keer (zijn opponent
noemde hij een lid van de ‘old Al Capone gang’) dat hij later zijn excuses aanbood
wat trouwens de enige keer was in zijn hele politieke carrière. Voor Truman hoefde
het toen al niet meer. Nixon was een ‘shifty-eyed goddamn liar’ en Eisenhower ‘didn't
know any more about politics than a pig did about Sunday’! In dit klimaat won
Eisenhower de verkiezingen, Nixon werd vice-president en bleef dat tot 1960.
Hoewel Nixon als vice-president zonder meer een succes was, zou zijn relatie met
Eisenhower zich nooit kenmerken door echte hartelijkheid. Voor de buitenstaander
misschien vreemd maar voor Nixon die nooit vrienden maakte waarschijnlijk de
normaalste zaak ter wereld. Dat betekende echter niet dat Eisenhower geen waardering
had voor Nixon. Integendeel, Nixon werd bij alle beraad binnen de regering betrokken
en genoot ook het volle vertrouwen van Dulles die op Buitenlandse Zaken zat.
Daarnaast realiseerde Eisenhower zich terdege dat Nixon een brugfunctie vervulde
tussen de conservatieve en meer gematigde stromingen binnen de Republikeinse
Partij. Maar echt klikken tussen die twee deed het niet en herhaaldelijk liet Eisenhower
hem dan ook enigszins in de lucht bengelen. Zoals bij de verkiezingen van 1956 toen
Eisenhower heel lang weigerde om Nixon in het openbaar tot ‘running mate’ te
benoemen. Intern had hij Nixon al als nieuwe vice-president laten vallen maar hij
zou er om diverse redenen toch weer op terugkomen. Voor Nixon een deprimerende
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ervaring. Eisenhowers gedrag deed trouwens sterk herinneren aan zijn relatie tijdens
de oorlog met Montgomery en de Gaulle. Hij mocht ze absoluut niet maar moest
noodgedwongen met hen samenwerken.

Nixon met Eisenhower, 1952

Schouderklopjes
Dit lot trof Nixon ook maar hij sloeg zich er doorheen en herwon het afgenomen
vertrouwen van Eisenhower. Dit kwam ook deels door de vele buitenlandse reizen
die Nixon aflegde, waarin hij het Amerikaanse beleid goed wist te verdedigen en uit
te dragen. Zijn beroemde ‘keukendebat’ met Chroesjtsjov maakte bijvoorbeeld veel
indruk maar ook zijn ‘dappere gedrag’ tijdens een trip door Zuid-Amerika, alwaar
hij een openlijke confrontatie aanging met heftig protesterende demonstranten, haalde
de wereldpers en bracht Nixon de nodige schouderklopjes. Hij besloot dan ook een
gooi te doen naar het presidentschap. De klap voor Nixon kwam hard aan toen hij
in de verkiezingen van 1960 op het nippertje werd verslagen door John F. Kennedy.
Een presidentschap zat er voorlopig niet in. Het enige waar Nixon op kon terugkijken
was het feit dat deze campagne enigszins een normaal politiek verloop had en dat
de oude smerige trucs dit keer achterwege bleven. Ambrose noemt het ‘his finest
campaign’. Nixon verdween even uit de politieke arena, maar in 1962 voerde hij al
weer campagne voor het gouverneurschap van Californië. Hij leed echter een zware
nederlaag tegen de populaire Democraat, Edmund Brown. Opeen dramatische
persconferentie maakte Nixon bekend dat dit zijn laatste optreden was geweest. Het
was voorbij, zei hij tegen de verslaggevers en ‘er zou geen Nixon meer komen om
tegenaan te schoppen’. Die belofte kwam hij niet na want in 1968 werd Nixon met
een grote meerderheid gekozen tot president van de Verenigde Staten!
De New York Times heeft eens over Nixon geschreven: ‘Nixon talks in hyperboles,
makes sweeping generalizations of sometimes dubious validity, and is adept at
planting the dark and ominous inference. But he does it with extraordinary finesse’.
Deze karakterisering van de jonge Nixon legt Ambrose werkelijk schitterend bloot
en zijn studie doet alleen maar verlangen naar het tweede deel van zijn biografie over
‘Tricky Dick’.
■
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Tijdschrift
De omslag van het Nieuw Wereldtijdschrift 1988-1 wordt ontsierd door het zo
langzamerhand overbekende Helga - portret (bekend, omdat dezelfde afbeelding ook
in de advertentiecampagne gebruikt wordt). Het is een reproduktie in kleur en ik
hoop maar dat dit niet de nieuwe lijn is en dat het Nieuw Wereldtijdschrift zich weer
snel tot de veel mooiere zwartwit - omslagen bepaalt. Binnenin vinden we het verhaal
van de Helga - portretten. De Amerikaanse schilder Andrew Wyeth (bekend door
slechts één schilderij, Christina's World, waar in de jaren zestig miljoenen posters
van vervaardigd zijn) kwam in 1986 tevoorschijn met tweehonderdveertig schilderijen
en tekeningen van een en dezelfde vrouw, zijn buurvrouw Helga, die hem vijftien
jaar lang in het geheim tot model gediend had. Niemand wist ervan behalve Wyeths
vrouw. De collectie werd tentoongesteld in The National Gallery of Art in Washington
en verscheurde de Amerikaanse kunstwereld in voor- en tegenstanders. Het ene kamp
lag in katzwijm en verklaarde Wyeth tot ‘de meest onbegrepen schilder in Amerika’;
het andere kamp zag in hem niets meer dan een illustrator. Op mij maken de
tekeningen en schilderijen de indruk gemaakt te zijn door iemand die met vlag en
wimpel geslaagd is voor de cursus ‘Famous Artists’. Maarten Beks, de schrijver van
het artikel in het NWT, is zeer enthousiast en voert als argument-pro onder meer aan
dat bij Wyeth ‘geen seksistische, de vrouw tot lijdend voorwerp verlagende picturale
clichés’ voorkomen. Helga daarentegen heeft ‘haar kunstenaar tot betere gedachten
gebracht en in diens nabijheid aan zelfbewustheid gewonnen.’ Sinds wanneer is het
ontbreken van seksisme een criterium voor het artistiek gehalte van een kunstwerk,
vraag ik me dan af. De kunst zou er maar saai uitzien als elk spoortje seksisme
weggewerkt zou zijn, en dat is precies wat er met de tweehonderdveertig Helga's van
Wyeth aan de hand is: ze zijn een beetje saai. Heel goed in het NWT is het essay van
Patricia de Martelaere getiteld ‘De levenskunstenaar: naar een esthetica van de
zelfmoord’. Zij stelt de vraag wat kenmerkend is voor de zelfmoord van kunstenaars
en meer in het bijzonder voor die van schrijvers en nog meer in het bijzonder voor
die van succesvolle schrijvers. Want juist die zelfmoorden (van Sylvia Plath, Fernando
Pessoa, Ernest Hemingway) wekken de grootste verbijstering op. De Martelaere
postuleert een type persoonlijkheid dat je zou kunnen omschrijven als gedreven door
de passie voor voltooiing. Voor hen geldt: niet schrijven is vreselijk, de handeling
van het schrijven zelf is ook vreselijk, het enige dat voldoening verschaft is het
ogenblik dat een werkstuk af is. De kortstondigheid van deze geestesgesteldheid
drijft hen tot steeds weer nieuwe ondernemingen, de energie is tomeloos, maar ze
blijven onverzadigbaar, want het leven zelf kan niet op die manier in de hand
gehouden worden. De dood is immers altijd een afbreking midden in alles wat nog
afgemaakt moet worden en deze gedachte is onverdraaglijk voor degenen wier enig
doel in het leven is het afmaken (perfect maken) van dingen. Het zwaartepunt van
een dergelijk bewustzijn is bijzonder: het is de toekomend verleden tijd (‘Ik zal dit
gedaan hebben’, of in het extreme geval: ‘Ik zal geleefd hebben’). Dit essay is
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scherpzinnig, geeft een oorspronkelijke visie en is zeer helder geschreven, kortom
op alle punten voorbeeldig. Ook de moeite waard verder is het korte verhaal van de
als dichter enige bekendheid genietende Charles Ducal over zijn maoïstische verleden
als student te Leuven. Zijn activisme komt tot een abrupt einde als er eenmaal een
confrontatie met de Rijkswacht plaatsvindt: ‘Hij zag dat het menens was, legde helm
en knuppel op de grond en stapte naar huis.’ Met de liefde loopt het intussen ook
slecht af. Een amusante terugblik niet zonder melancholie.
BR

Blanken met de billen bloot in Botswana
Bekroond verhalendebuut van Norman Rush
Witmannen door Norman Rush Vertaling Paul Syriër Uitgever: Amber,
160 p., f 27,50
Alle Lansu
‘De lokgroep van het avontuur’ voerde de Amerikaan Norman Rush in 1978 naar
Botswana om er de activiteiten van een Amerikaanse hulporganisatie te gaan
coördineren. Met dozen vol aantekeningen, die hij ‘overdonderd door de culturele
en emotionele ironie van de situatie’ was gaan bijhouden, keerde hij in 1983 naar de
Verenigde Staten terug. In 1986 debuteerde Rush op tweeën vijftigjarige leeftijd met
de verhalenbundel Whites, die in datzelfde jaar werd bekroond met de American
Book Award.
Wie in deze wintermaanden wordt bestormd door romantische fantasieën over een
even aangenaam als nuttig verblijf in tropischer en exotischer oorden, doet er goed
aan om, alvorens een definitief besluit te nemen, eerst Witmannen te lezen.
In zes beklemmende en, zo op het oog, uit het leven gegrepen verhalen schetst
Rush hoe blanke westerlingen - veelal tijdelijk in Afrika gestationeerde
ontwikkelingsexperts - zich geen raad weten met hun verblijf in een hen vreemde en
verwarrende cultuur. Ze blijven buitenstaanders, moedwillig of tegen wil en dank.
De bijbels geïnspireerde idealist Bruns uit het openingsverhaal gaat aan zijn naïviteit
ten gronde. ‘Volgens mij voelde hij zich alsof hij in een schilderij van Hieronymus
Bosch verzeild was geraakt en dat hij er iets aan moest doen.’ De Amerikaanse
antropologie-studente die in dit verhaal als verteller optreedt, heeft zelf haar
onderzoeksproject naar traditionele voedingspatronen in duigen zien vallen, toen ze
tot haar verbijstering ontdekte dat er in the middle of nowhere cornflakes, chips en
bier werden geconsumeerd. Menig personage houdt zich met cynisme op de been.
Dat kan onthutsende proporties aannemen.
In het meest schokkende verhaal uit de bundel, ‘In de buurt van Pala’, volgen we
twee Engelse mijningenieurs en hun echtgenotes op een toeristische trip per Landrover
door de desolate binnenlanden van Botswana. De mannen putten zich uit in cynische
commentaren op de gang van zaken in het land: de groeiende misdaad, de slechte
wegen, de nietsnutten van negers. Dat blanke aannemers hun infrastructurele projecten
met inferieure materialen en de grootste onverschilligheid uitvoeren erkennen ze,
maar ze halen hun schouders er over op: je nek uitsteken zou je nog je kop kunnen
kosten. Dan wordt het Nan, een van de vrouwen, te gortig. Zij en haar man Gareth
raken, kennelijk niet voor het eerst, verwikkeld in een felle woordenwisseling over
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de blanke hypocrisie. Al redetwistend stuit het gezelschap op drie zwarte vrouwen
en een baby die, broodmager en in vodden gehuld, langs de zandweg staan te bedelen
om water. Achterop de Landrover hangt een tank vol. Gareth piekert er niet over om
te stoppen: ze zouden vast komen zitten in het zand. Terwijl de zwarte vrouwen
tevergeefs proberen de auto bij te houden en de een na de andere uitgeput in het zand
stort, smeekt Nan haar echtgenoot te stoppen. Tot ze in een vlaag van hysterische
razernij een fles water naar buiten gooit, een actie die door Gareth met een
vernederende tegenzet wordt beantwoord. De lezer blijft naar adem happend achter.

Onwezenlijke sfeer
Tussen de naïeve idealisten en de ijzige cynici bewegen zich de vertwijfelden. De
experts, dragers en verspreiders van de superieur geachte westerse kennis en
technologie, die niet langer overtuigd zijn van het nut van hun aanwezigheid in deze
gortdroge uithoek van Afrika. Een van hen zegt: ‘We willen hier met alle geweld
zitten, maar we kunnen maar niet verzinnen waarom. Op een zekere nacht heb ik
echter bedacht waarom. Omdat het ons land niet is en we er niets aan kunnen doen
wat er gebeurt. We kunnen de mensen adviezen geven en daar worden we voor
betaald. We hebben een goede vakantieregeling, we eten van de top van de
voedselketen, we krijgen gratis huisvesting. Prima allemaal, maar we zijn niet
verantwoordelijk voor wat er gebeurt als Afrika naar de bliksem gaat, want we hebben
ons best gedaan.’ In hun ontgoocheling raken ze ontregeld. Op den duur zijn ze
alleen nog bezig met zichzelf en hun eigen overleving. Het tijdelijk karakter van hun
verblijf maakt het zo mogelijk nóg onwezenlijker. Hun levens spelen zich in alle
opzichten af in een vacuüm. Rush weet die onwezenlijke sfeer heel onnadrukkelijk
op te roepen. Zo geeft hij zijn verhalen een voortdurend voelbare, onderhuidse
spanning mee, die hij vervolgens naar zulke verrassende apotheoses leidt, dat ik daar,
terwille van toekomstige lezers, maar liever cryptisch over blijf. Ondertussen
registreert hij, op niet zelden ironische toon, de ontregeling van de witmannen. Neem
het geval Carl, de ‘held’ uit ‘Officiële Amerikanen’, die elke nacht uit zijn slaap
wordt gehouden door de blaffende honden van zijn buurman. Een fysieke en mentale
uitputtingsslag waar zowel zijn werk als zijn privé-leven onder lijden. Vele manieren
om de honden het zwijgen op te leggen passeren de revue in zijn steeds overspannener
geest. Ten einde raad onderwerpt hij zich ten slotte aan de hem imponerende rituelen
van een toverdokter, die achteraf een charlatan blijkt te zijn. De behandeling heeft
een heftige koortsaanval tot gevolg. In paniek grijpt Carl terug op de ‘zekerheid’ van
zijn voorraadje westerse antibiotica. Zijn zelfmedicatie heeft een averechts effect.
Het is louter de ironie van het lot die hem toch nog gedeeltelijk verlost van het
probleem van de honden.
Frank, uit het even spannende als ontroerende slotverhaal ‘Alleen in Afrika’, is
een van de zeldzame blanken die overeind blijft zonder zijn integriteit te verliezen,
al lukt het hem op het nippertje en uitsluitend dankzij het weergaloze optreden van
een zwart meisje. Terwijl zijn vrouw op vakantie is, zit hij zich op een avond te
bedrinken als de zestienjarige bediende van een van zijn buren aan de keukendeur
verschijnt. Moitse, een schoonheid, op wie ook de lezer al gauw tot over zijn oren
verliefd raakt. Ze biedt zich aan als kokkin, maar maakt tegelijkertijd geen geheim
van haar wellustig verlangen (‘haar kinderversie van wellustigheid’). Frank weet
zich geen raad met deze compromitterende situatie. Koortsachtig is hij met zichzelf
in beraad. Haar betovering is onweerstaanbaar, maar hij is bang voor ontdekking,
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hij probeert met zijn geweten in het reine te komen, hij wil geen schoft zijn. ‘Hij was
degene die werd verondersteld de leiding te hebben’ - als blanke, als man, als
volwassene tegenover een kind -, maar van meet af aan is het Moitse die het initiatief
neemt. Steeds opnieuw weet zij hem (en de lezer) te verrassen met haar volkomen
vanzelfsprekende, doortastende optreden. Wanneer zijn puriteinse buurman onraad
ruikt en zich toegang verschaft tot Franks huis, ziet deze zijn wereld al instorten,
maar Moitse weet de situatie met een geniale zet te redden. Om vervolgens - alsof
het zo nog niet genoeg is - haar college levenskunst te vervolmaken met een even
verrassend als vanzelfsprekend als voluptueus gebaar. Een slot om bij te smelten.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

2. (3)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

3. (2)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

4. (5)

Kees van Kooten. Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

5. (4)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

6. (6)

Willem Frederik Hermans, Een heilige
van de horlogerie (De Bezige Bij, f 27,50,
geb. f 39,50)

7. (8)

Gerrit Komrij, Lof der simpelheid (De
Arbeiderspers, f 29,50)

8. (7)

Remco Campert, Eetlezen (De Bezige Bij,
f 10,-)

9. (-)

Hany Mulisch. Twee vrouwen (De Bezige
Bij, f 10,-)

10. (10)

Toon Hermans, Overdrijvende
wolkenvelden (De Fontein, f 19,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (2)

Het aanzien van 1987 (Het Spectrum, f
19,90)
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2. (1)

Jan Kuitenbrouwer. Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (5)

Michail Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

4. (3)

Liesbelh den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

5. (4)

Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre, zijn
biografie (Van Gennep, f 69,50)

6. (7)

Poe'i, De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

7. (-)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

8. (8)

Pieter Lakeman, Frisse zaken (Balans, f
22,50)

9. (6)

Jacques Le Goff, De cultuur van
middeleeuws Europa (Wereldbibliotheek,
f 42,50, geb. f 79,50)

10. (9)

Bill Cosby, De tijd vliegt (De Fontein, f
19,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
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‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Dagelijkse spiegel
‘Lensman’ is niet een bedenksel van Alex van Warmerdam, maar van de Daily Mirror
in de jaren dertig. Onder die naam ging een fotograaf schuil die artistieke foto's
maakte voor het verder weinig hoogvliegende blad. Artistieke foto's was toen: een
oude molen, vissers die de netten inhalen, een partijtje cricket op het dorpsplein. ‘Het
was duidelijk dat de kunstredacteur dat hele “Lensman” beschouwde als flauwekul
en mij als een bekakte jonge streber met een hoofd vol kapsones. “Haal je
vakbondskaan. Je begint volgende maand voor £9,- per week.”’ Aan het woord is
Humphrey Spender, De Daily Mirror Lensman vahaf 1935. De episode is te mooi
om niet verder te citeren: ‘De staffotografen die zaten te klaverjassen in een benauwd
kantoortje op de derde verdieping van Fetter Lane loerden naar me door een mist
van sigaretterook. “Luister, over onkostendeclaraties: je vermenigvuldigt met drie
of vier. Af en toe wordt je horloge gestolen, en misschien je portefeuille. Soms
worden je kleren geruïneerd en gebeuren ongelukken. Je zult een auto moeten huren.
Begrepen?”’ En dan het leukste: ‘Probeer op te schrijven “lift naar de derde
verdieping... £2,10” Als ze het merken zeg je dat het een geintje was. Ze zullen het
niet merken.’ Aldus de initiatie van een jonge persfotograaf in de jaren dertig, met
een anekdote die elke hoofdredacteur uit zijn redactionele hoofd zou moeten kennen.
Aldus ook het bewijs dat Humphrey Spender niet alleen kon schilderen en
fotograferen, maar ook kon schrijven, zo goed als zijn broer Stephen wiens
jaren-dertigkrullen ook op zijn foto's te zien zijn.
In Lensman, Photographs 1932-1952 (Chatto & Windus, f 53,10) zijn een paar
van de foto's uit zijn Lensman-periode opgenomen, maar de meeste zijn afkomstig
uit zijn werk voor Mass Observation en voor de Picture Post. Mass Observation was
een linkse organisatie die met foto's hoopte een politieke bijdrage te leveren. Het
publiek was niet altijd bereid om de idealistische motieven te delen waarmee Mass
Observation fotografen hen in hun argeloze doen en laten probeerden te fotograferen.
Voor het blad Picture Post maakte Spender verschillende reportages, waaronder een
indrukwekkende over het leven in de Britse steden: grauwe armoede en werkloosheid,
de afgrijselijke lelijkheid van Engelse industriestadjes. Spender zelf is erg bescheiden
over zijn prestaties. Over zijn jeugdfoto's schrijft hij: ‘Susan Sontag's claim that
“Time eventually positions most photographs at the level of Art” would not have
applied to these.’ Een journalist die hem aanduidt als ‘Father of documentary
photography’ wordt - terecht - terug naar de schoolbanken verwezen. Toch is Lensman
een mooi fotoboek, vol foto's uit het Engelse leven in de jaren dertig en veertig,
waarin iedereen zijn plaats kende en zijn pakje droeg: schoolkinderen, arbeiders,
soldaten en huisvrouwen.
MH

Slopen, sloopte, gesloopt
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In juni van het afgelopen jaar werd op deze pagina aandacht besteed aan een boekje
over de architectuur van diergaarde Blijdorp te Rotterdam, een ontwerp van Sybold
van Ravesteyn (1889-1983). De bespreking legde uit wie Van Ravesteyn was en hoe
hij na een opleiding als civiel-ingenieur een aantal utiliteitswerken (seinhuizen,
goederenloodsen) bouwde voor de Spoorwegen. Juist omdat ‘zakelijk’ bouwen, zo
werd er in die bespreking gespeculeerd, voor hem, de ingenieur, een
vanzelfsprekendheid was liet hij zich minder imponeren door de catechismus van
het modernisme dan zijn collega's van ‘De 8 en Opbouw’. In de jaren dertig
ontwikkelde hij een volstrekt eigen stijl, een soort van neo-barok, met als belangrijkste
voortbrengselen behalve de genoemde dierentuin (1937-1941), het kantoor voor de
verzekeringsmaatschappij De Holland van 1859 en de verbouwing van schouwburg
Kunstmin, beide te Dordrecht en gerealiseerd in de jaren 1939-40.
In het artikel vielen harde woorden aan het adres van hen die in de jaren zeventig
de uitzichttoren van Blijdorp hebben afgebroken en daarmee de sleutel tot de hele
tuin verdonkeremaanden: pas van bovenaf zag men hoe streng symmetrisch het
schijnbaar grillige complex geconcipieerd was. Uit ruimtegebrek werd toen verzwegen
dat ook De Holland op de nominatie stond om gesloopt te worden. Inmiddels heeft
de Kruidenier die ter plaatse een supermarkt wil vestigen toegezegd het exterieur
goeddeels in stand te houdend; er worden ‘alleen maar’ twee glazen dozen tegen de
zijgevel gebouwd. Schuldbewust heeft de Kruidenier - de moordenaar deelt in de
kosten van de begrafenis - meebetaald aan het boek dat Kees Rouw schreef over Van
Ravesteyns hoofdwerken in Dordrecht: Sybold van Ravesteyn, architect van
Kunstmin en De Holland (Uitgeverij De Hef, 94 p., f 29,90). Het is een uitstekende,
beknopte studie die mede door de illustraties en in de marges afgedrukte commentaren
en citaten overtuigend duidelijk maakt hoe bijzonder de plaats is van deze twee
bouwwerken in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Voor De Holland is het
boek zoveel als een overlijdensadvertentie; Kunstmin is in 1975 enkel geopereerd.
Gelukkig bleven de schouwburgzaal en de wandelgangen met de monumentale
trappen ongewijzigd. Wie het gebouw ooit betreden heeft en zijn ‘oog heeft laten
weiden’ (Van Ravesteyn) over de tientallen verrassende details, beseft dat het interieur
met al zijn toespelingen, ironie en theatraliteit vooruitwijst naar een discussie die
pas vier decennia later ontbranden zou: die rond het postmodernisme.

Met de constatering dat het boek van Rouw een mooi eerbetoon is (al had men elkaar
liever bij een vrolijker gelegenheid... etc.) zou dit stukje kunnen eindigen, ware het
niet dat de krantelezer enkele weken geleden werd opgeschrikt door het bericht dat
men ook overweegt Van Ravesteyns Centraal Station Rotterdam (1957) af te breken,
een even sober als elegant, doorhet Italiaans neoclassisisme geïnspireerd Alterswerk.
Uitgerekend een dochtermaatschappij van de Spoorwegen, die zich al zo vaak aan
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van Ravesteyn vergrepen hebben (men zie de lijst van afgebroken werken in de Van
Ravesteyn-catalogus uit 1977), heeft een kantorenkolos op de hoek
Weena-Stationsplein geprojecteerd. Het bouwwerk, twee spiegelende - waar hebben
we dat meer gezien? - glazen torens met tussenbebouwing, zou zó hoog worden, dat
het station erbij in het niet valt. Men hoeft geen antikapitalistische berserker te zijn
om bij het horen daarvan vertwijfeld naar het hoofd te grijpen: een eertijds luid
geprezen station, dat net dertig jaar oud is, dat technisch nog voldoet, een symbool
van Rotterdams wederopbouw, moet wijken omdat het te laag zou zijin. Alsof de
nieuwbouw niet te hoog zou kunnen wezen! Een en ander is des te treuriger, omdat
er een veel interessanter ontwerp voor dezelfde plek was gemaakt door Jo Coenen.
Waarom men niettemin gekozen heeft voor het spierballenplan van ir. Bonnema, een
architect die nimmer ‘de bevlogenheidsprijs zal krijgen, is onduidelijk. Kennelijk
wenst de stad Rotterdam aan het Weena een spiegelend micro-Manhattan en
verloochent daarvoor, na de afbraak van de stations Blaak en Delftse Poort en de
ontmanteling van station Hofplein, opnieuw de architect die zoveel aan haar gezicht
heeft bijgedragen. Van Ravesteyn wordt steeds sneller door zijn slopers ingehaald:
tegen de tijd dat die ene grote monografie over zijn leven en werk verschijnt waarop
hij recht heeft, zal dat werk enkel nog op papier bestaan.
HWB

Saenredams interieur
In 1667, twee jaar na de dood van Pieter Saenredam, de schilder van kerkinterieurs,
had in zijn woonplaats Haarlem de veiling plaats van zijn boekenbezit. Dat bestond
uit 424 titels, met werk van Hooft, Huygens, Cats, Vondel; hij had een bijbel (hij
was contraremonstrant), de Ilias en de Odyssee, historische kronieken, een Historische
beschrijving der stadt Amsterdam (waarvan hij het oude stadhuis had geschilderd),
boeken over Haarlem en andere steden, over orgelbouw (veelal een onderdeel van
de kerkinterieurs). Dat we op de hoogte zijn van Saenredams boekenbezit is niet zo
vanzelfsprekend. Er werd voor de veiling een catalogus gemaakt, maar een exemplaar
ervan was nog nooit iemand tegengekomen, al bestond wel een vermoeden van het
bestaan ervan omdat de veiling in de ‘Oprechte Haerlemse Saturdaegse Courant’
van 16 april 1667 was aangekondigd. In 1976 trof Bert van Selm een exemplaar aan
in de Herzog August Bibliothek in (of all places) Wolfenbüttel - een vondst waar hij
een dag van van slag moet zijn geweest. De catalogus die hij aantrof bevatte in
handschrift de richtprijzen en de prijzen waarvoor de boeken van de hand gingen;
ook is er met de hand ingeschreven dat de veiling 's morgens om negen uur begon.
Het nieuwe nummer van het tijdschrift Kunstschrift aan Saenredam gewijd en Bert
van Selm schrijft daarin over de door hem gevonden catalogus. (Van Selm
promoveerde in oktober vorig jaar op het proefschrift Een menighte treffelijcke
boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw,
uitgegeven door Hes, f 125,-) Zijn vondst is des te opmerkelijker omdat het het
zoveelste feit is uit het leven van Saenredam, een schilder waar we naar verhouding
veel van weten. Toch bestaat er geen recent boek over hem. Daar komt verandering
in want in Kunstschrift vertelt Gary Schwarz dat in de herfst een monografie verschijnt
die hij samen met Marten Jan Bok aan het schrijven is. Saenredam is de Mondriaan
van de zeventiende eeuw genoemd en in Kunstschrift staan bij een artikel van Rob
Schuurs tekeningen die laten zien hoe bedachtzaam hij te werk ging. Hoe hij Jan
Dibbets heeft beïnvloed beschrijft Bert Jansen en Gary Schwarz memoreert de passage

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

over Saenredam in Bernlefs laatste roman Publiek geheim. Hun onderzoek voor de
monografie leverde Schwarz en Bok ‘een schat van documenten’ op, waarvan het
meeste nog nooit was gebruikt. Boudewijn Bakker beschrijft de geschiedenis van
het schilderen van het oude stadhuis van Amsterdam, Sandra de Vries het nog steeds
niet met zekerheid aan Saenredam toegeschreven schilderij van het interieur van de
Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar. Het prachtig geïllustreerde nummer van
Kunstschrift (f 12,50 in de boekhandel) doet naar nog meer verlangen.
CP

Tot 6 maart is in het Stedelijk Museum Schiedam de overzichtstentoonstelling te zien van het werk
van Siegfried Woldhek, bekend van zijn tekeningen van schrijvers voor de Boekenbijlage. Op de
tentoonstelling zijn deze schrijversportretten te zien, aangevuld met zijn politieke tekeningen uit NRC
Handelsblad en tekeningen van vogels.

Aan deze pagina werkten mee: Hans W. Bakx, Mariëtte Haveman en Carel Peeters

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Sybold van Ravesteyn, architect van Kunstmin en De Holland door Kees Rouw
(De Hef. f 29,90). Monografie over twee karakteristieke werken van een van
Nederlands meest eigenzinnige architecten. (Zie deze pagina.)
Who's Who in Bloomsbury door Alan & Veronica Palmer(Harvester Press, f 148,-).
Korte biografieën over alle schrijvers, schilders, filosofen en alle al of niet belangrijke
familieleden die iets met de Bloomsbury Group te maken hadden. Onbetaalbaar,
maar een must voor de liefhebber.
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Hof van Holland
Vervolg van pagina 5
teur en diens werk, maar de historische situatie waarin de auteur leefde en werkte.
Middeleeuwse auteurs zijn doorgaans auteurs in opdracht, ze kennen hun
opdrachtgever, en zullen vaak genoeg hun boek eigenhandig hebben aangeboden of
met eigen stem voorgelezen hebben.
Van Oostrom stond op de eerste plaats voor ogen aandacht te schenken aan teksten
die te weinig belangstelling hebben gekregen. Daarnaast streefde hij een experiment
na om, op basis van een voor Nederlandse begrippen zeer rijk corpus, literatuur- en
geschiedwetenschap met elkaar te verenigen. Maar niet in de laatste plaats wilde hij
een boek over het schrijven van middeleeuwse literatuurgeschiedenis schrijven dat,
idealiter, onderzoekers zou inspireren, studenten zou enthousiasmeren en leken zou
interesseren. Van Oostrom heeft de auteurs aan het Hollandse hof een eigen gezicht
gegeven, hij heeft teksten interessant gemaakt die tot op heden genegeerd werden
vanwege hun veronderstelde inferioriteit.
Het is lang geleden dat ik in een boek over de Middelnederlandse literatuur zo
veel nieuwe dingen las. De student die door dit boek niet geënthousiasmeerd raakt,
doet er goed aan van studierichting te veranderen, ofwel er helemaal mee op te
houden. Ik hoop van ganser harte dat het boek zijn weg zal vinden naar het mede
geïntendeerde lekenpubliek. De tekst op de achterflap opent veelbetekenend met de
woorden: ‘Aan het begin van het hersttij der middeleeuwen...’ Van Oostroms studie
refereert niet alleen aan Huizinga's klassieke beeldvormer van de Bourgondische
middeleeuwen, het is een aemulatio in de ware zin des woords. Het boek is zorgvuldig
en evenwichtig gecomponeerd: zeven hoofdstukken, elk opgebouwd uit vier
paragrafen, in de noten veel aanvullende informatie en een bibliografie met voor
zowel de neerlandicus als de historicus veel onbekende literatuur. Voor de
niet-vakgenoten zijn de meeste citaten vertaald. Het proza van Van Oostrom heeft
literaire allure en is een genot om te lezen. De afbeeldingen zijn doorgaans te zeer
verkleind om duidelijk te zijn. Gelukkig werd het boek ingenaaid, maar waarom is
er niet tegelijkertijd een gebonden editie in de handel gebracht, met echte foto's? Wie
de middeleeuwen-boeken van de laatste tijd kent (Tuchman, Duby, Le Goff, en zo
men wil Eco's Naam van de roos) zal als hij Van Oostroms boek uit heeft tot de
conclusie komen dat hij een uitzonderlijk goed boek gelezen heeft.
■
Willem Kuiper is verbonden aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit
van Amsterdam.

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Ik had al gezien dat hij een tijdje stond te draaien op de Corner. Toen het sluitingstijd
werd en de laatste klant op hem na weg was en ik m'n keel al 's had geschraapt en
gezegd: Zo dat zit er weer op draaide hij zich ineens naar me toe en vroeg of hij me
even onder vier ogen kon spreken. Ik zeg natuurlijk Nico kom mee naar boven. Ik
sluit de zaak af en even later zitten we boven met een pijpje pils tussen ons in.
Nico Verwoerd. Goeie jongen. Toen er zo'n tien jaar geleden nog veel in deze
buurt werd georganiseerd was hij altijd haantje de voorste. Bejaardendagen naar de
bollen of Koninginnedagoptochten (welk kind heeft de mooist versierde fiets?) of
Gouden Huwelijksfeesten het kwam allemaal op Nico Verwoerd neer. Tot z'n eigen
huwelijk op de klippen liep en zij ervantussen ging en hem met twee kinderen liet
zitten.
Sindsdien is er geen feest meer in de buurt gevierd. Niemand durfde de rol van
Nico overnemen. Ook de voorzichtige poging om tot een eigen buurtcamaval te
komen was van de baan. Een betere Prins Carnaval als Nico is er waarschijnlijk niet.
Nico zag er slecht uit met platte kuif en baardje van drie dagen. Hij dronk zwijgend
zijn pilsje. Goos kan je mij duizend gulden lenen zei hij toen zachtjes en naar buiten
kijkend.
Verdomme kerel wat zijn je problemen riep ik veels te hard. Hij had een paar hoge
rekeningen gekregen en nu dreigden ze van alles af te sluiten. Gas en licht en telefoon.
Bij dat laatste woord ging mij een lichtje branden. Te veel 06 Nico? vroeg ik hem
op de man af. Hoe weet jij dat? vroeg hij. Omdat ik drie afleveringen van het blad
06-LIJN in de Corner heb gehad en jij ze alle drie hebt gekocht antwoordde ik. Maar
dat weet niemand anders als ik zei ik er meteen achter. Omdat ik de dagopbrengst
nog niet in de kluissleuf van de bank op de hoek had gedouwd kon ik beneden uit
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de kassa tien hondertjes voor Nico halen. Hij bedankte niet maar zijn ogen en zijn
handdruk spraken boekdelen. Dat zit wel goed met Nico en die duizend ballen.
Maar het is toch te gek dat iemand in de problemen komt van wat telefonisch
gehijg en gekir. Want daar komt het op neer. Ik had wel gehoord dat het een rage
was maar ik had het nog nooit zelf gedaan. Dus toen Nico weg was heb ik er met de
advertentiepagina's van De Telegraaf ernaast zo'n tien gebeld. Het O Ja en Wat
Lekker zijn niet van de lucht. Maar je hoort zo duidelijk dat het bandjes zijn dus dat
het gespeeld is dat ik niet kan begrijpen dat je daar langer als een minuut naar luistert.
En daar gaat het om want eert minuut kost vijftig cent en dat schijnen velen te
vergeten. Twee vond ik er wel leuk die heb ik nog een keer gebeld waar namelijk
bijstond Echt Live. Dat zijn ook bandjes maar dan van telefoongesprekken met
zomaar opbellers die eerder zijn opgenomen. Dan hoor je zo'n meisje hijgen: zal ik
dit of dat bij je doen? en dan zegt een duidelijk Drentse stem: je doe maar hoor. En
om dat hoor moet ik dan erg lachen. En het meisje vraagt: word je al opgewonden?
En hij zegt: ja ik word steeds geiler. Daar heb ik wel 2,50 voor over. Maar voor de
rest...
Ik werd er zelfs een beetje kwaad van. Sex sex sex. Is er weer 's een nieuwe
uitvinding zoals die 06-telefoon moet het gelijk weer over sex gaan. Dan klinkt uit
mijn mond natuurlijk veels te braaf want mijn hele Boekcorner draait er ook om maar
gelukkig is bij mijn weten nog niemand via de Corner in financiële moeilijkheden
geraakt. Sex? Ik heb er even mijn buik van vol.
Wat mij tevens deed besluiten om van een boekje dat ik ergens anders had gezien
er tien in te kopen en open en bloot op mijn toonbank te leggen. Het gaat over De
Kindertelefoon. Er zijn in Nederland namelijk 21 telefoonnummers waarop kinderen
met een van de 600 vrijwilligers aan de andere kant kunnen praten. Over van alles
en nog wat. Dat gebeurt 55.000 keer per jaar. En de vragen gaan 18.000 keer per jaar
over sex. De medewerkers van de Kindertelefoon nemen elke vraag serieus en geven
er een zo goed mogelijk antwoord op. Goed werk.
Ik denk eigenlijk dat het er bij de de Kindertelefoon volwassener aan toegaat als
bij de 06-nummers. Neem nou Nico. Die heeft voor duizend gulden liggen genotteren
bij wat domme bandjes terwijl z'n dochter van veertien misschien de Kindertelefoon
heeft gebeld waar ze de pil kan krijgen. Of dat ze een verhaal over incest kwijt wilde.
Maar daar verdenk ik Nico niet van. Hoewel je nooit kan weten. Bij een van de
06-nummers was een vrouw die met een verdraaid stemmetje een meisje van veertien
probeerde te spelen. Is Nico zo op bepaalde ideeën gekomen? Als ik die dochter in
de zaak krijg voor snoep te kopen zal ik toch 's op haar letten.
Hè bah. Zo worden al je gedachten smoezelig en vies. Na Oude Pekela is alles
mogelijk in Nederland. Soms denk ik wel 's: kregen we maar 's 1 man aan de leiding
die hele goeie dingen beslist. Een dictatortje dus. Maar voor 1 week en dan kan hij
weer gaan want van dictatortjes die langer blijven komt verder alleen maar ellende.
Zodat alles weer schoon en goed is. De vervuiling van land water en lucht is opgelost.
En de vervuiling in de hoofden van de mensen ook.
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[27 februari 1988 - Nummer 8]
Ter zake
Diny Schouten

Naast Manteau, in wie Boudewijn van Houten een uitgever vond voor zijn twintig
jaar oude roman Fout, heeft ook de kleine Antwerpse uitgeverij Nioba zich ontfermd
over Van Houtens vele ongepubliceerde werk. Daar zal Au pair verschijnen, een
roman die Van Houten eveneens begin jaren zestig schreef. Daarnaast kondigt Nioba
een ‘collage-album’ aan, Intiem, een door Van Houten zelf samengesteld plakboek
‘zoals hij in zijn dromen een boek over zijn leven zou hebben gemaakt’. Nioba ‘geeft
thans de kans aan haar top-auteur deze collage in boekvorm te openbaren’. Een
vergelijking tussen Boudewijn van Houten Intiem met het Album Reve, W.F. Hermans'
Fotobiografie, Harry Mulisch' Mijn getijdenboek en Jan Wolkers' Werkkleding ligt
voor de hand, maar moet liever niet worden getrokken, vindt uitgever Peter de Greef
van Nioba. ‘Zo luxueus als die albums is het niet. Het zijn allerlei bijeengesprokkelde
tekstjes, documenten over de beruchte PTT-affaire, brieven, herinneringen en foto's.
Het wordt maar een mini-uitgaafje, en we drukken er ook maar vijfhonderd van. Het
is voor de échte liefhebbers van Van Houten. Aan de telefonische reacties merken
we dat die er wel degelijk zijn.’
Uitgeverij Altamira kondigt verheugd de terugkeer van Jan Foudraine aan, wiens
nieuwe boek Jaren van voorbereiding ‘een atoombom’ belooft te leggen ‘onder wat
tot op heden met beschaving werd aangeduid’. Voor de goede orde meldt het
persbericht alvast dat hier níét de spreekbuis van Bhagwan zal klinken: ‘hier spreekt
Jan Foudraine zelf, en dat is wel een verschil.’ Telefonisch blijkt Foudraine helaas
niet zelf te spreken over het afleggen van zijn tijdelijke identiteit als Swami Deva
Amrito; zijn persagent Jan Baden laat weten niet voor minder te bemiddelen dan een
interview met Bibeb. Wel zal Foudraine op 15 maart in het Amsterdamse theater De
Balie in het openbaar geïnterviewd worden: ‘We zoeken nog een kopstuk voor het
uitreiken van het eerste exemplaar,’ zegt Baden. Ook in het persbericht komt de
psychiater-schrijver zelf aan het woord over zijn nieuwe boek, dat hij omschrijft als
‘een eigenaardige Wie-is-van-hout-achtige poging om mystiek in haar meest
volwassen vorm te democratiseren, of zo je wilt: te democratiseren. In mijn nieuwste
boek doe ik niet alleen verslag van mijn ervaringen als koerier van de visie van met
name Bhagwan, ik probeer ook aan een breed publiek uit te leggen welke
quantum-sprong in bewustzijn er mogelijk en... noodzakelijk is.’ Na Jaren van
voorbereiding zal de schrijver er het zwijgen toe doen: ‘Dit boek is ook een afsluiting
van een periode van negen jaar openbaarheid. Nee, een verantwoording kun je het
niet noemen. Wel is het geschreven vanuit het gevoel: als ik morgen tegen een boom
rij, staat in elk geval mijn unieke verhaal op papier. Dit is in ieder geval mijn laatste
boek. Dit is wat ik te zeggen heb. En dan is het afgelopen. De rest van mijn
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meditatieve proces moet in stilte geschieden, dat verdraagt geen schijnwerpers van
publiciteit meer.’ Meinhard van de Reep is als uitgever van het Krishnamurti-fonds
van Altamira behulpzaam bij het naar waarde schatten van Foudraines retoriek: ‘Zo'n
woord als atoombom hoort bij zijn kernachtige manier van zeggen. Waar het op
neerkomt is dat hij zijn hallelujageschal van een aantal jaren geleden heeft laten
varen. Hij beziet zijn ervaringen nu wat meer in de breedte, je zou kunnen zeggen
dat hij nu weer met zijn voeten op de grond staat.’

De Stichting Schrijvers School Samenleving is ‘dolgelukkig’ met de nieuwe regeling
grensoverschrijdend lezingenverkeer, die het eindelijk mogelijk maakt om
Nederlandse schrijvers ‘die het Nederlanderschap ontberen’ op Nederlandse scholen
uit te nodigen. Tot nu toe kon Margreet Ruardi niet bemiddelen als scholen Ward
Ruyslinck, Jef Geeraerts, Jos Vandeloo of Tom Lanoye wilden uitnodigen. De nieuwe
regeling, die met een bedrag van f 15.000,- gesubsidieerd wordt door de
Nederlands-Vlaamse Taalunie, biedt dezelfde mogelijkheden aan Vlaamse scholen
met belangstelling voor Maarten 't Hart of Maarten Biesheuvel. ‘De regeling is maar
voor twee jaar vastgesteld,’ zegt Ruardi, ‘daarna vindt een evaluatie plaats. Maar het
is nu al duidelijk dat er grote behoefte aan is. Het geld is al bijna verzegd.’
Het tweemaandelijks ‘literair periodiek’ de Held is overgenomen door uitgeverij
Bert Bakker. Een jaar lang droeg uitgeverij In de Knipscheer de exploitatiekosten
van het jongerentijdschrift, ‘Maar voor de Knipscheer was het verlies op de Held
toch te kostbaar,’ zegt redacteur Peter Elberse. Het contact met Bert Bakker kwam
‘heel toevallig, in een café’ tot stand, en de zaak was snel beklonken: het eerstvolgende
nummer, het eerste nummer van de vierde jaargang, zal begin maart bij uitgeverij
Bert Bakker verschijnen. Als nieuw redactielid trad ‘jonge held’ Joost Zwagerman
toe. ‘Gelukkig verscheen Bert Bakker eerder aan de horizon dan Joost Zwagerman,’
zegt Elberse, die zich daardoor gerust kan stellen met de wetenschap ‘dat Bert Bakker
niet alleen op de naam van Zwagerman is afgekomen’. Elberse is zich ervan bewust
- en ermee vereerd - dat uitgevers vechten om ‘het jong talent waarvan zij denken
dat het zich rond de Held aan het groeperen is’. ‘Ik weet wel zeker dat de overweging
van Bert Bakker is dat men hoopt via ons jonge auteurs in huis te halen, maar het is
natuurlijk niet zo dat alle nieuwe namen alleen maar bij ons zouden opduiken.’ Het
contract met Bakker is gesloten voor een jaar; Elberse hoopt ‘binnen twee jaar’ te
kunnen voldoen aan een abonneebestand van ongeveer duizend abonnees. ‘Nu zijn
het er tweehonderd, daar moet dus flink aan getrokken worden.’ Bert Bakkers
hoofdredacteur Mai Spijkers is blij met de overname van ‘een blad waar zich veel
jonge schrijvers aan verbonden hebben en zich ontwikkelen. Het is een blad dat bij
ons past.’ Dat Bakker al twee literaire tijdschriften uitgeeft ‘is juist een voordeel, de
abonnementenadministratie heb je toch al’. ‘De Held zal géén bedreiging vormen
voor De tweede ronde en Het Oog in 't Zeil,’ weerspreekt Spijkers een verontruste
vraag daarnaar: ‘De drie tijdschriften die we nu hebben doen elk heel verschillende
dingen en ze hebben elk hun eigen lezersgroep. De overweging is beslist niet geweest
dat we nu dit tijdschrift nemen omdat we van De tweede ronde af zouden willen.’
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De Rotterdamse antiquaar Ton Cremers deed in 1986 een vondst in het archief van fotograaf Cos
Oorthuys: een fotoreportage van W.F. Hermans en Gerard Reve uit 1954, gemaakt in opdracht
van uitgeverij Contact voor een nooit gepubliceerd jaarboek van schrijvers. Cremers slaagde er
niet in een uitgever te interesseren voor uitgave ervan en stuitte ook op verzet van Hermans, die
de fotoserie ‘nogal melig’ bleek te vinden. Onder dreiging van een proces van Hermans zette
Cremers de uitgave toch door. Een anekdote, 38 foto's van Cas Oorthuys van Reve en Hermans in
Amsterdam 1954, verscheen in eigen beheer met een inleiding van Bertus G. Antonissen over alle
rellen, ruzies en processen die beide beroemde auteurs een naam bezorgden.

Gedicht
Vel
Je huid van steen
niet te bevrijden sprong
die hier voorgoed is vastgelegd.
Alsof je aarzelt te verdwijnen
halfweg de zachtheid van je ogen
past geen beeld meer op de dood.
Zo raakt voor wie te lang gekeken heeft
de weg waarop je ligt vergeten
en kom je los:
de wereld klopt zonder bewegen.

MARC REUGEBRINK
Uit: Komgrond. De Bezige Bij, f 24,50.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

3

Niet Prometheus maar Hephaistos
Vogelaars essays over schrijvers over het schrijven
Terugschrijven Essays door J.F. Vogelaar Uitgever: De Bezige Bij, 334p.,
f 39,50
Carel Peeters
In het eerste hoofdstuk van De kunst van de roman heeft Milan Kundera het over de
illustere geschiedenis van de Europese roman. Die beschrijft hij asl een ‘opeenvolging
van ontdekkingen’, elke keer werd een nieuw aspect van het menselijk bestaan
ontdekt: door Cervantes het avontuur, door Richardson het innerlijk, door Balzac de
méns geworteld in de geschiedenis, door Flaubert de verborgenheden van het dagelijks
leven, door Tolstoi het irrationele in de beslissingen en het gedrag van mensen, het
voorbije moment door Proust, het ongrijpbare tegenwoordige moment door Joyce,
de rol van mythen uit de oudste tijden door Thomas Mann. Deze summiere opsomming
doet het beste verwachten van een geschiedenis van de roman geschreven aan de
hand van deze aspecten; niet alleen zou er een overzicht mee gegeven worden van
door schrijvers uitgekristalliseerde menselijke verlangens, neigingen en fixaties, het
zou ook een ontmythologisering kunnen betekenen van de mythe dat de roman geen
toekomst meer heeft: aan motieven geen gebrek.
Kundera heeft het uitdrukkelijk over een ‘opeenvolging van ontdekkingen’. Hij
zegt niet dat de manier waarop de ene schrijver de roman gebruikte (Flaubert
bijvoorbeeld) de andere onmogelijk maakte. Ook zegt hij niet dat de verworvenheden
van de ene schrijver (Joyce bijvoorbeeld) door na hem komende schrijvers moeten
worden erkend en dat er consequenties uit getrokken moeten worden. Toch is dal
wat niet zelden wordt verkondigd, in Nederland door J.F. Vogelaar. ‘De problemen
die Flaubert in en met zijn werk aan de orde heeft gesteld (...) zijn onverminderd
actueel gebleven,’ schrijft hij. Niet alleen die van Flaubert, ook die van Mallarmé,
Beckett, Joyce, Kafka, Roussel, Sarrante, Musil. Wanneer ik ontken dat de problemen
die deze schrijvers in hun tijd aan de orde hebben gesteld nog onverminderd actueel
zijn, wil dat niet zeggen dat hun werk mij niets meer zegt, integendeel. Ze zijn voor
mij alleen minder dwingend actueel onder het aspect waar Vogelaar ze uitsluitend
wil zien. Voor Vogelaar hebben deze schrijvers niet afzonderlijke persoonlijke
ontdekkingen gedaan, ze hebben samen alleen maar de problematische situatie van
de literatuur aangetoond en geschapen. Waar Kundera afzonderlijke ontdekkingen
ziet, ziet Vogelaar een optelsom van ‘schrijvers die geobsedeerd zijn door het
schrijven’. Dat is wat ze voor hem interessant maakt.
Bij Kundera figureren ongeveer dezelfde schrijvers als bij Vogelaar (Flaubert,
Sterne, Diderot, Musil, Kafka), maar hij beschouwt ze als schrijvers die eigen
ontdekkingen hebben gedaan in ‘het concrete leven’ vanuit ‘de hartstocht van het
weten’, en niet alleen als vertolkers van de onmogelijke positie van het schrijven.
Hij heeft het dan ook niet over ‘tekst’. Voor Vogelaar bestaat de literatuur uit ‘tekst’.
Wanneer hij schrijft bevindt hij zich op ‘een kruising, een knooppunt’ waar alle
teksten van de Europese literatuur en cultuur samenkomen. Wat hij zelf schrijft is
daar een ‘bewerking’ van: ‘Op het moment dat je schrijft druppelt er uit je pen het
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extract van alles wat je ooit aan letters hebt gezien en met betekenissen overdekt
hebt gelezen, alles wat er ooit geschreven is, alle voorschriften, alles wat er in die
Neurenberger trechter van je hoofd gegoten is.’ Wat Vogelaar hier beschrijft als iets
dat onvermijdelijk het geval is voor elke schrijver die een beetje bekend is met de
literatuur, is een persoonlijke preocupatie. Het sluit ook aan op een bepaalde visie
op de moderne literatuur sinds Flaubert. Daarvoor geldt dat de literatuur en de cultuur
hun onschuld verloren hebben omdat alles is ‘overdekt met betekenissen’. Vandaar
dat men bij Vogelaar en de schrijvers die hij in Terugschrijven behandelt een sterke
behoefte ziet om aan noemers en betekenissen te ontkomen. ‘De literatuur heeft met
een benoemde, overbenoemde wereld te maken; daarmee gaat ze in debat. Als de
schrijver begint heeft hij geen blanco papier voor zich en beschikt hij ook niet over
een neutrale taal!’ schrijft hij in het essay over Beckett.

Purgatorium
Het zijn niet de minste schrijvers geweest die zich bewust en overbewust waren van
de erosie van de taal en de cultuur: Flaubert, Musil, Beckett, Maar hun ontdekkingen
hebben geleid tot ‘de ziekte van het zelfbewustzijn’ bij het schrijven en tot de angst
voor het creëren van betekenissen. Kundera, die zich laaft aan dezelfde schrijvers,
heeft die angst niet meer en heeft kennelijk een argeloosheid weten te bewaren die
hem in staat stelt om uit de Europese literatuur van de laatste honderd jaar die
elementen te kiezen die voor hemzelf produktief zijn. Van Laurence Sterne en Diderot
heeft hij geleerd dat in literatuur iets van de lichtheid van het spel moet zitten; van
Kafka dat de versmelting van droom en werkelijkheid de werkelijkheid vergroot en
van vele mogelijkheden voorziet; van Musil dat in de roman alle mogelijke ‘rationele
en irrationele, verhalende en meditatieve middelen’ kunnen worden aangewend en
dat er dan van ‘de uiterste intellectuele synthese’ sprake zou kunnen zijn.
Deze argeloze toeëigening en verwerking van de literaire ontdekkingen in de
Europese literatuur staat ver af van wat Vogelaar nog voor mogelijk houdt. Zijn
preoccupatie (het meest uitgesproken in het essay over Beckett) is het schrijven zelf.
Een schrijver die het schrijven in zijn werk niet permanent als probleem opvoert is
zich niet voldoende bewust van de onmogelijke positie waarin zijn métier zich de
laatste honderd jaar bevindt. Literatuur moet een ‘purgatorium’ zijn waarin de taal
met taal wordt gezuiverd van de erosie die haar is gaan aankleven door het
overvloedige gebruik en misbruik dat ervan is gemaakt. Bij Kundera is het bewustzijn
dat de taal door meer mensen wordt gebruikt groot, maar het is geen fixatie zoals bij
Vogelaar. Ook Kundera is er zich van bewust dat de waarheid niet aan de dingen
kleeft, maar in de taal die men gebruikt. Bij hem leidt dat tot een strategisch gebruik
van de taal voor het vertellen van iets; bij Vogelaar blijft het bij het problematiseren
van het schrijven. Voor Vogelaar heeft de schrijver niets meer van een Prometheus,
maar is hij een Hephaistos, ‘een smid die de primaire taal tot een tweede taal
omsmeedt’. Dat is kernachtig uitgedrukt, maar het betekent tevens dat de schrijver
geen ‘schepper of uitvinder, maar iemand die varieert en combineert’ is, en dat lijkt
me te veel gevraagd. Zo kras wilde Flaubert het zelfs niet zien, blijkens een opmerking
in een brief aan Louis Colet: ‘Je hebt misschien gelijk met je opmerking dat door te
veel lezen de fantasie, het individuele element, al met al het enige dat iets waard is,
verstikt wordt.’ Dat individuele element kan niets anders zijn dan de onschuld, de
argeloosheid, waar dingen uit ontstaan die onverwisselbaar van die bepaalde schrijver
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zijn. Een schrijver is niets als hij niet vergeetachtig kan zijn, een schrijver kan niet
intelligent zijn als hij niet dom durft te zijn.

J.F. Vogelaar
JAN VAN DER WEERD

Vogelaars fixatie op het schrijven als een probleem in de literatuur van de laatste
honderd jaar heeft onvermijdelijk tot gevolg dat hij vele kanten van de schrijvers
over wie hij het heeft niet ziet of niet wil zien. In de twee essays over Flaubert wordt
deze voorgesteld als iemand die uitsluitend worstelde met ‘de beelden van de
werkelijkheid’ en die zich niet interesseerde voor zijn personages. Hij was iemand
‘die de door hem in de wereld gezette creaturen opvat “als een superieure grap”’.
Deze voorstelling van zaken is net iets te eenzijdig, ook al was Flaubert een kouwe
kikker. Vogelaar heeft het er uiteraard niet over, maar Madame Bovary is niet alléén
maar een ironische roman over de kasteelromanverlangens van een dame uit de
provincie. Dat is het ook. Het is ook de dubbelzinnige evocatie van een realiteit, van
een onvermijdelijke gang van zaken en die geeft Flaubert alle respect. Wie dat erkent
moet het over Flauberts stijl als vorm én inhoud hebben. Dat doet Vogelaar niet: ‘Wil
men de betekenis van het werk van Flaubert echt vatten, dan moet men het niet over
zijn thematiek hebben.’ Thematiek, zo lijkt Vogelaar te zeggen, is iets dat is
losgemaakt van van de vorm, van de manier waarop. Maar híj maakt de vorm los
van de thematiek, die doet er niet toe. Zoals het er voor hem ook niet toe doet dat de
gepubliceerde brieven van Flaubert aan Louise Colet een opmerkelijke, stroeve
liefdessgeschiedenis vertellen die psychologisch nogal intrigerend is. ‘Als verslag
van een gemankeerde liefdesgeschiedenis is de briefwisseling op zichzelf maar matig
interessant,’ schrijft Vogelaar met de woordkeus van iemand die voor zulke
trivialiteiten als liefdesgeschiedenisjes zijn neus ophaalt. Achter élke
liefdesgeschiedenis zweeft bij Vogelaar de kasteelroman. Nee, ‘boeiend zijn de
brieven van Flaubert vooral, omdat daarin de schermutselingen te volgen zijn van
twee elkaar uitsluitende opvattingen over literatuur’. Als ik het niet dacht: wanneer
Flaubert schrijft dat hij duizend kusjes geeft op Louises borstjes debatteert hij eigenlijk
over zijn ‘literatuuropvatting’, en als hij schrijft dat hij de volgende dag hun ‘nestje
voor de winter’ in orde gaat brengen heeft hij het eigenlijk over ‘de taal als
problematisch object’.

Glanzende zinnen
Vogelaar schrijft in zijn inleiding dat hij in bij hem aan de orde komende schrijvers
vooral ‘de drijfveren in het schrijven’ zichtbaar wil maken, ‘de beweegredenen die
de latente dynamiek van de door hen ontwikkelde schrijfmethode uitmaken’. Als dat
zijn bedoeling is, dan geeft hij in deze essays minder dan hij belooft, want de
‘drijfveren’ waar Vogelaar het over heeft blijken voor elke schrijver die hij bespreekt
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dezelfde: ze willen ontkomen aan een taal die besmet en bemost is door conventies
en vulgarisatie, die betekenissen vastlegt, het vreemde buitensluit, die ingesteld is
op het gewone en onmiddellijk begrijpelijke. Drijfveren veronderstellen echter iets
meer, ik denk op zijn minst aan psychologische drijfveren en intenties. Daar heeft
Vogelaar het niet over, en dat verklaart onder meer de zanderige kant van deze essays.
Het ‘persoonlijke’, het strikt individuele is in de literatuur waar Vogelaar zich mee
bezighoudt een niet bestaande grootheid. Niet alleen wordt alles herleid tot een
methode van schrijven, elke passie voor een schrijver wordt geneutraliseerd door de
strikte belangstelling voor de ‘esthetische ervaring die in het schrijfproces vorm
aanneemt’. Het is alsof de mogelijkheid dat een schrijver ook nog over iets schrijft
bij Vogelaar uit het zicht is verdwenen.
Het zal duidelijk zijn dat ik niet erg gecharmeerd ben van Vogelaars fixatie op het
schrijven als probleem, maar het is natuurlijk evenmin een aspect dat over het hoofd
gezien kan worden. Vogelaar is ongetwijfeld degene die het meest vertrouwd is met
deze materie en het sluit ook direct aan op zijn eigen creatieve werk. De essays in
Terugschrijven getuigen van een begerenswaardige belezenheid en van onmiskenbaar
inzicht in de behandelde schrijvers, ook in schrijvers die men niet direct in Vogelaars
canon verwacht, zoals Dostojevski. Zijn essay over de schilder Francis Bacon moet
het helaas zonder afbeeldingen doen, zodat het moeizaam leest, maar wie de aflevering
van Raster (nr. 16) nog heeft, waar het oorspronkelijk in stond, zal zien dat Vogelaar
hier schrijft vanuit affiniteit. Van affiniteit is natuurlijk in al deze essays sprake; ze
gaan over Joyce' Finnegans Wake, Raymond Roussel, Unica Zürn, Nathalie Sarraute,
Virginia Woolfs Golven, over utopie en de ‘utopische methode’, over Kafka en Musil.
Het zijn geen essays van iemand die zich een ‘literatuurliefhebber’ noemt, ‘tenminste
niet als dat betekent: verzamelaar van glanzende zinnen’. Het is alsof Vogelaar zich
het genoegen van een glanzende zin wil ontzeggen omdat hij voor geen goud wil
behoren bij mensen die daar plezier aan beleven. Dat is puriteins en ook wel
verbazingwekkend voor iemand die zoveel opheeft met Flaubert, voor wie goed
denken gelijk stond met goed schrijven, in matglanzende zinnen liefst.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
DPA 2. Meer nieuws van Dorrestijns Pers Agentschap door Hans Dorrestijn. Bert
Bakker, f 19,90. Onderhoudende nieuwsberichten, oorspronkelijk uitgesproken voor
de VPRO - radio.
Ontwapening veiligheid vrede. Voorstellen, besprekingen en besluiten 1985/86.
Ministerie van Buitenlandse Zaken 141. Staatsuitgeverij.
And The Band Played On. Politics, People and the Aids Epidemie door Randy
Shilts. Penguin, f 40,-. Een kroniek van de epidemie.
Peter Pan & Wendy door J.M. Barrie. Geïllustreerd door Michael Foreman. Michael
Joseph/ Pavilion, f 36,70. Een heruitgave, opgedragen aan het kinderziekenhuis Great
Ormond Streel in Londen.
Een dag van schaamte door Bob Mendes. Manteau, f 25,50. Misdaadroman rond
het Hei zei-drama.
Mijn naaste naaste. Gedichten van moeders van dochters samengesteld door Ankie
Peypers. An Dekker, f 25,-. Bloemlezing.
De grote eenzaamheid van Lorsa Lopez door Sony Labou Tansi. Vertaling Jef
Geeraerts. Manteau, f 29,90. Zaïrese roman.
De witte tijger door Robert Nathan. Vertaling Santé Brun. Van Holkema &
Warendorf, f 34,90. Thriller die zich afspeelt in het hedendaagse China.
Driestuiversroman door Bertolt Brecht. Vertaling P. Liedmeier en H.C. Boekraad.
Maarten Muntinga, f 10,-. Brechts enige roman.
Lieve jongens door Gerard Reve. Maarten Muntinga, f 10,-. De erotische verhalen
die Wolf aan Woelrat vertelt.
Naar de vuurtoren door Virginia Wooif. Vertaling Jo Fiedeldij Dop. Maarten
Muntinga. f 10,- Autobiografische roman.
De regels van het huis door Hermine de Graaf. Meulenhoff, f 22,50. Novelle.
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In het land der dromen door Ellen Gilchrist. Vertaling Sjaak Commandeur. De
Arbeiderspers, f 34,50. Verhalen gesitueerd in het zuiden van de Verenigde Staten.
Schoon van gestalte door Nelly Heykamp. De Arbeiderspers, f 29,50. Roman.
Galeislaaf, geleerde, wereldreiziger in de Renaissance. Het leven van Leo Africanus
door Amin Maalouf. De Haan, f 39,90. Een gereconstrueerde autobiografie van een
kosmopoliet op het breukvlak van middeleeuwen en renaissance.
Nog een dag door Ryszard Kapuściński. Vertaling Gerard Rasch. De Arbeiderspers
Synopsisreeks, f 34,50. Over de bevrijdings - en burgeroorlog in Angola.
Het Heizeldrama door Paul 't Hart en Bert Pijnenburg. Samson H.D. Tjeenk Willink.
Een reconstructie van de gebeurtenissen vóór en op 29 mei 1985.
Jeugdsociologie door Simon Frith. Vertaling Gabrielle Haanen e.a. Wolters Noordhoff, f 19,50. Een overzicht van de ontwikkelingen in de studie van de jeugd
tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen in de laatste vijftig jaar.
De heldin door Patricia Highsmith. Vertaling Anneke Brassinga. De Arbeiderspers,
Crime de la crime, f 29,50. Thriller.
De visioenen van Carlos Rueda door Lawrence Thomton. Vertaling Aenne Freud.
Amber, f 32,50. Roman over de ‘dirty war’ in Argentinië, de geschiedenis van de
vermisten, de gemartelden en de doden.

Een pantser opengebroken
Marion Bloem en het verlangen naar intimiteit
Rio door Marion Bloem Uitgever: De Arbeiderspers, 148 p., f 26,50
Wim Vogel
Een veelzijdig creatief talent, zo zou je Marion Bloem kunnen karakteriseren. Haar
boeken hebben enig succes, haar films worden soms bekroond en de door haar
verzorgde omslag van Rio, een novelle, bewijst dat ze ook aardig tekent. Of haar
talent daardoor versnippert, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat én De
Tovenaarsleerling (film), én Rio én de omslagtekening uitingen zijn van een gedreven
persoonlijkheid die steeds opnieuw in conflict komt met een vijandige buitenwereld.
De omslag van Rio laat een halfnaakte vrouw zien naar wier lichaam drie vreemde
armen begerig hun vingers uitsteken. De vrouw kijkt weg van haar belagers wat de
intimiteiten ongewenst maar kennelijk ook onvermijdbaar maakt. Het aardige nu van
het nieuwe verhaal van Marion Bloem is dat dit conflict tussen begeerte en intimiteit,
tussen afstand en overgave helder geanalyseerd en tenslotte nog alleszins bevredigend
wordt opgelost ook.
In de Volkskrant lees ik een interview met twee jonge wetenschappers die zijn
nagegaan waardoor en waarom mannen hoeren bezoeken. Hun conclusies zijn
duidelijk: mannen verlangen naar seks omdat zij daardoor intimiteit ervaren, vrouwen
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verlangen naar intimiteit waar seks een gevolg van kan zijn. Het is deze bijna niet
te overbruggen tegenstelling die Gelgel, de hoofdpersoon in Rio, sinds haar puberteit
ervaart. In het Indonesische milieu waarin zij is opgegroeid, heeft zij geleerd altijd
hartelijk en altijd vriendelijk te zijn. In haar puberjaren komt zij er achter dat
Hollandse jongens en mannen die eigenschappen heel anders interpreteren. Zij zou,
zeggen de calvinistische harde koppen, het allemaal zelf uitlokken. Zij zou uitdagen,
zij brengt hen op hitsige ideëen door haar gedrag en door haar lichamelijke
schoonheid. Gelgel reageerde nogal drastisch op die omkering van de feiten. Zij
verbergt haar spontaniteit, wordt afstandelijk en haar passies laat ze verzanden in
een zeker niet slecht maar toch ook weinig opwindend huwelijk met Aron. Aan haar
lijf geen polonaise. Zekerheid voor alles.
Gelgel wordt zich dit alles goed bewust als zij in haar achttiende huwelijksjaar
veertien dagen alleen door Brazilië reist. Een cadeautje van Aron ter gelegenheid
van moederdag (vooruit...). Brazilië is ‘het land van haar dromen’, natuurlijk een
cliché, maar hier niet helemaal omdat zij al heel lang voelt dat dit gepassioneerde
land haar dichter bij haar eigen ondergesneeuwde passies kan brengen. Daar komt
bij dat zij, zonder dat haar man dat weet, in Rio, voor de laatste dag van haar verblijf
daar, een afspraak heeft gemaakt met een Noor die zij drie jaar geleden op een
filmfestival in Oberhausen heeft ontmoet.
Aanvankelijk houdt Gelgel ook in Brazilië zeer bewust afstand van mensen en
dingen. Niet alleen dwingen de geile Brazilianen in haar ogen haar daar voortdurend
toe, ze schept ook afstand door haar fototoestel als wapen te gebruiken. Ze legt vast,
ze registreert en blijft daardoor zelf aardig buiten schot.
Een tocht naar de grootste watervallen van Brazilië betekent de ommekeer. ‘Zoals
de rivier wil ik zijn, denkt Gelgel, te durven vallen, van grote hoogtes, van kleine
hoogtes, en te weten dat je altijd weer verder gaat (...)’ Van dat moment af weet ze
ook wat ze bij Aron mist: ‘Eigenlijk, dacht Gelgel, was het reizen met Aron geen
reizen, maar lekker thuis zitten terwijl de wereld voor je raam langs wandelt.’ Ze wil
naar buiten, ze wil deelnemen, ze wil dat iemand dat pantser van haar openbreekt.
En in de laatste uren van haar vakantie gebeurt dat dan. Niet door de ontmoeting met
de geïdealiseerde Noor, wel door Arno (ook de naam van een rivier), een Italiaan
die op een hotelkamer in Rio (rivier!) er getuige van is hoe Gelgel eindelijk zichzelf
weer terugvindt, niet langer de wereld in de gaten houdt, maar laat blijken wie zij
wezenlijk is: een gepassioneerde vrouw op zoek naar intimiteit.
Rio is geen meesterwerk. De lezer die een oorspronkelijke kijk op Brazilië
verwacht, komt bedrogen uit. Wie dat zoekt, kan beter de befaamde Braziliaanse
brieven van August Willemsen lezen, een boek dat overigens ook door Marion Bloem
genoemd en geciteerd wordt. De ervaringen van Gelgel zijn nogal voorspelbaar en
laten weinig aan je verbeelding over. Wel is het een goed gestructureerd verhaal
waarin ook details een functie hebben. Ik waardeer ook de moed waarmee de toch
bepaald niet kinderachtige thematiek wordt gepresenteerd. Nergens is sprake van
een huilerig zelfbeklag dat sommige ‘vrouwenboeken’ zo truttig maakt. En ten slotte
is Rio ook voor de lezer confronterend. Want Arno mag dan van Aron winnen: het
verschil, mijne heren, zit hem niet alleen in de volgorde van hun letters!
■
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De vredeskoningin en de dichterlijke rockster
Joan Baez en Bob Dylan, te grote ego's voor het bloedbroederschap
And a voice to sing with A Memoir door Joan Baez Uitgever: Summit
Books, 378 p. Importeur Van Ditmar, f 49,90
No direction home The Life and Music of Bob Dylan door Robert Shelton
Uitgever: Penguin, 573 p., f 22,50
Jaap Boots
Op 13 juli 1985 opende de toen vierenveertigjarige zangeres Joan Baez het
Amerikaanse gedeelte van het wereldwijd uitgezonden Live-Aid-festival met de
woorden: ‘Good-morning, Children of the Eighties! This is your Woodstock, and it's
long overdue!’ Ongetwijfeld hebben vele ‘children of the eighties’ zich afgevraagd
wie die oude tante op het podium was. In ieder geval zullen ze minder moeite hebben
gehad om de man te herkennen die als één na laatste optrad: ome Bob Dylan. Samen
hadden de twee in het begin van de jaren zestig vele triomfen gevierd, maar daarna
is Baez steeds meer in de schaduw van Dylan komen te staan. Het verhaal van Dylan
en Baez is nu enigszins in kaart te brengen door het na elkaar verschijnen van de
Dylan-biografie No Direction Home van Robert Shelton en Baez' memoires And A
Voice to Sing With.
‘You can't get too close to Dylan, he burns with such a bright flame you can get
burned,’ vertelt een van de mensen die Shelton heeft geïnterviewd voor No Direction
Home. Baez lijkt een van de mensen die zich een paar maal te dicht bij de vlam
hebben gewaagd. Ze ontmoette Dylan voor het eerst in 1961 in Gerde's Folk City,
een van de vele clubs die Greenwich Village, New York aan het begin van de jaren
zestig rijk was. ‘The Village’ was al sinds het midden van de jaren veertig het Mekka
van de folkmuziek en Dylan was er in december 1960 gearriveerd om er zijn geluk
als folkzanger te beproeven. In dat verlangen was hij niet bepaald de enige. In de
talloze koffiehuizen en clubs aan de oostkust traden even zo vele zichzelf op de gitaar
begeleidende folkies op. Onder studenten, intellectuelen en drop-outs bestond een
grote behoefte aan een nieuwe, eerlijke muziekvorm, die een tegenwicht zou kunnen
vormen tegen de gladde hitparade-pop van dat moment. De anticommerciële
folkzangers met hun mengeling van blues-, beatnik- en poète-maudit-romantiek
voorzagen in die behoefte. Het had er alle schijn van dat folk - na rock and roll weleens the next big thing zou kunnen worden.

Bob Dylan en Joan Baez, 1963

Een van de eerste aanwijzingen dat er met folkmuziek meer te verdienen viel dan
de paar grijpstuivers die de meeste zangers in de koffiehuizen ophaalden was het
succes van Joan Baez. Haar eerste twee Ip's hadden het zonder steun van een hit of
veel airplay tot de hoogste regionen van de top-honderd gebracht. Met haar gitaar,
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haar keurige jurkjes, haar charmante blote voetjes en een ‘achingly pure soprano’
was zij in 1961 al een begrip in folkkringen, Dylan kwam daarentegen net kijken en
hij leek in allés de tegenpool van Baez. Zij had het image van een lief, verlegen
meisje dat toevallig goed kon zingen. Dylan probeerde de romantische zwerver-zanger
annex straatfilosoof uit te hangen. Toen Baez deze ‘unglamorous scruffball’ met zijn
nasale, gemompelde zang, zijn rudimentaire gitaarspel en het babyvet nog op de
kaken voor het eerst zag, kon ze zich niet goed voorstellen dat deze jongen groter
dan Elvis zou worden, zoals een van haar vrienden haar had verteld. Toch maakte
hij met al zijn nerveuze gedrevenheid indruk op haar. Ze trok met hem op in
krakkemikkige hotelletjes en raakte langzaam overtuigd van zijn capaciteiten. Ze
begon zijn nummers aan haar repertoire toe te voegen, kocht wat fatsoenlijke kleren
voor hem en... werd verliefd.
Dylan had inmiddels - mede dankzij een juichende recensie van Shelton - een
contract bij Columbia gekregen. In de jaren die daarop volgden zong het softe folktrio
Peter, Paul & Mary zijn Blowin' in the Wind en Don 't Think Twice, it's Alright de
hitparade in. De doorbraak voor Dylan zelf kwam pas met het Newport Folk Festival
van 1963, toen Joan Baez hem uitnodigde een paar duetten met haar te zingen. Dylan
werd de ster van het festival. In de daarop volgende maanden trad hij regelmatig
samen met Baez op, met steeds groter succes. Baez stelde zich in deze tijd op als
zijn lerares, die haar onervaren pupil de kneepjes van het vak wel even zou bijbrengen,
er ondertussen ook voor zorgend dat hij regelmatig zijn tanden poetste en zijn haar
kamde. Dylan zoog, zoals hij altijd al gedaan had, alle indrukken op als een spons
en liet zich het succes goed smaken. Baez ziet terugkijkend in, hoezeer haar
verliefdheid doorspekt was met matemale trekjes. ‘He was a Sunday child (...) and
I was Mom’, schrijft ze. De twee bleven elkaar regelmatig zien tot 1965. Ze verbleven
in Baez' buitenhuis in Californië, bespraken Dylans songs, reden rond op de beroemde
Triumph waar Dylan later zijn ongeluk mee zou krijgen en maakten zelfs
trouwplannen. (Men is er nog steeds niet uit wie het aanzoek deed en wie het
weigerde).

Joan Baez in 1983

Folkrock
Ondertussen had Dylans succes grotere vormen aangenomen dan dat van Baez. Hij
stond continu in de belangstelling. Eerst als de profeet van de protestgeneratie, die
nummers als Blowin' in the Wind. The Times they are a-changing en Masters of War
had geschreven en in talrijke interviews op cynische wijze de Amerikaanse
samenleving bekritiseerde. Daarna als de man die de popmuziek een enorme impuls
gaf door folkrock ‘uit te vinden’, wat er simpel gezegd op neerkwam dat Dylan zijn
akoestische gitaar verruilde voor een elektrische en voortaan met een rockband optrad,
terwijl de teksten hetzelfde hoge poëtische gehalte bleven houden. (Het hoofdstuk
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in No Direction Home dat hierover handelt heeft de prachtige titel Orpheus plugs
in.) Tegelijkertijd werd hij steeds introspectiever in zijn songs. De benauwde
opvattingen in folkkringen frustreerden zijn artistieke ontwikkeling en Dylan gaf
steeds vaker te kennen dat hij zijn buik vol had van protestsongs. ‘I try to think about
my own life. Important things, like my head. I worry about my head,’ liet hij éen
journalist weten. In feite ging Dylan hiermee over naar de popmuziek, en die
manoeuvre werd hem door zijn fans van het eerste uur niet in dank afgenomen.
Volgens hen liet Dylan het engagement achter zich om een nieuw en groter publiek
aan te boren, en dat was selling out, doodzonde nummer één in folkkringen. Optredens
van Dylan met rockband werden verstoord door boegeroep en geschreeuwom ‘the
real Dylan’ (Dylan reageerde daar een keer op door te zeggen: ‘The real Dylan got
sick. I'm here to replace him.’)
Baez, die zich als peaee queen als een vis in het water had gevoeld, kon de hoge
vlucht van de elektrische massamedia-dichter niet meer volgen. De breuk nam
definitieve vormen aan toen Dylan in 1965 op tournee ging naar Engeland. Hij vroeg
Baez mee te komen, maar eenmaal gearriveerd gedroeg hij zich als een echte rockster,
opgaand in de enorme opwinding die zijn komst had veroorzaakt. Baez kwam in het
boek niet meer voor. Zij meldt Dylan nu, terugkijkend op die dagen: ‘Sometimes I
think that you pulled away from all reality on that English tour (...). You had invited
me to come and I assumed you'd invited me to sing with you. Did you know how
wonderful that would have been for me?’ Dylan was niet tot wederdienst bereid: ‘I
didn't owe her nothing (...). There is no place for her in my music’. Baez was ‘very,
very hurt’, vooral toen ze ontdekte dat het ook met de liefde gedaan was. Toen ze
aan het eind van de tour op Dylans kleedkamerdeur klopte, deed er een andere vrouw
open: Sara, Dylans toekomstige vrouw.

Activisme
De wond heelde niet snel. In haar eerste boek, het autobiografische Daybreak (1968),
maakte Baez in eerste instantie geen enkele melding van Dylan. Haar uitgever moest
haar ertoe bewegen toch op zijn minst één hoofdstuk aan haar relatie met Dylan te
wijden. Dat hoofdstukje. ‘The Dada King’, eindigde veelbetekenend genoeg weer
met een moederlijke verzuchting: ‘Listen God, look closely after him. He's more
fragile than most people.’ (Later overigens het motto van Anthony Scaduto's
Dylan-biografie uit 1971.) Het leek of de folktweeling van weleer eigenlijk alleen
nog maar door middel van songs kon communiceren. Van een aantal Dylan-songs
wordt gezegd dat ze op Baez geïnspireerd zijn (Like a Rolling Stone, Queen Jatte
Approximately), en Baez nam zelf in 1968 een heel album met nummers van Dylan
op, Any Day Now. Shelton noemt dit ‘a letter to an old lover’. Er bleef afstand bestaan
tot 1975. Terwijl Dylan inmiddels klassieke platen als Highway 61 Revisited, Blonde
on Blonde en John Wesley Harding opnam, leek muziek voor Baez in al die jaren
alleen maar bijzaak. Uit het lezen van And A Voice to Sing With blijkt steeds weer
dat ze haar muziek voornamelijk gebruikt als vehikel ter ondersteuning van goede
zaken overal ter wereld. Ze trouwde met een dienstweigeraar, deed mee aan
sit-down-demonstraties, weigerde jarenlang haar belasting te betalen als protest tegen
de wapenwedloop, stichtte samen met haar ‘leermeester’ Ira Sandperl een school
voor geweldloosheid, en bezocht Cambodja. Chili en Noord-Ierland. En overal zong
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ze. ‘Someone had to save the world. And obviously, I feit I was the one for the job’,
schrijft ze laconiek.
Niet iedereen was even enthousiast over de activiteiten van Mrs. World-peace.
Voorde radicalen was ze niet radicaal genoeg met haar zachte praatjes over
geweldloosheid, en voor de conservatieven was ze een communiste. Ook waren er
mensen die de authenticiteit van haar activisme in twijfel trokken. Zo werd Baez
genadeloos neergesabeld in een strip in een Amerikaans dagblad, getiteld Phoanie
Joanie. Daarin werd ze afgebeeld als een foeilelijke, hebzuchtige communistische
heks, die protestsongs zong omdat er goed mee te verdienen viel en in de hitparade
stond met nummers, als Let's Conga with the Vietcong en Let's Riot Tonight on the
Old Campusground. If it sounds Phoanie, it's Joanie! was de slogan van tekenaar
Al Capp. Baez kon er destijds niet om lachen. ‘I didn't know much about having fun.
I feit too guilty, as though I wasn't supposed to start having fun until everyone in the
world was fed and clothed.’ Dat schuldgevoel bracht Baez naar alle brandhaarden
die de wereld sinds 1965 gekend heeft, en ze doet daar in And A Voice to Sing With
uitgebreid (en nogal vermoeiend) verslag van.
Dylan hield zich ondertussen meer bezig met zijn eigen hoofd. Daaruit borrelde
in 1975 het idee op voor een Rolling Thunder Revue. Met een aantal oude
folkmakkers, plus mensen als Allen Ginsberg, ex-Byrd Roger McQuinn en vele
andere vrienden en vriendinnen wilde Dylan door Amerika touren. Ook Baez was
uitgenodigd. De tour werd een succes. Dylan was vriendelijker dan ooit, het publiek
genoot van de ‘troupe’ op het podium en de critici waren enthousiast. Baez en Dylan
kwamen weer wat nader tot elkaar. Op sommige avonden stonden
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er zelfs twee Dylans op het podium - Baez had zich dan vermomd als haar eeuwige
tegenspeler. Ze waren toch nog steeds blood-brothers, iets dat Dylan op een van de
laatste avonden bevestigde toen hij met zijn dronken kop een zakmes nam, een sneetje
in zijn en Baez' pols maakte, en hun bloed mengde. ‘“Me and you” he said quite
seriously’, volgens Baez.
Misschien was het mede hierom dat Baez verwachtte dat haar Europese tournee
van 1984 met Dylan en Santana ook wel een gezellig onderonsje zou worden. Voor
Baez hing veel af van deze tour. Haar platen verkochten slecht en haar populariteit
was tot een absoluut dieptepunt gezakt. De tournee werd echter niet het steuntje in
de rug dat ze verwachtte. De (mondelinge) afspraken werden niet nagekomen: Dylan
wenste niet met haar te spelen, wilde haar niet zien en Baez moest maar als
openingsact fungeren. Baez haakte halverwege de tournee af. Toen Dylan vernam
dat ze wegging, liet hij haar bij zich roepen. ‘You bin enjoyin' yourself?’ ‘Yeah, Bob.
It's been my favorite tour in the world,’ antwoordde Baez.

Versukkeling
‘Originally, way back in 1963-64, they may have grown apart because no roof could
contain two such bubbles of ego’, schrijft Shelton in No Direction Home over de
moeilijke verhouding tussen Baez en Dylan. Mijn vermoeden is dat dat tot op de dag
van vandaag de reden voor hun problemen onderling is. Want als And A Voice to
Sing With en No Direction Home iets duidelijk maken is het wel dat we hier met
twee behoorlijke ego's van doen hebben. Dat maakt met name het lezen van And A
Voice to Sing With tot een wat treurige bezigheid, want hoewel Baez niet zonder
humor en relativeringsvermogen schrijft, komt ze uit haar memoir voornamelijk naar
voren als een lichtelijk verwend nest met lange tenen, waarop in de toekomst
onvermijdelijk nog een keer getrapt gaat worden. Natuurlijk heeft het boek zijn goede
hoofdstukken, zoals het prachtige hoofdstuk over Baez' geheime liefde voor Marlon
Brando en de beschrijving van de bombardementen van Hanoi die ze heeft
meegemaakt. Maar verder heeft And A Voice to Sing With net iets te veel weg van
een therapieverslag van een ster op retour, die wanhopig aan het Grote Vergeetboek
probeert te ontsnappen. ‘I am only forty-five years old, active, creative, in vocal
prime, and do not wish to be relegated to obscurity, antiquity, or somebody else’
dewy-eyed nostalgia about days gone by’, schrijft Baez in haar voorwoord. De bittere
waarheid is helaas dat ze wel in de versukkeling is geraakt - zeker als zangeres - en
ik ben bang dat And A Voice to Sing With daar weinig of niets aan zal kunnen
verhelpen. Als politiek activiste geef ik haar, na lezing van And A Voice to Sing With
en het vraaggesprek met haar in het laatste nummer van Rolling Stone, aanzienlijk
meer kans. Baez for president!
In tegenstelling tot Baez is Dylan, hoewel niet meer de teenage messiah van weleer,
nog steeds een factor van betekenis in de popwereld en daarbuiten. ‘(...) when Dylan
mutters, the world still listens’, schreef een journalist van Rolling Stone in 1985. En
hoewel de oude meester na zijn laatste desastreuze concertenreeks, het floppen van
de film Hearts of Fire (waarin hij een aan lager wal geraakte popster speelt - reden
voor veel leedvermaak) en het geringe succes van zijn laatste platen niet meer de
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indruk wekt stevig in het zadel te zitten, blijft zijn importantie voorde popmuziek
onbetwist. No Direction Home bevestigt dat nog eens, al was het alleen maar door
de omvang. 573 dichtbedrukte pocketpagina's en ruim twintig jaar had Shelton nodig
om dit boek uit zijn pen te persen. Of het ‘the ultimate biography’ is, zoals uitgever
Penguin in advertenties aangaf, valt te betwijfelen, maar het is wel een goede. Dat
neemt niet weg dat het boek een aantal tekortkomingen kent. Zo wordt de
sociaal-historische context van het fenomeen wat magertjes behandeld. Shelton hoedt
zich ervoor om Dylan als een ‘produkt van zijn tijd’ te beschrijven, terwijl dat de
reikwijdte van het boek enorm had kunnen vergroten, zonder iets af te doen aan het
genie van Dylan. Ook ligt de tijdbalans nogal scheef; het eerste deel van Dylans
leven, ruwweg tot en met 1966, krijgt veel aandacht. Na het hoogtepunt van het boek
(een interview dat Shelton Dylan afnam in een vliegtuig in maart 1966) zakt No
Direction Home heel langzaam in. Platen worden niet meer zo uitgebreid besproken,
en Shelton verlaat zich steeds meer op tweedehands materiaal. Tegen het einde knoopt
hij de eindjes wel heel haastig aan elkaar, terwijl het dan juist zo interessant wordt,
omdat de Dylan-mythe in de jaren tachtig wel heel zwaar op de proef wordt gesteld
(bekering, teruglopende populariteit). Het laatste nadeel is dat er voor
diehard-Dylanfans niet veel nieuws in No Direction Home zal staan; de echte fanaten
zullen heel wat bekende citaten tegenkomen.
Een van Sheltons verdiensten is dat hij de enorme hoeveelheid materiaal die er in
de loop der tijden over Dylan verschenen is op uitstekende en leesbare wijze heeft
weten te rangschikken, compleet met een gedegen register en songindex. Natuurlijk
is het gedeeltelijk ook aan het onderwerp te danken, maar No Direction Home is
simpelweg de boeiendste en meest inspirerende biografie van een popster die ik in
tijden heb gelezen. Shelton heeft mij er in ieder geval toe aangezet om alle platen
van die ouwe sok weer eens te draaien, tot grote verbazing van huisgenoten en
vrienden. Johnny's in the basement...
■

Voorheen de koloniën

In dit Australië-jaar een heel bijzonder boek over Australiërs die in 1930 de
onontdekte hoogvlakten van Papua New Guinea koloniseerden. First Contact door
Bob Connolly en Robin Anderson is de prachtige beschrijving van Dan en Michael
Leahy die een plantage aanlegden, de bevolking brutaliseerden en talloze foto's
achterlieten van het eerste contact tussen de inheemsen en de kolonisten. Tot op
heden is het een bijna onbespreekbaar geheim dat Michael Leahy een kind verwekte,
maar niet wettigde; de nakomelingen van deze ‘halfbloed’ vertellen het treurige
verhaal zoals de schrijvers ook andere overlevenden uit die ruwe jaren dertig
interviewden. Dit uitstekende boek is niet in nostalgie gedrenkt, maar stelt de Papua's
centraal. De talloze goed afgedrukte foto's maken, met de tekst, dit boek heel bijzonder
(Viking Penguin. Gebonden, f 61,30).
Ook over Nieuw-Guinea (Baliem Vallei) gaat Under the Mountain Wall van de
bekende naturalist-explorer Peter Matthiessen. Twee seizoenen lang leefde hij tussen
oorlogvoerende groepen inheemsen; het verslag gaat vooral over het krijgsbedrijf.
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Het is iets aan de lange kant, maar voor geïnteresseerden onmisbaar (Penguin Travel
Library, f 24,50). En uit dezelfde regio stammen de foto's van de broers Alfred en
Walter Burton die in 1866-1899 in Nieuw-Zeeland de Maori's fotografeerden. Vooral
Alfred maakt bijzondere foto's; hij breidt zijn werkterrein bovendien uit tot de
eilandenrijken in de Pacific en tot Fiji. Samoa en Tonga. Deze antropologisch nog
altijd zeer interessante foto's zijn nu verschenen in een editie van Hardwicke Knight
e.a. onder de titel De Burton Brothers. Deze Nederlandstalige editie is rijk aan
beschrijving en illustratie. De prijs is laag voor dit type boek (Uitgever Fragment,
Amsterdam, f 30,-). Minder interessant vond ik Christina Dodwells reisverslag In
Papua New Guinea (Picador, f 21,95). Ze mist de antropologische voorkennis waar
zonder een goed reisboek tegenwoordig niet meer geschreven kan worden. Dat ze
ondernemend is en goed tegen vreemde beestjes kan, strekt haar tot eer. Maar het is
niet genoeg.
In de serie Landendocumentatie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
verschijnen korte en bondige boekjes over verre landen. Indonesië is beschreven
door S.J. Keuning en anderen en er staat van alles in dat ik anders altijd uit tal van
bronnen bij elkaar scharrel. Fysisch milieu, bestuurlijke indeling, geschiedenis van
de twintigste eeuw, demografie en de gevolgen van de kinderrijkdom, cultuurpolitiek,
onderwijs, media, economie en nijverheid en dienstverlening worden zakelijk en
analytisch beschreven. Zonder pathetiek is het boek politiek kritisch. Wie naar
Indonesië gaat, hoort het in de koffer te stoppen. En te lezen (Staatsuitgeverij f 16,50.
Ook te bestellen bij Publikatiebureau Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Amsterdam). In dezelfde serie verscheen eenzelfde handzame publikatie over Niger
en binnenkort komt er een over Brazilië. De serie komt tot stand door fusie met de
bekende Landenmappen van de Novib.
Een compact geschiedenisboekje over Indië/Indonesië schreef dr. J. van Goor
(Hes, f 19,50). Van Goor betrekt de interessante stelling dat we moeten ophouden
met het gemoraliseer over het ‘goede’ dan wel ‘foute’ van onze aanwezigheid in
Indië. Dat is een zinnig uitgangspunt. Mits moralisme wordt vervangen door politieke
scherpte. In een land waar, zoals de gouverneur-generaal Idenburg rond 1915 reeds
scherpzinnig schreef ‘de inboorling niets voor ons voelt’, moest iedere bestuurlijke
stap dus mede een politieke stap zijn. Dat besef mist Van Goor nu en dan in zijn
overigens veelomvattend en toch bevattelijk boekje.
Thailand is nooit gekoloniseerd. Maar de VOC had er wel een handelspost, en legde
daarmee de basis voor een relatie tussen Hollanders en Siamezen (Thailand heette
vroeger Siam) die vanaf 1600 tot nu duurt. De Thailand-expert Han ten Brummelhuis
heeft deze relatie beschreven in het fraai uitgegeven boek Merchant, Courtier and
Diplomat dat in opdracht van de Nederlandse regering gemaakt werd ‘in Celebration
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's Completion of the Fifth Cycle or Sixtieth
Birthday’ (De Tijdstroom. Lochem. f 32,50). In dit rijk geïllustreerde, want goed
gesubsidieerde boek staat Thailand centraal en is de geschiedenis van de
Nederlands-Thaise relaties ingebed in een contekst van de geschiedenis van een
gebied in Zuidoost-Azië. Geen Neerlando-centrische nostalgie dus, goddank.
Zowel de historie van de handelsrelaties als van de diplomatieke verhoudingen is
er zakelijk, beknopt en met veel verwijzingen naar oude reisverslagen in weergegeven.
Het Nederlandse hart zal het goed doen dat het Thaise irrigatiestelsel van tijd tot tijd
Hollandse deskundigheid behoefde. Ten slotte: cultuurpolitiek gesproken is het
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uitstekend dat Nederland bij de gelegenheid van de verjaardag van de Thaise koning
niet met het zoveelste domme, dure relatiegeschenk op de proppen is gekomen, maar
een mooi en goed boek heeft gefinancierd waar zowel Thai als Nederlander iets aan
heeft. Dat voorbeeld verdient navolging.
Twee vuistdikke delen over India en de ondergang van de beschaving in de wereld
schreef Nirad. C. Chaudhuri. Het eerste deel heet The Autobiography of an
Unknown Indian (Hogarth Press, f 43,90). Chaudhuri beschrijft zijn leven als
Bengaalse jongeman met een fascinerende gedetailleerdheid en scherpte van 1897
tot 1921. Het tweede deel, Thy Hand, Great Anarch loopt van 1921 tot 1952. Een
groot criticus van Gandhi en de Engelse dekolonisatiepolitiek, erudiet, bewogen, en
scherpzinnig is de auteur, die een bekend schrijver is in Engeland en ver daarbuiten
(Deel twee verscheen bij Chatto & Windus, f 94,-). Niet goedkoop, maar voorde
werkelijk geïnteresseerden een kostbaar bezit.
In Indonesië ziet iedereen wel een wajangvoorstelling. Maar wie kent het epos
Ramayana dat de verhalen levert? Dit hindoe-epos van twee millennia oud is in
simpele, aangename vorm in proza herschreven door D.S. Sarma en vertaald door
Georges van Vreckhem. In aanleg is deze editie voor de jeugd bestemd, maar iedere
leek heeft er een goede introductie aan. Een uitgebreider inleiding had geen kwaad
gekund (Ankh-Hermes, f 39,70). De illustraties zijn desondanks heel fraai.
Zuid-Afrika kent behalve blanken en zwarten een groep mensen die op een hoop
geveegd is door de Apartheidspolitiek onder de naam kleurlingen. Ze zijn vanwege
Botha en de Kleurlingenkamer voortdurend in het nieuws. De geschiedenis van hun
politieke bewegingen vanaf 1900 is nu opgeschreven in Between the Wire and the
Wall door Gavin Lewis. Degelijk, maar een beetje saai (Uitgeverij David Philip,
Cape Town and Johannesburg, f 44,50). De VU Boekhandel, De Boelelaan 1105.
Amsterdam, was zo vriendelijk mijn exemplaar te importeren.
TESSEL POLLMANN
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De kunst van het meedeinen op de golven van de tijdgeest
Paul Groots pleidooi voor romantische schwärmerei
In Het geloof in de moderne kunst, de rede die Evert van Uitert hield bij
de aanvaarding van het hoogleraarschap in de kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam, deed Van Uitert onder meer een aanval op
zijn voorganger Jaffé vanwege diens sterk subjectieve en mystieke
instelling tegenover de moderne kunst. De rede veroorzaakte veel reacties
onder kenners van de moderne kunst als Carel Blotkamp, Anna Tilroe en
Hans Sizoo.
In het laatste nummer van Museumjournaal (4/87) wijdt hoofdredacteur
Paul Groot onder de titel ‘Een wolk van niet weten’ een artikel aan de
kwestie waarin hij Van Uitert, samen met een aantal andere ‘professoren,
kunstenaars en kritici’, gebrek aan verbeelding verwijt en calvinisme
toedicht.
Mariëtte Haveman, die de rede van Van Uitert besprak in de Boekenbijlage
van 26 september, pakte de handschoen op.

Mariëtte Haveman
Een gevaar bij het voeren van polemieken is dat je bijval krijgt waar je niet direct
om hebt gevraagd. Met hoeveel geestdrift zal Carel Blotkamp Paul Groot hebben
begroet onder zijn medestanders in de discussie rond Evert van Uiterts inaugurale
rede ‘Het Geloof in de Moderne Kunst’? Groot laat Blotkamps naam maar niet vallen
in zijn essay ‘Een Wolk van niet weten’. Hans Jaffé, Robert Rosenblum en Simon
Schama worden hier echter belast met het ideeëngoed van de eminente criticus van
het Museumjournaal. Zelfs omdraaien in je graf is er dan niet meer bij.
Ik heb me wat verbaasd over de mensen die het debat rond Van Uiterts ‘Geloof’
zo hoogstaand en interessant vonden, want dat was het nauwelijks. Driekwart van
de aangevoerde argumenten bestond uit verdachtmakingen (Van Uitert zou hebben
gehandeld uit rancune en ressentiment) en uit incompetentieverklaringen (zijn betoog
zou verward en onbegrijpelijk zijn). Het opvallende daarbij is dat Van Uiterts boekje
niet onaanvechtbaar was. Maar argumenten, laat staan interessante en hoogstaande,
heb ik bij zijn tegenstanders nauwelijks gehoord.
Paul Groot maakt daarop geen uitzondering. Geheel overeenkomstig zijn absolute
loyaliteit aan het onderwerp van de dag is het ook bij hem ‘de rancune van Van
Uitert’ wat de klok slaat. ‘Die Van Uitert moet gewoon met zijn tengels van onze
Jaffé afblijven’, schrijft hij driftig. Onze Jaffé. Onze Wittgenstein. Onze Derrida. Of
hoe een persoon langzamerhand tot symbool wordt verklaard.
In plaats van keurig achter in de rij aan te sluiten neemt Paul Groot enige gewichtige
afstand van ‘een discussie die zich wekenlang in de Volkskrant, Vrij Nederland,
Metropolis M en NRC Handelsblad kon voortslepen met een jonge professor die bij
iedere brief in zijn rol leek te groeien.’
‘Wat zijn de drijfveren van Van Uitert om zijn oratie als een schotschrift te
presenteren’, aldus één van Groots ‘twee hoofdvragen’ waar ‘te gemakkelijk aan
voorbij werd gegaan’.
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Inleving
In de wetenschap is het niet verstandig om je tegenstander verdacht te maken, wil je
een serieus gehoor voor je standpunt vinden. Vragen omtrent beweegredenen of
drijfveren kunnen beter vermeden worden, omdat zulke vragen ‘niet ter zake doen’.
Al had Evert van Uitert zijn boekje geschreven om de kanarie van de buren te
imponeren, dan nog had Paul Groot daar niets mee te maken gehad. Trouwens: niet
alleen de literatuur en de kunst, maar ook de wetenschap is niet zelden gebaat bij
onedele drijfveren, waarvan de meest gangbare de wens om je collega de loef af te
steken. Die drijfveer kennen we allemaal.
Daarom is het niet alleen onfatsoenlijk, maar ook zwak om de beweegredenen van
je opponent in overweging te nemen.
Ik had Paul Groot in zijn wolk laten gaarstomen, ware het niet dat hij tussen de
regels dooreen paar interessante dingen zegt. Weliswaar formuleert hij het zo lelijk
dat je er bijna aan voorbij zou gaan, en bederft hij het in beide gevallen met de
uiteenzetting die er op volgt. Maar misschien is het in dit geval goed om de wet van
Popper te volgen die zegt dat men de argumenten van zijn tegenstander zo goed
mogelijk moet zien te begrijpen, en ze desnoods verbéteren om de discussie te
versterken. Dan zien die twee opmerkingen van Paul Groot er zo uit: 1. er is enige
empathie, inlevingsvermogen met je studie-object nodig om dat object te kunnen
bestuderen; 2. er is in Nederland een intellectueel klimaat dat zich keert tegen de
empathische benadering, tegen ‘het romantisch schwärmerische denken’.
Dit is niet precies wat Paul Groot zegt.
Om recht te doen aan wat de auteur precies zegt, is het nodig om de betreffende
passages te citeren. Die met betrekking tot punt I concentreert zich vooral op Jaffé,
die de empathisch-wetenschappelijke benadering' zou belichamen. ‘Wat Jaffé in één
van zijn lezingen over ikonen de mogelijkheid van kunst noemt om “geestelijke
substantia” weer te geven, “om het verborgeneen het onzichtbare” op te roepen en
kunst als een “gewijde openbaring” te beschouwen, is zijn geloof dat er tussen
artistieke en wetenschappelijke impulsen geen definitieve onderscheidingen hoeven
te bestaan.’ Het eerste gedeelte van deze zin doet te veel denken aan de inleiding
van het radioprogramma ‘Het Zwarte Gat’ (‘het onverrklaarrbaarre...’) om er een
zinnig woord over te kunnen zeggen: met het tweede (door mij) gecursiveerde zinsdeel
kan ik hartelijk instemmen.

H.L.C. Jaffé
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Van Uiterts oratie

Mondriaan in zijn atelier

We zouden in het duister blijven tasten, ware het niet dat Paul Groot zijn visie met
een merkwaardige anekdote illustreert.
Daarmee wordt enig licht geworpen op wat hij zélf kennelijk beschouwt als een
uniek voorbeeld van wetenschappelijke empathie (en een doorslaggevende
weerlegging van Van Uiterts kritiek op Jaffé): ‘Iedereen die Jaffé persoonlijk gekend
heeft weet dat hij op een heel persoonlijke manier in zijn gelaatstrekken letterlijk
enige verwantschap begon te ontwikkelen met Mondriaan. Niet onder het motto
“Mondriaan achterna”, maar als een existentieel bewijs dat de persoonlijke tragedie
die het nazisme voor hem was geweest, uiteindelijk toch door zich in te leven in de
idealen zoals Mondriaan die voorstond, overwonnen kon worden.’ Je moet het twee
keer lezen voor je begrijpt wat er staat, maar in elk geval komt professor Jaffé uit
deze passage naar voren als iemand met een uitzonderlijk hoog ontwikkeld
inlevingsvermogen. Groot ziet dat inlevingsvermogen als een onmisbaar bestanddeel
van elke wetenschappelijke onderzoeker. Wat Van Uitert in zijn uiterste vorm ziet
als ‘het mystieke gezwatel’ dat zo kenmerkend zou zijn voor de gelovigen in de
moderne kunst, zowel kunstenaars als liefhebbers, is in zijn kern een geesteshouding
waarvan de wetenschapper absoluut geen afstand mag nemen, wil hij zijn
onderzoeksgebied (in dit geval de moderne kunst) serieus nemen.’
Ook ik ben ervan overtuigd dat inlevingsvermogen onmisbaar is voorde
wetenschap; maar wel is het een eigenschap die de beoefenaar voor problemen stelt
zodra hij er ‘geen afstand meer van kan nemen’.

Mondriaan
Er zijn veel verhalen over wetenschappers die zich vereenzelvigden met hun
onderzoekobject tot ze ervan droomden opgenomen te zijn in het universum van het
gupje, of in de formule van het Rutherfordatoom. Beroemd is het geval van Konrad
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Lorenz, die zichzelf zo goed in de huid van alle denkbare dieren kon projecteren dat
de dieren het zelf ook geloofden.

Empathie is onontbeerlijk om tot een intuïtief begrip te komen van wat er aan de
andere kant gebeurt, maar het moeilijkste en het meest creatieve onderdeel van het
onderzoek ligt een stadium verder: voldoende afstand kunnen nemen van die intuïties
om ze te kunnen interpreteren en er een algemene geldigheid aan te kunnen verlenen.
Het grote gevaar waar wetenschappers aan bloot staan is dat ze hun eigen intuïties
overschatten, en dat ze de reikwijdte van hun onderzoekobject overschatten. Mensen
zijn niet hetzelfde als ganzen, en de idealen van Mondriaan hebben alleen op het
meest particuliere niveau van het gevoelsleven van professor Jaffé iets uit te staan
met ‘de persoonlijke tragedie die het nazisme voor hem was geweest’. Dat verband
heeft een biografische betekenis; het zegt iets over Hans Jaffé. Maar het heeft geen
enkele wetenschappelijke, en ook geen enkele artistieke waarde.
Paul Groot gelooft blijkbaar van wel, en dat komt omdat hij een zwakke notie
heeft van zowel wetenschap als creativiteit. Als het aan hem lag zouden biologen
zich gakkend, guppend, loeiend en baltsend door het leven bewegen, en zouden
historici hun echtgenotes op zeventiende-eeuwse wijze bejegenen, zoals de ideale
kunsthistoricus met een speciale belangstelling voor de Stijl ‘in zijn gelaatstrekken
letterlijk enige verwantschap begon te ontwikkelen met Mondriaan’.
‘Verbeelding, creativiteit, symbool, mythe en dergelijke woorden, ongetwijfeld
begrippen waarbij Van Uitert zich nauwelijks iets kan voorstellen, zijn wel degelijk
de kernmotieven van de moderne kunstenaar, zoals ze dat ook van de moderne
wetenschapper behoren te zijn.’ De hier op elkaar gestapelde klinkende woorden
moeten een filosofie voorstellen. Dit stapelen van ‘verbeelding’, ‘creativiteit’, ‘mythe’
verwart Groot met creatief denken, of nog erger, met begrip. Maar het gaat Paul
Groot helemaal niet om zoiets als begrip, en het symptoom daarvan is zijn totale
onbegrip voor het feit dat het stellen van grenzen aan je competentie de enige manier
is om überhaupt tot een ‘creatief resultaat’ te komen. Hij maakt van al het stellen
van grenzen ‘calvinisme’, ‘een typisch geval van Hollandse hokjesgeest’. Kunst (en
wetenschap) is voor hem een soort oersoep ‘waarin het weten is omgezet in een
niet-weten, waar de zeeën zijn geworden tot mystieke bewegingen, en waar de wolken
ons weten onmiddellijk omzetten in een niet-weten.’.
Zoals Rudy Kousbroek jaren geleden eens schreef: ‘Het onbegrijpelijke staat zoals
al eerder opgemerkt, de meeste mensen oneindig veel nader dan het abstracte.’
Dit brengt mij op de tweede interessante opmerking in ‘Een wolk van niet-weten’:
de tendens in het Nederlandse intellectuele klimaat, bepaald door ‘geestelijke
aanranders als Gerrit Komrij, vertwijfelde neurotici als Rudy Kousbroek en een
paranoïde depressief als Hugo Brandt Corstius’. Even voorbijgaand aan de adjectieven
heeft Paul Groot geen ongelijk met zijn constatering; de vraag is alleen of de
implicaties van die vaststelling zo ongezond zijn als hij vindt. Aangezien hij weinig
boodschap heeft aan het begrip traditie heeft hij ook geen oog voor de manier waarop
zoiets in zijn werk gaat. Een traditie kán ongezonde en zelfs (het woord is van Paul
Groot) ‘regressieve’ vormen aannemen; het kan leiden tot intellectuele stilstand en
geborneerdheid, en daar zijn, ook in de kunsthistorische wereld, wel voorbeelden
van te vinden.
In de Nederlandse kunstkritiek heb ik nog weinig gemerkt van de enorme invloed
van Komrij c.s., maar het is waar: zoals individuen keuzen maken, zo wordt ook een
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cultuur onvermijdelijk bepaald door de opvattingen van haar toonaangevende
schrijvers. Het is niet eenvoudig te zeggen wat er allemaal de kop in wordt gedrukt
onder invloed van het Nederlandse polemische klimaat.
Maar er is een essentieel verschil tussen dit klimaat en ‘de golven van de tijdgeest’
waar Paul Groot zich met zo veel enthousiasme op heeft gestort. In de ene denkwereld
is discussie en onenigheid mogelijk, en wordt van de deelnemers gevraagd zelf een
standpunt te verdedigen. Dat geldt nauwelijks voor de denkwereld van de Artforums
en de Kunstforums die vaardig is over het vocabulaire van Paul Groot. Als het gaat
om een zelfstandige opinievorming is dé wereld heel wat armzaliger en neurotischer
dan de ‘regressieve tendentie’ die Paul Groot in Nederland signaleert. Het vreemde
is dat hij tegelijkertijd zélf een pleidooi houdt voor psychologische regressie, namelijk
‘het romantisch-schwärmerische’, en klaagt dat daar in Nederland te weinig ruimte
voor is.
Maar consistentie is het laatste waar Paul Groot zich zorgen om maakt. Het enige
waar hij consequent in is is in de kritiekloze braafheid waarmee hij zich aan de
internationale kunstpers conformeert. De tijdgeest mag het werk doen, liefst
ondersteund door een sjieke filosoof.
■
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Aanstichter van de chinoiserie-mode in Europa
Het reisverslag in woord en beeld van Johan Nieuhof,
zeventiende-eeuws Chinaganger
Johan Nieuhofs Beelden van een Chinareis 1655-1657 door Leonard Blussé
en R. Falkenburg Uitgever: Stichting VOC publikaties, Middelburg, 100
p., f 29,90
Marion Peters
Sinds de verschijning in 1665 van het eerste geïllustreerde boek over China van
Johan Nieuhof hebben de geleerden zich het hoofd gebogen over de authenticiteit
van zowel tekst als afbeeldingen. In 1985 deed de Leidse geleerde Blussé echter een
bijzondere vondst: Nieuhofs reisverslag met tweeëntachtig pentekeningen, gemaakt
voorde Heren XVII van de VOC. Het lijkt erop dat er nu na driehonderdtwintig jaar
een eind is gekomen aan dit strijdpunt - met een gunstige uitslag voor Nieuhof.
Op 1 oktober 1672 verdween de koopman Johan Nieuhof voorgoed in de bosjes
van Madagascar. In het scheepsjournaal van het schip waar hij zich op bevond staat
vermeld dat hij met een paar maats aan land was gegaan bij de zogeheten
Moordenaarsbaai om te zien of er nog verversing en slaven te halen vielen. ‘Sedert
dien heeft men verschillende, doch onzekere tijdingen van Nieuhof en zijn volk
gehad, maar het is ongetwijfeld, dat zij allen, in de eerste woede, door de inwoners
doodgeslagen zijn.’ Volgens de schipper had men, het wachten beu, alweer na enkele
dagen het anker gelicht. Later heeft men nog twee pogingen ondernomen om te kijken
wat er van Nieuhof en de zijnen geworden was. De eerst strandde echter in een
muiterij, waarbij de muiters het schip aan de Fransen verkochten. En met de tweede
poging drieëneenhalf jaar later en op touw gezet door Nieuhofs broer Hendrik kwam
het schip in plaats van met nieuws terug met tweehonderdvijftig slaven.
Zo kwam er een einde aan de loopbaan van Johan Nieuhof als tekenaar, journalist
en verzamelaar van alles wat hem als opmerkelijk voorkwam, maar vooral als de
schrijver van een bijzonder spraakmakend boek over China. Een boek dat zo populair
was, dat het in vijf talen vertaald werd en het begin markeert van de enorme vlucht
van de chinoiserie-mode in Europa, die tot ver in de achttiende eeuw zou voortduren.
Vanaf zijn tweeëntwintigste had Nieuhof over de aardbol gezworven. Eerst negen
jaar in dienst van de West-Indische Compagnie in Brazilië, daarna in landen als
Formosa, Perzië, China, India, Ceylon en Oost-Indië in dienst van de Oost-Indische
Compagnie. Slechts twee keer kwam Nieuhof, en dan nog maar voor enkele maanden,
terug in Nederland. Hij logeerde dan bij zijn broer Hendrik en kreeg er bezoek van
geleerden, kunstenaars, liefhebbers en verzamelaars van rariteiten, die zijn tekeningen
wilden zien en van alles wilden horen over al die vreemde en verre landen waar hij
was geweest.
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Chinese bedelaars. Uit Johan Nieuhofs reis naar China, 1665

Door belangrijke bewindslieden geprotegeerd wordt Nieuhof in 1655 meegezonden
met een gezantschap naar China. Als speciale opdracht moet hij ‘alle steden, dorpen,
paleizen, rivieren, vastigheden en andere merkwaardige gebouwen’ naar het leven
afbeelden en beschrijven, dus zoals zij er ook werkelijk uitzagen. Vooral dat laatste
was belangrijk in een tijd waarin de versierlust tot een tweede natuur geworden was
en betrouwbare beelden een schaars artikel. Nieuhofs gunstige karaktertrekken zullen
hem tot aanbeveling gestrekt hebben. Zij worden door zijn broer omschreven als:
‘Hij was begaafd met een goed verstand en andere deftige hoedanigheden; lustig en
vrolijk van aard, en aangenaam in de omgang; een liefhebber van de poëzie,
tekenkunst en muziek. Hij sprak verscheidene talen, en had grote lust verre en vreemde
landen te bezien en te onderzoeken.’
Opvallend zijn in boeken van ooggetuigeverslagen uit vreemde landen de vinnige
uithalen en dreigementen naar nijdaards en lasteraars in de voorwoorden.
Ook Hendrik Nieuhof, aan wie Johan de vruchten van zijn reizen had achtergelaten
om ze niet aan de woeste zee en de holle golven te hoeven prijsgeven, doet daar in
het voorwoord van het in 1665 verschenen boek over China aan mee. Hij vertelt daar
in dat, hoewel geleerde mannen hem ‘dikwils, en zo te zeggen, zonder ophouden’
hadden aangepord om het werk van Johan uit China te publiceren, zijn broer al bij
voorbaat was uitgekreten voor leugenaar (‘Veel hebben monts genoegh om iemants
werk te laken,/ Maar niet wel handts genoegh wat beters zelf te maken:/ Het zeggen
is maar wint, ik houde veel van doen.’) Dat soort beschuldigingen waren niet
ongewoon in die dagen: de geringe ontwikkeling van de meeste mensen en de
wonderlijkheid van het meegebrachte zullen makkelijk ongeloof in de hand gewerkt
hebben, maar ook onzekerheid. Omdat er zo weinig vergelijkingsmogelijkheden
waren bloeide de handel in vervalsingen van rariteiten en reisverslagen en in
aftekeningen ‘naar het leven’ dan ook welig.
Na de verschijning van het boek klonken de beschuldigingen daarom nog harder
op. Naast een vlotte pen, zoals al uit het voorwoord bleek, beschikte Hendrik ook
nog over een vaardige hand van tekenen. De ongekende hoeveelheid gravures laadde
de verdenking op hem dat hij had geknoeid. Alles wees erop dat Hendrik in Johans
afwezigheid zich had uitgeleefd op het materiaal.
De Leidse sinoloog en historicus Leonard Blussé zag het als zijn opdracht een
einde te maken aan deze ‘discussie over de authenticiteit’ en ging op zoek naar het
verdwenen origineel.
Tijdens een serie lezingen in China viel het Blussé op dat sommige steden nog
steeds veel weg hadden van een aantal 17de-eeuwse tekeningen die hij in de collectie
Atlas van Stolk in Rotterdam gezien had. Van deze tweeëntwintig tekeningen was
bekend dat zij model hadden gestaan voor een boek van de bekende Olfert Dapper
uit 1670 over een ander gezantschap naar China. Dat boek was bovendien net als dat
van Nieuhof uitgegeven door Jacob van Meurs. De afbeeldingen erin bleken door
bizarre bouwsels, parasoldragende Chineesjes en palmbomen, dus door wat wij nu
chinoiserieën noemen, aanzienlijk ‘chineser’ gemaakt. Het was dus ook goed mogelijk
dat de afbeelding in het boek van Nieuhof dezelfde verkleedpartij had ondergaan.
Speurend langs de archieven van de verschillende kamers van de VOC trof Blussé
ten slotte in Middelburg een 19de-eeuwse kopie met illustraties aan van het reisverslag
van Johan Nieuhof aan de Heren XVII over China. Maar in Parijs geschiedde het
wonder. Nadat hij daar een met dia's geïllustreerde lezing over Nieuhofs werk had
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gehouden, schreef een Franse documentaliste die daar bij was geweest hem bij
thuiskomst, dat zij soortgelijke afbeeldingen eerder gezien meende te hebben. Blussé
er op af. En ja hoor. Daar Lag Het: een in leer gebonden boekje van 229 bladzijden,
waarvan 82 met pentekeningen. Nota bene in de vroegere bibliotheek van prins
Roland Bonaparte.
In de vorige eeuw had deze alles verzameld wat hij maar te pakken kon krijgen....
over Madagascar. En hoewel Madagascar in dit manuscript niet ter sprake komt, was
Nieuhofs verdwijning veertien jaar later op dat eiland blijkbaar al voldoende voor
de prins dit verslag in zijn collectie op te nemen.
Het verslag van deze ontdekking staat te lezen in het onlangs uitgegeven boek
Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657. Naast een met veel voetnoten
voorziene transcriptie van de tekst en foto's van de illustraties van het handschrift
wordt het boekje ook nog door drie verklarende artikelen begeleid. Het is voor een
groter publiek bedoeld: in een aardige en leesbare inleiding geeft Blussé een overzicht
van de ontwikkeling van de Europese beeldvormig over China. Bovendien laat hij
aan de hand van Chinese bronnen zien hoe destijds de Chinezen tegenover deze
eerste officiële ontmoeting met de Hollanders stonden.
De bedoeling van het gezantschap was dat de Nederlanders om een vrijbrief
kwamen verzoeken om te handelen. De Chinezen beschouwden het gezantschap
echter als een routinekwestie en een vanzelfsprekend eerbetoon aan hun nieuwe
keizer. Dat tribuut-brengen bestond ook uit het overhandigen van veel kostbare
geschenken. Na 2400 kilometer gereisd te hebben kregen de Hollanders in Peking
te horen dat zij over acht jaar weer eer aan hun keizer mochte komen brengen. Wat
zoveel betekende als dat hun missie mislukt was. Door de grote afstand en de
voortdurende ceremoniële poespas eromheen liep de reis tot meer dan anderhalf jaar
uit.
De kunsthistoricus R. Falkenburg heeft enige kanttekeningen bij de illustraties
geplaatst (in het voorwoord spreekt men van ‘essay’). Misschien als pleister op de
wonde, omdat hij tijdens ‘de vondst’ net bezig was met ‘een project’ rond de
19de-eeuwse kopie van Nieuhofs verslag in Middelburg. Hoe het ook zij: zijn bijdrage
is weinig onderbouwd en een staaltje van slordig citeren en slecht kijken. De beide
geleerde heren lijken ook weinig ruggespraak met elkaar gehouden te hebben over
hun wederzijdse bijdragen. Dat is jammer, want het belang van de vondst verdient
beter.
Hoewel Blussé tot de conclusie komt dat het weergevonden manuscript de
grondslag gevormd moet hebben voor het boek van 1665, komt Falkenburg tot een
heel andere slotsom. Volgens hem heeft Nieuhof de tweeëntachtig pentekeningen
met de hulp van een assistent gemaakt op grond van ruwe schetsen; over het eventuele
aandeel van Hendrik laat hij zich niet uit. Op die manier zouden dan de verschillende
ongerijmdheden in de afbeeldingen te verklaren zijn, zoals een verkeerd begrepen
perspectief van een pagode, of een later bijgetekende berg die vergeten was. Ook de
gravures uit het boek zouden op die ‘grove contourschetsen’ teruggaan met als gevolg
dat de graveur nogal eens tot heel andere interpretaties kwam dan de tekenaar.

Plaatsnijder
De invloed van de gravures uit het boek van Nieuhof is enorm geweest. Gedurende
de hele Verlichting en zelfs nog lang daarna zijn op Nieuhofs afbeeldingen
geïnspireerde illustraties en motieven terug te vinden. De uitgever van Nieuhof, Jacob
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van Meurs, speelde hierin een belangrijke rol. Vele forse folianten op het gebied van
land- en volkenkunde zagen vanuit zijn werkplaats het licht, maar zijn serie over het
Verre Oosten was wel de indrukwekkendste. Omdat hij ook ‘plaatsnijder’ was, waren
zijn boeken altijd rijk van illustraties voorzien.
Van Meurs had de gewoonte om eerst de tekst van een boek in een aanzienlijke
oplage te laten drukken en pas later - en dat kon naar beVervolg op pagina 10
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Hij wou provoceren, hij wou reldeldel, hij wou geld verdienen
De stuurloosheid van Wim Sonneveld
Sonneveld door Henk van Gelder Uitgever: Quintessence/Centerboek,
172 p., f 34,50
R. Ferdinandusse
Jos Brink denkt nog elke dag aan Wim Sonneveld. Hij schrijft dat in het voorwoord,
en het kan wel kloppen want hij schrijft er direct achteraan: ‘Omdat ik de
Genesiuspenning draag, die nu de Wim Sonneveld-Genesiuspenning heet.’ Brink
kreeg die penning van Sonnevelds vriend, Huub Jansen, die ‘het kleinood na Wims
dood van diens borst haalde’. De eerste drager was, volgens het voorwoord, Fred
Astaire, met wie Sonneveld tijdens het maken van de film Silk Stockings ‘een tamelijke
vriendschap’ opbouwde. Hoe het ook zij: zou het ding, als het eenmaal van Brinks
borst wordt geplukt de Jos Brink-Wim Sonneveld-Genesiuspenning heten?
Ik moest daaraan denken toen ik op een avond - toevallig, het kwam zo uit - een
gedeelte zag van Wedden dat, éen van de hoogtepunten van het hedendaagse
televisie-amusement. Jos Brink presenteerde dat bekwaam, opgewekt, gedecideerd
en niet zonder enige zelfingenomenheid. Zou Sonneveld, dacht ik, als hij was blijven
leven, als zijn maag en hart het hadden uitgehouden, daar hebben gestaan? Ik houd
het niet voor onmogelijk. Artiesten (en tekstschrijvers) die een direct contact met
het publiek hebben gehad dreigen zich altijd wel terug te trekken in Frankrijk, maar
dat duurt nooit lang. Sonneveld zou Wedden dat perfect hebben gedaan, maar hondser
en agressiever dan Brink. Alle kans dat hij het eerste seizoen niet zou hebben
overleefd, en dat er daarna gezocht zou zijn naar een iets publieksvriendelijker tiep.
Het voorwoord waarin Jos Brink die bekentenis doet staat in een boek van Henk
van Gelder. Het heet Sonneveld, het is al vier maanden op de markt, het is kloek van
formaat met veel foto's en mooie, unieke documenten. En al vier maanden weet ik
niet goed wat ik van het boek moet denken.
Ik heb er twee recensies over gelezen. Hans Vogel, in Het Parool, zei onomwonden:
‘Hét boek over Sonneveld weer niet geschreven’ - volgens hem is het (opnieuw) een
grote bak vol anekdotes, oude gegevens en citaten. De recensent van de Volkskrant
is wat jonger en deed het anders. Hij vertelt hoe hij als tienjarig jongetje na een
repetitie van het kerkkoor in elkaar was geslagen en bloedend thuiskwam en van zijn
moeder geen troost kreeg maar de opmerking: ‘President Kennedy is dood’. Daarna
besloot hij Kennedy voorgoed te haten. Tien jaar later kwam hij na een verblijf in
Afrika thuis en het eerste wat zijn moeder zei was: ‘Sonneveld is dood’. Maar in
plaats van Sonneveld dan voorgoed ook te haten, begint hij het boek van Van Gelder
met enige instemming na te vertellen.
Zelf zat ik er ongelukkig een beetje tussenin. Het eerste deel van Van Gelders
levensverhaal was boeiend, met nog onbekende feitjes en aardige plaatjes. Maar
vanaf My Fair Lady werd het ondraaglijk oninteressant en vlak. Eerst dacht ik: zie
je wel. Vogel heeft gelijk, als je maar iets van die tijd waarin Sonneveld min of meer
eigendom van het grote publiek was, hebt meegemaakt dan voegt dit boek er totaal
niks aan toe. Het eerste deel vond ik wel aardig, maar die jonge vogel van de
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Volkskrant kwam tot ‘een redelijk volledig beeld.’ Zou het een kwestie van leeftijd
zijn? Of is er inderdaad een soort breuk in het leven van Sonneveld te ontdekken?
Van Gelder beschrijft de première van Sonnevelds eerste one man-show, op 1
januari 1964 in het Nieuwe de la Mar Theater: ‘Voor de aanvang leek het erop dat
twee hinderlijke schaduwen de avond zouden overheersen - de herinnering aan de
oudejaarsavondconference van Wim Kan, de vorige avond, en het besef dat Toon
Hermans verderop in een uitverkocht Carré stond. Maar zodra het pleit via de
autobiografische opening was gewonnen, voelde Sonneveld dat hij de zaak in handen
had. Toen de onvermijdelijke meezinger goed op gang was, durfde hij zich dan ook
een kleine brutaliteit te veroorloven: “Jongens, nou zó hard dat ze het in Carré kunnen
horen”.’
In al zijn eenvoud toch een beetje een dramatisch moment. Sonneveld was al
beroemd (hij had drie jaar My Fair Lady achter de rug) en hij was bezig met een
inhaalmanoeuvre. Hij was jarenlang de drager geweest van het intellectuele cabaret,
met een tikje literatuur, een tikje chanson, omringd door artiesten van formaat, en
hij merkte dat de tijden te snel veranderden. Er was een grote concurrentie van kleine
cabarets, en Hermans en Kan hadden zich al op zichzelf teruggetrokken. Hermans
met het unieke talent van eigen vondsten en eigen woorden, Kan met het unieke
talent grappen van anderen, die hij van alle kanten aansleepte en liet aanslepen, tot
een eigen geheel aan elkaar te smeden. Het moet voor Sonneveld een gruwelijke
opgave geweest zijn om mee te kunnen blijven doen in dat idee van Grote Drie van
het cabaret.

Wim Sonneveld

Massacultuur
Van Gelder wijdt daar wel een paar alinea's aan. Hij citeert Sonneveld, die ééns
gezegd moet hebben: ‘Als die (Hermans en Kan) opkwamen van ha jongens, daar
zijn we dan! - dan voelde het publiek meteen: dat is er eén van ons.’ Hij, zegt Van
Gelder, had dat niet: ‘Ik was dan wel een artistieke jongen met talent, maar ik kleedde
me anders, sprak anders, bewoog me anders. En dat vond men suspect.’ Het is een
mooi citaat, maar wáár lijkt het me niet. (Eén van de mankementen aan het boek is
dat niet valt na te gaan waar het citaat vandaan komt en waarom en wanneer
Sonneveld het gezegd heeft.) Ik geloof er als gezegd dan ook geen barst van:
Sonneveld was een van de eerste grote Nederlandse artiesten die geconfronteerd
werd met de massa-cultuur. Wie een avond op televisie was, was beroemder dan de
grootmeester die avond aan avond in een klein zaaltje had gestaan. Zowel Kan als
Sonneveld hielden aanvankelijk niet op te klagen over al die jonge artiesten die niks
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van het vak wisten, geen donder van de praktijk kenden en toch al in de schijnwerpers
van de publieksgunst stonden. Het hele vak werd voortdurend op z'n kop gezet en
ze werden daar knap zenuwachtig van.
Wie het levensverhaal van Sonneveld leest
Vervolg op pagina 12

Gelettered? 84

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 90,-. Inzendingen vóór
donderdag 3 maart opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, postbus 1254, 1000
BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 85 van 12 maart. De citaten
zijn gekozen door Diny Schouten.

Schaken
1. - Het Scaec, gaat de Koning peinzende voort: was in velden van chalcedoon en
agaath verdeeld, zeven velden maal acht...
- De stukken, bepeinst Gawein: waren van roden goude en van zilver blank
gedreven...
2. ‘Die kleintjes heten pionnen, Jan. En we zetten ze gewoon op een rijtje vóór de
andere stukken. Eenvoudig, vind je niet? Nu alle stukken nog netjes recht zetten
en precies in het midden van hun vakjes. Dat is netjes en zo kunnen ze meteen
aan je zien dat je een Nederlander bent.’
3. Mooi klein ding, randpion ben je, niet meer dan één veldje mag je bestrijken.
Je bent zo klein, bijna niets en je hebt de hele partij daar op je plaatsje gestaan,
maar al die tijd was mijn hoop op jou gebouwd en al mijn angstig hunkeren was
voor jou. Ik zag je wel, zoals je daar stond, kleine bengel. De mensen dachten
natuurlijk dat het om de pion op d5 ging, hij trok hun aandacht, ja ze keken
allemaal naar hem, maar jij en ik wisten het wel, het ging om jou, om jou en
jou alleen.

Oplossing Geletterd 83 van 13 februari (Dieven):
1. ‘Steel dit boek. De boekhandelaar verdient er 40% aan’: Jacques Firmin
Vogelaar, Het heeft geen naam.
2. ‘Dat stelen van dat boek is geen diefstal, maar een gebaar! Een keihard
godverdomme!’: J.J. Voskuil. Bij nader inzien.
3. ‘Het ging ons wet aan het hart om boter in het werk van Menno ter Braak te
smeren’: Boudewijn van Houten, Onze hoogmoed.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Winnaar: Michiel A.W. Kruit, Oost-Souburg
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Tijdschrift
Er is iets met het begrip ‘literaire canon’. Het is een monster. Ik kan me nog
voorstellen dat het met terughoudendheid gebruikt wordt als het gaat om literatuur
van vóór 1900. Wie het daarna gebruikt, voor literatuur uit de twintigste eeuw, is
een valsemunter of heeft een gebrekkig taalgevoel. Een literaire canon ontstaat door
de zeef van de tijd, en dan nog is er niet echt iets gecanoniseerd, omdat leerstelligheid
in de literatuur niet bestaat. Er kan elk moment iemand opstaan die een pleidooi
houdt voor een bepaalde dichter (zoals Komrij deed in zijn bloemlezingen) en de
kaarten liggen door elkaar. Te veel algemene stelligheid hierin is verdacht;
persoonlijke stelligheid (het uitdragen van een krachtig beargumenteerde persoonlijke
voorkeur) kan er niet genoeg zijn. In Ons erfdeel (januari-februari 1988) heeft
Jacques Kaat met overbodige ijver de literatuurlijsten aan de Nederlandse
universiteiten opgevraagd en hij constateert: ‘Kennelijk is er geen of weinig
ruggespraak tussen de verschillende afdelingen Nederlands van de onderzochte
universiteiten om een redelijke consensus en een stabiel gemeenschappelijk beleid
t.a.v. de Nederlandse twintigste-eeuwse literatuur te waarborgen.’ Dat is natuurlijk
vreselijk. Dat is een misstand. Dat kan zo niet langer, dat moet gestroomlijnd en er
moeten landelijke vergaderingen komen en conferenties waarop per algemene
proclamatie vastgesteld wordt welke schrijvers op alle Nederlandse universiteiten
aan de orde zullen komen en welke boeken. Dan zal het uit zijn met die anarchie,
want ‘een beetje lijn en duidelijkheid mag er (speciaal voor studenten) toch wel zijn.’
Het is maar al te begrijpelijk dat een student er wakker van ligt dat ze op zijn
universiteit wél Reves Nader tot U behandelen, maar niet Vestdijks Meneer Vissers
hellevaart - dat komt nooit meer goed. Dat een ‘literaire canon’ een fictie is laat Ton
Anbeek in hetzelfde nummer van Ons Erfdeel zien. Hij schetst de problemen waarvoor
een geschiedschrijver van de Nederlandse literatuur komt te staan die niet, als
Knuvelder in zijn Handboek, ‘een galerij van evaluerende auteursportretten’ wil
geven. In ‘een nieuwe geschiedenis van de moderne literatuur’ zou Anbeek willen
voorkomen dat de schrijvers worden gezien met de ogen en de waardeordelen van
de tijd waarin het boek wordt geschreven, nu dus. Dat zou ahistorisch zijn en geen
rekening houden met de waardering voor een schrijver in de tijd dat hij schreef en
leefde. Anbeek is duidelijk niet gecharmeerd van de gedachte dat de geschiedenis
telkens weer herschreven moet worden; hij wil een zo objectief mogelijke geschiedenis
waarin de culturele betekenis van een schrijver in zijn eigen tijd betrokken wordt:
hoe groot zijn publiek was, hoe de kritiek er over dacht. Hij bracht dit zelf al in
praktijk in zijn boek Na de oorlog, De Nederlandse roman 1945-1960, maar dat
pakte meer uit als een waarderingsgeschiedenis dan als een literatuurgeschiedenis.
In zijn artikel neigt Anbeek nu naar een integrale literatuurgeschiedenis waarin
controleerbare feiten (‘stellingname van de auteurs, de visie van verschillende critici,
toenmalige en latere interpretaties van teksten’) en een onvermijdelijke persoonlijke
literair - historische constructie gecombineerd worden. Wat Anbeek kennelijk beslist
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niet wil is het soort boek dat Karel van het Reve schreef met zijn Geschiedenis van
de Russische literatuur, een aanpak die toch ook zijn animerende voordelen heeft.
Philippe Noble schrijft in dit nummer over de Nederlandse literatuur in Frankrijk.
Hoewel hij nogal zorgelijk doet over de animo bij Franse uitgevers noemt hij toch
een flink aantal romans die binnenkort in het Frans zullen verschijnen bij Actes-Sud
of Calmann-Lévy, zoals Bernlefs Publiek geheim, Nootebooms Lied van schijn en
wezen, Mulisch' Hoogste tijd, Hermans' Nooit meer slapen.
CP

Johan Nieuhof
Vervolg van pagina 8
hoefte ook tien jaar later zijn - de gravures. Dat deed hij omdat de koperplaten waarop
de afbeeldingen gegraveerd stonden maar een relatief korte levensduur hadden. De
groeven van die platen slibben door achtergebleven resten drukinkt na verloop van
tijd dicht, met als gevolg een onduidelijke druk. Dat is nog even te verhelpen door
de prent weer wat ‘op te graveren’, maar op een gegeven moment moet er gewoon
weer een nieuwe plaat gesneden worden. Op deze manier valt ook te verklaren
waarom er tussen boeken van één ‘druk’ zoveel verschillen in de afbeeldingen
onderling te zien zijn. Van Nieuhofs boek uit 1665 valt bijvoorbeeld op, dat naast
foute plaatsing van afbeeldingen en de verhaspeling van logo's zelfs ook de ene
afbeelding een kopie van een andere binnen zo'n druk kan zijn. Een prent die dus
aanvankelijk getrouw is overgenomen naar een schets, kan in een later stadium een
lustig met allerlei tierelantijnen versierd plaatje geworden zijn, afhankelijk van het
humeur van de graveur. Van een echt beleid hierin kan dus moeilijk gesproken
worden.
Helaas heeft Falkenburg geen enkel ander boek van Van Meurs opgeslagen om
te zien hoe in die andere boeken over het Verre Oosten de chinoiserieën er uitzagen.
Hij is nu niet verder gekomen dan een wat armzalige poging tot classificatie van de
verschillende gravures (hij komt er tot vier), waarbij zoiets als ‘stijl’ dan niet meer
meetelt en wat in wezen ook geheel arbitrair is, omdat hij eerst zou hebben moeten
nagaan wat de plaats van het boek binnen deze editie is.
Misschien is het de ironie van het lot, maar de afbeeldingen die de grootste invloed
op de chinoiserie-rage gehad hebben staan op één uitzondering na niet in het
manuscript afgebeeld. Daarin worden namelijk hoofdzakelijk stadsgezichten
uitgebeeld. In het boek staan zij en nog vele andere afgedrukt in het eerste deel, dat
parallel aan het reisverslag loopt, hoewel het qua omvang aanzienlijk is opgeblazen.
De afbeeldingen die de grootste draagwijdte hadden stonden in het tweede
ethnologische deel, de Algemene Beschrijving van het Rijk China. Vooral de
afbeeldingen van bedelaars die via gruwelijke zelfkwellingen geld van de geschokte
voorbijganger probeerden af te persen waren zelfs tot in de negentiende eeuw zéér
populair. Gelukkig is er in het manuscript nog één afbeelding van dit soort te vinden
en ook de bijbehorende passage zal zijn effect nog wel niet verloren hebben: ‘Toen
wij hier bij deze voorseide stad lagen, quamen onz verscheide bedelaars aan boord,
die vreemde kuuren bedreven. Daar was er onder ander twee die zoo geweldig mette
koppen ten malkander stieten, datt het all d'aanschouwers verschrikte. Dit houden
zij gaande, tottdat men haar een aalmoes geeft, off d'een off d'ander moet daar dood
blijven leggen, gelijk het menigmaal gebuirdt. Een ander lagh op zijn knijen en
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murmureerde (zoo 't scheen) tegen zichzelven, sloeg daarna met het voorhooft op
een zware steen, datt er 't eerdrijk van beefde. Zommige hebben enige drogerije op
't hooft die zij aansteken en latend tot op de zwaarde afbranden, dattet stinkt, maken
dan zoo lange rumoer met krijten en kermen, dat men haar wat geven moet.’
Het boek Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1665-1657 is uitgegeven
door de Stichting VOC publikaties. Helaas had iemand op de zetterij last van ernstige
leesblindheid. Het is een raadsel hoe een tekst met zoveel zetfouten gedrukt kan
worden. Zelfs in de lijst van ‘errata’ zitten fouten en deze is verre van compleet. Oók
heeft men nog vergeten een kaart van de reis erbij te voegen.
■
Marion Peters is kunsthistorica en bereidt een dissertatie voor over de intellectuele
betrekkingen tussen Batavia en Europa aan het einde van de zeventiende eeuw.

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

2. (3)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

3. (4)

Kees van Kooten, Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

4. (7)

Gerrit Komrij, Lof der simpelheid (De
Arbeiderspers, f 29,50)

5. (5)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

6. (2)

Marilyn French. Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

7. (-)

Marten Toonder, Ik voel dat heel fijn aan
(De Bezige Bij, f 21,50)

8. (8)

Remco Campert, Eetlezen (De Bezige Bij,
f 10,-)

9. (9)

Harry Mulisch, Twee vrouwen (De
Bezige Bij, f 10,-)

10. (6)

Willem Frederik Hermans, Een heilige
van de horlogerie (De Bezige Bij, f 27,50,
geb. f 39,50)
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VN-top-10 non-fictie
1. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

2. (1)

Het aanzien van 1987 (Het Spectrum, f
19,90)

3. (4)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

4. (5)

Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre, zijn
biografie (Van Gennep, f 69,50)

5. (-)

Nienke Begemann. Victorine (Bert
Bakker, f 39,90)

6. (6)

Poe'i, De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

7. (9)

Jacques Le Goff, De cultuur van
middeleeuws Europa (Wereldbibliotheek,
f 42,50, geb. f 79,50)

8. (7)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

9. (8)

Pieter Lakeman, Frisse zaken (Balans, f
22,50)

10. (10)

Bill Cosby, De tijd vliegt (De Fontein, f
19,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
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Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Flann-O'Wie?
Flann O'Brien had een uitgesproken gevoel voor absurdistische humor. In zijn boek
The Third Policeman (gekenschetst als ‘the love between a man and his bicycle’)
figureert de filosoof De Selby die voortdurend eigenaardige theorieën ontvouwt. Een
van zijn meest pakkende uitspraken is: ‘Hammering is anything but what it seems
to be.’ In de enorme lappen van voetnoten gaat O'Brien in op de achtergronden van
De Selby's theorieën en op de controverses waar deze aanleiding toe gaven. De Selby
is imaginair, zijn ideeën zijn wat je noemt far out (zo ontwierp hij een nieuwe visie
op het begrip ‘duisternis’: deze bevindt zich in blikken die op het eind van de dag
geopend worden, de inhoud verspreidt zich langzaam door de atmosfeer, bereikt een
maximale intensiteit en lost tegen de ochtend weer op), toch vormt zijn filosofie geen
gesloten universum, omdat O'Brien in zijn voetnootcommentaren allerlei bestaande
filosofen (en theologen) betrekt en deze ook correct citeert. Het boek wordt daardoor
een mengeling van beminnelijke onzin en serieusheid die uit andere bronnen afkomstig
is - en daarnaast natuurlijk nog het gewone verhaal van de roman zelf dat voor de
lezer die geen voetnoten wil achter elkaar door te lezen is. Veredeld jatwerk en eigen
absurditeit, dat is zo'n beetje de lijn in het werk van Flann O'Brien zoals die ook naar
voren komt uit Flann O'Brien. An Illustrated Biography door Peter Costello en
Peter van de Kamp (Bloomsbury. Importeur Nilsson & Lamm, f 61,30). Het boek is
meer een aanzet tot een biografie dan een echte biografie; veel ruimte gaat verloren
aan (overigens prachtig) fotomateriaal. De Ier Brian O'Nolan, zoals zijn eigenlijke
naam luidde. (1911-1966) blijft een mysterieus persoon die blijkbaar door weinigen
echt gekend werd. Zoals het een rechtgeaarde Ier betaamt was hij verslingerd aan de
alcohol, al weerhield dit hem niet van een enorme produktie, niet zozeer op
literatuurgebied als wel in de journalistiek: onder de naam Myles Na Gobaleen schreef
hij meer dan vijfentwintig jaar elke dag een column in de Irish Times. Deze column
schreef hij elke zondagmiddag voor de hele week, dus zes achter elkaar. Dat vond
hij het meest efficiënt, want doordeweeks werkte hij als ambtenaar bij de
gemeentelijke overheid van Dublin. Niet dat hij daar de hele dag mee bezig was, hij
werkte van negen tot halfelf en verliet daarna het kantoor voor zijn ronde langs de
pubs. Zijn jas en hoed liet hij hangen en zijn secretaresse hield hem de hand boven
het hoofd door tegenover bezoekers daar op te wijzen en te zeggen dat hij ergens in
het gebouw moest zijn. Die efficiëntie had hij zijn hele leven; al tijdens zijn studie
werkte hij nooit meer dan anderhalf uur per dag. Zijn eerste roman At Swim-Two-Birds
verscheen in 1939, kreeg goede kritieken maar sloeg in het geheel niet aan bij het
lezerspubliek - er werden slechts 244 exemplaren van verkocht. Het was ook een
moeilijk boek, met grote stukken uit middeleeuwse Ierse teksten erin; hij plunderde
de literatuur, gebruikte van alles wat hem te pas kwam en smeedde dat om totdat het
iets van hemzelf was geworden. De dood van zijn vader en de oorlog noopten hem
tot afzien van verdere literatuuractiviteiten. Hij moest in het onderhoud voorzien van
een flink aantal van zijn elf broers en zusters die nog te jong waren om voor zichzelf
te zorgen en de journalistiek was in dit opzicht een uitkomst. In de jaren vijftig werd
hij herontdekt. At Swim-Two-Birds werd herdrukt en er vond een Flann
O'Brien-revival plaats. Uit het boek van Costello en Van de Kamp krijg je een redelijk
overzicht van zijn leven; de mens Brian O'Nolan blijft echter in nevelen gehuld, zoals
de samenstellers ook zelf toegeven. Hij was gelovig, maar hoe ver ging zijn
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katholicisme? Hij was een vrouwenhater, zeker in zijn studententijd, maar over zijn
verhouding met vrouwen wordt niets vermeld, behalve dat hij op zeker ogenblik
trouwde (toen hij vond dat hij een vrouw nodig had), wat overigens een goed huwelijk
werd. Had hij kinderen? Hoe was de verhouding met zijn broers en zusters? In het
boek komt het niet aan de orde. Hij was chauvinistisch Iers met een enorme kennis
van de Ierse taal - en letterkunde en had een grote liefde voor Duitsland (met voor
de jaren dertig verdachte aspecten). Hoe dat allemaal precies in zijn hoofd zat, zal
moeilijk na te gaan zijn, omdat hij zelf zo op grappen en mystificaties gesteld was.
Na lezing van dit boek lijkt het me echter alleszins de moeite waard om te proberen.
BR

Keizer-marionet

In de film The Last Emperor van Bertolucci over de laatste Chinese keizer Pu Yi
citeert de man van de de Rode Garde die Pu Yi ondervraagt na zijn terugkeer uit
Rusland uit de door Pu Yi zelfgeschreven geschiedenis van zijn lotgevallen. Toen
Pu Yi in 1967 overleed verscheen zijn echte autobiografie op basis waarvan Bertolucci
zijn film maakte. Nu twintig jaar later is een nieuwe editie van het boek verschenen,
met een nieuwe inleiding en een epiloog van Paul Kramer: The Last Manchu, The
Autobiographv of Henry Pu Yi, Last Emperor in China (Pocket Books, 310 p., f
16,65). Een andere bron voor Bertolucci was de biografie die Edward Behr over Pu
Yi schreef: The Last Emperor (Bantam pocket, 336 p., f 15,50), waarvan inmiddels
ook een Nederlandse vertaling verscheen bij Bruna (De laatste keizer was een kind,
f 34,50). Een boek dat het verhaal van Pu Yi vertelt in de traditie en geest van
rondtrekkende vertellers is Brian Powers The Puppet Emperor, The Ufe of Pu Yi,
Last Emperor of China (Corgi-paperback, f 20,80), waarvan ook een Nederlandse
vertaling is gemaakt: De marionet, Het leven van de laatste keizer van China (De
Haan, f 34,90).

Hollandse Dikkens
De propaganda voor het werk van Charles Dickens kan naar mijn gevoel nooit krachtig
genoeg zijn. Dickens moet méér gelezen worden! De Dickens-propaganda in
Nederland wordt gevoerd vanuit ‘The Haarlem Branch of the Dickens Fellowship’,
een besloten gezelschap waarin men slechts na het afleggen van een proeve van
belezenheid kan toetreden. ‘The Haarlem Branch’ brengt ook een tijdschrift uit: The
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Dutch Dickensian (bestellen op Keizersgracht 554, 1017 EL Amsterdam, 111 p. f
10,-). Nummer 18 is geheel gewijd aan de Dickens-receptie in Nederland. Opgenomen
zijn zes artikelen, die deels helaas een gruwelijke meligheid vertonen. Het hoe en
waarom van Douwe Egberts' Pickwick-thee, een artikel over Dickens en de ‘Haarlem
Branch’, een Groningse bijdrage over ‘Dikkens op het Hogeland’: al deze stukken
zijn van een bedroevend soort Dickens/ Hildebrand/ Bomans- epigonisme. De geest
van oprichter Godfried Bomans leunt toch zwaar op de ‘Haarlem Branch’, ook al
wordt de betrouwbaarheid van zijn uitspraken hier en daar betwist: hij bleek
bijvoorbeeld na zijn dood in plaats van het door hemzelf opgegeven aantal van 1800
slechts 500 titels Dickensiana te bezitten.
Twee bijdragen vallen op in dit nummer 18 van The Dutch Dickensian.
Dickens-collectioneur Kees van Steijnen schreef ‘Dickens in Nederland’, een 48
pagina's tellend, volstrekt chaotisch stuk dat aan de andere kant veel gegevens bevat
die niet iedereen zal kennen. Zo besteedt Van Steijnen aandacht aan De
reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijn vrienden, die in 1840 onder
het pseudoniem Vlerk (in werkelijkheid Bernardus Gewin, 1812-1873) verschenen.
Vlerk borduurde zijn Reisontmoetingen op het stramien van Dickens' Pickwick Papers,
schrijft Van Steijnen. Ook in het werk van Nederlandse auteurs als Beets, Jonathan
(J.P. Hasebroek), J.J. Cremer en Henry van Meerbeke (M.W. van der Aa) is Dickens'
invloed aanwijsbaar, terwijl bij Justus van Maurik sommige verhalen meer van
Dickens geleend lijken, dan door hem geïnspireerd.
Bernt Luger schreef voor The Dutch Dickensian een zeer interessant stuk over de
populariteit van Dickens bij het Nederlandse leespubliek in de negentiende eeuw.
De rol van Potgieter is merkwaardig. Hij was het die Dickens in Nederland
introduceerde met een vertaling uit de Pickwick Papers in De Gids. Toen hij bij een
snel groeiende populariteit van Dickens' werken een groot aantal navolgingen
waarnam moet het zweet hem zijn uitgebroken: dat had hij niet bedoeld! Al dat
epigonisme en ook al het van Dickens overgenomen realisme leidden de aandacht
af van de glorie van Nederlands verleden: volgens Potgieter kon men beter inspiratie
putten uit de Gouden Eeuw dan uit het eigen ‘suffe en glorieloze’ tijdperk. Aan de
populariteit van Dickens' werken in Nederland kon Potgieter (die de kwaliteiten van
dat werk overigens bleef waarderen) echter niets afdoen.

Tot 17 april is in de Hayward Galery in Londen nog de overzichtstentoonstelling te zien van de Engelse
realistische schilder Lucian Freud. Freud schildert mensen niet op hun voordeligst, maar accentueert
het menselijk lichaam pijnlijk realistisch. Zijn naakten liggen als honden op hun rug, de personen op
zijn portretten maken altijd een verslagen indruk, de teerste huid wordt door zijn grove penseelstreken
niet ontzien. Bij Thames and Hudson is ter gelegenheid van de tentoonstelling een boek verschenen
met een keuze uit zijn werk, uitvoerig ingeleid door de Amerikaanse kunstcriticus Robert Hughes
(ook de schrijver van het onlangs verschenen boek over de geschiedenis van Australië, De fatale
kust). Hughes beschouwt Freud als de grootste hedendaagse realistische schilder (importeur Nilsson
& Lamm. f 91,50).
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Luger meet die populariteit via een type lezersonderzoek waar hij het patent op
heeft. Hij bekijkt niet de oplagecijfers (die volgens hem niet óók ‘lezerscijfers’
weerspiegelen), maar volgt het moment van aanschaf door commerciële
leesbibliotheken. Verscheen de vertaling van een Dickenstitel in 1849 en vinden we
het in hetzelfde of daarop volgende jaar al in een catalogus van een leesbibliotheek,
dan heeft de leesbibliotheekhouder er kennelijk klanten voor: het uitlenen van boeken
is voor hem bron van inkomsten. Luger besluit zijn artikel met een overzicht van de
uitgeversbemoeienissen met Dickensvertalingen. Respectabel uitgever A.C. Kruseman
heeft zijn best gedaan al Dickens' werken voor zijn fonds aan te schaffen, pogingen
die Dickens overigens ook waardeerde; hij bedankte Kruseman er persoonlijk voor.
Maar Krusemans pogingen strandden, volgens Luger als gevolg van
marktmechanismen, handelsoverwegingen en consumentengedrag. Pas tien jaar later
begon een andere uitgever de ‘gouden vruchten’ te plukken van Dickens-uitgaven.
Naar mijn gevoel vertegenwoordigt The Dutch Dickensian zin en onzin van een
‘Haarlem Branch’ van de Dickens Fellowship. Aan de ene kant toont het (als een
universiteitssyllabus vormgegeven, gestencilde) blad een niet door strakke redactie
in toom gehouden studentikoze ongein, aan de andere (te magere) kant serieuze studie
van de werken van Charles Dickens en invloed van die werken in Nederland. Met
deze woorden vrees ik me een levenslange deballotage op de hals te hebben gehaald.
Jammer: de eerste regels van dit stukje waren zo goed.
AJ
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra en Beatrijs Ritsema

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Out of Control door Leslie Cockburn. (Atlantic Monthly Press, f 43,20, importeur
Van Ditmar; Engelse editie: Bloomsbury, importeur Nilsson & Lamm) De schrijfster
versloeg voor CBS vanaf 1981 de Amerikaanse bemoeienis met de Contra's. Vier
thrillers in één: de CIA, Oliver North' eigen legertje, de illegale wapens en de
cocaïnefinanciering.
Reve/Hermans - Een anekdote door Bertus G. Antonissen (tekst) en Cas Oorthuys
(foto's). (Uitgeverij Ton Cremers, Rotterdam, f 25,-) Achtendertig unieke foto's van
Reve samen met Hermans genomen in 1954 door Cas Oorthuys. De tekst gaat over
de affaires die de schrijvers in de loop der jaren hebben veroorzaakt.
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Wim Sonneveld
Vervolg van pagina 9
vraagt zich verbijsterd af - achteraf, uiteraard - waarom hij niet is doorgegaan met
waarin hij zo excelleerde: mooie, kleurige, soms spitse cabaretavonden. En het
antwoord is ook simpel. Hij wou het wel, maar hij wou het ook niet. Hij wou meedoen
in de verandering, hij wou provoceren, hij wou reldeldel, hij wou geld verdienen, hij
wou razend beroemd zijn. Soms was hij heel mooi (Frater Venantius, Tearoom
Tango), soms werd het stuitend vulgair.
Henk van Gelder heeft geput uit veertig Interviews. Dat maakt het lastig want die
staan alleen achterin vermeld. En Sonneveld zou Sonneveld niet zijn geweest als hij
zijn interviewers niet vakkundig had bespeeld: heel wat uitspraken lijken me bestrooid
met korreltjes zout. ‘Altijd volle zalen, dat verveelt,’ luidde een keer de kop in Het
Parool. Sonneveld haastte zich vervolgens om dat terug te nemen, zo had hij het niet
bedoeld. Valt er meer uit te leren dan dat Sonneveld met de adem van de grote
amusementsindustrie in zijn nek een beetje wanhopig begon te worden? Hij schreef
een aantal grote interviews met zichzelf die Henk van der Meyden (als auteur)
gehoorzaam in De Telegraaf afdrukte. ‘Jezus, je zal toch maar een pagina in de
Telegraaf krijgen zeg, dat is toch onbetaalbaar’, citeert Van Gelder. Ook daarin werd
het voorbeeld van Kan gevolgd. (Wat niet in het boek staat: die pagina met
overhemden die Sonneveld aanbeval, en waarvan toen met ontzag verteld werd dat
hij er wel vijfentwintigduizend gulden voor gehad had.)
Het levensverhaal van Sonneveld is het verhaal van een man met een groot talent,
maar die op den duur niet wist wat hij ermee moest doen. Van Gelder rept niet over
de maatschappelijke ontwikkeling, en zonder die dimensie is er aan zijn beschrijving
van het tweede deel van Sonnevelds leven geen touw vast te knopen. De cabaretier
hoorde op de planken, het liefst in het Nieuwe De La Mar, met een paar begaafde
medespelers, en teksten van zijn vrienden. Maar de roem en de media en de film en
de reclame en de tv, alles trok en zoog aan hem, en hij deed een beetje stuurloos aan
alles mee.
Het is de vraag of iemand ooit die biografie van Sonneveld kan schrijven, waarin
dat allemaal verwerkt is. Zijn gigantische moeite om iets te bereiken, dat op het
hoogtepunt weer tegelijk door andere factoren werd afgebroken. Brink heeft in zijn
voorwoord gelijk: ‘Wim Sonneveld is helemaal niet echt dood.’ Als hij morgen
terugkomt uit Frankrijk zitten de zalen vol. En zijn presentatie van Wedden dat schrijft
geschiedenis.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Weet u wat ik raar vind? Dat de Cowboy weg is in Nederland. Ziet u nog wel eens
een cowboyfilm? In de bioscoop zeker niet. En op de TV? Ja als ik zit te schakelen
zie ik nog wel 's een cowboy op Sky. Maar dan knip ik 'm meteen weg alleen al
omdat ik 'm op Sky toch niet kan verstaan.
Gek is dat. We zijn van kind af aan opgegroeid met cowboys en ineens schijnt
niemand er meer iets aan te vinden. En we hebben er veel lol aan gehad. Jongen nog
aan toe. Ik weet nog goed hoe ik van Sinterklaas m'n eerste revolver kreeg. Een
zilveren Colt met een paar doosjes klappertjes erbij. Rolletjes klappertjes waren dat.
Een rood papieren lint zeg maar waar je de zwarte rondjes kruit doorheen zag
schemeren. Ik zou m'n revolver nog zo kunnen laden. Colt openklappen rolletje om
ijzeren pinnetje het begin naar buiten leiden dichtklappen spannen en dan kon je wel
dertig keer achter elkaar schieten. O die lekkere kruitlucht na de knal. Toen vader
een nieuw pak had gekocht kreeg ik het vest van zijn oude wat nog zijn trouwpak
was geweest. In de feestartikelenzaak van Dopper kon je losse sherrifsterrren krijgen.
Je had wel jongens met echte cowboyhoeden maar die kreeg ik niet. Ik mocht wel
de zuidwester op die bij vaders plastic regenpak hoorde maar dat leek er toch niet
op.
Andere jongens kregen indianenhoofdtooien. Ik was liever cowboy dan indiaan.
Cowboy was stoerder. Indianen hadden van die plastic bijltjes en die konden niet
knallen. Ik denk dat mijn opa liever had gezien dat ik indiaan was geworden. Van
hem kreeg ik op een verjaardag zo'n dik boek van Karl May dat nog bij mij in de
kast staat. Ik zal het er 's bij halen. Hier staat het in dat prachtige handschrift van
mijn opa. Aan: Goos Verhoef op zijn 8ste verjaardag 17 mei 1960 Opa. Het was te
moeilijk ik heb het geloof ik nooit gelezen. Nee een ander boek dat ik ook nog heb
staan was me veel liever. Het heette Een cowboy met vacantie. Het was spannend
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maar ook om te lachen. De hoofdcowboy heette Boneshaker Billy en dat was een
lange slungel die kon buikspreken. Dat was zijn wapen. Als hij tegenover een bandiet
kwam te staan trok hij niet z'n revolver maar klonk er ineens een stem uit het bos
aan de overkant en die riep tegen de schurk: hee jij laat je revolver vallen. Die stem
kwam uit de buik van Boneshaker Billy. Heel lang heb ik gedacht dat buiksprekers
inderdaad een stem van een hele andere kant kunnen laten klinken wat niet zo schijnt
te zijn.
En toen kwam de TV met Bonanza. Mijn eerste absoluut favoriete serie. Mijn
grote held was Hoss de dikke zoon. Omdat 'ie dik was natuurlijk. Dat dat bestond:
een dikke cowboy. De jongens noemden mij ook Hoss want met het iets te grote vest
van vader zag ik er dikker uit dan ik al was. Zoals hij zei: Yes Pa. Het klonk als Yes
Poa en dat zei ik ook tegen mijn eigen vader tot die er gek van werd. Mijn Poa leek
niet op de Poa van Hoss met die mooie grijze kop en die hele diepe stem. Niet zo
lang geleden las ik in de krant dat Poa dood was en dat deed me wel wat. Goodbye
Poa heb ik toen zachtjes gezegd weet ik wel.
Dan had je de films met John Wayne maar die vond ik te ouderwets. Zijn hoed en
halsdoek vond ik hem net niet stoer genoeg staan. Nee de latere films met Clint
Eastwood vond ik beter. Ik hoop trouwens dat ik al die Engelse namen goed schrijf.
En dan is het ineens afgelopen met de cowboys. Niemand vindt er nog een bal
aan. Cowboyboeken zijn er ook niet veel meer. Ja ik heb in de Corner de
Bronson-reeks en de Western Special boeken in tijdschriftvorm van f 1.95 maar daar
heb ik bijna geen klanten voor. Ik heb voor de aardigheid nummer 100 van de Western
special getiteld: Maak jacht op Tex Kaintock! gelezen. Maar dat deed me niet veel.
Het is allemaal nog hetzelfde de sheriff de revolverheld de bandieten de saloon en
de jail. Het verveelt omdat het te bekend is. Nee de Amerikaanse cowboy is uitgeknald
in Nederland. De jongens van nu schieten met ruimtevaartpistolen.
Ineens schiet me te binnen dat er nog iets typisch Amerikaans is verdwenen
namelijk de Dallas en Dynasty TV-series. God wat waren die een tijdje terug populair.
Na een Dallas-aflevering had iedereen het de volgende dag in de zaak erover. Het is
toch nog maar een paar jaar geleden dat JR in Nederland als een staatshoofd werd
ontvangen? En ineens: over en uit. Dynasty werd nog wel 's middags vertoond maar
nu ook niet meer geloof ik. Gek is dat. De mensen hebben genoeg van dat
Amerikaanse geknauw. Je ziet nu veel meer Australische films zoals De Vliegende
Dokters die ik ook heel goed vind. Maar het populairst in Nederland zou nu denk ik
een serie uit Rusland worden als die bestaat. Want het boek van Gorbatsjov zie je
nog steeds in stapels liggen. Ik ga dat toch 's lezen. Ook ik heb mijn cowboyrevolver
aan de wilgen gehangen.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

2

[5 maart 1988 - Nummer 9]
Ter zake
Diny Schouten

Het overduidelijke ‘Van Dis-effect’ op de verkoop van boeken, doet uitgevers meer
dan ooit verlangen naar televisiezendtijd. CPNB-directeur Henk Kraima kan er als
beheerder van het collectieve propaganda-instituut van het boekenvak niet méér over
zeggen dan dat er geruchten zijn over de aankoop van een televisienet dan wel
satelliet, ‘maar die hoor ik ook van autoverkopers en fietsenproducenten’. Chris de
Graaf, publiciteitsmedewerker van uitgeverij A.W. Bruna lijkt voorlopig nog de enige
te zijn die overtuigd is dat de beschikking over commerciële televisie in de directe
toekomst voor uitgeverijen van levensbelang zal zijn: ‘Als we geen herrie maken
voor onze boeken, verkopen we ze niet, dat is de armoede op het ogenblik. De
boekenmarkt is in de laatste drie jaar twintig procent gedaald in aantallen van
verkochte boeken, van een- of tweeëndertig miljoen naar vijfentwintig miljoen
exemplaren. De situatie is nu dat één derde van de Nederlanders frequent een boek
koopt. Dat gaat om literaire boeken en om import, een markt waar wij buiten vallen.
Eenderde koopt nooit een boek. Wat voor ons als publieksboekenuitgeverij overblijft
is de groep die slechts af en toe een boek koopt. Het vervelende is dat er nu kinderen
opgroeien die volstrekt niet weten wat dat is, een boek. Ze kijken televisie, en als ze
die uitzetten gaan ze achter hun computerbeeldscherm zitten. Over een paar jaar
ontstaat voor ons een heel vervelende situatie: er komt een generatie aan die niet
meer kan lezen. Zoals ik het zie verliezen we terrein aan de computer, aan de
reiswereld en de cd's. Die sectoren manifesteren zich heel agressief op radio en
televisie. Vergeleken daarmee opereert de boekenwereld veel te lief.’ Het moet
mogelijk zijn dat algemene boekenuitgevers samen met de CPNB op de commerciële
zenders ‘een stuk entertainment’ bieden dat mensen aanzet om boeken te lezen en
te kopen, vindt De Graaf, maar tot nu toe is het hem nog niet erg gelukt om zijn
vakbroeders geïnteresseerd te krijgen in zijn boodschap: het overleg erover is tot nu
toe ‘zeer informeel’. Een partner in dat informele overleg is commercieel directeur
Albert Voster van uitgeverij Meulenhoff. Voster is nog zeer laconiek over de plannen.
‘Het gekoketteer waarmee uitgevers zich tegenwoordig presenteren als
informatiedeskundigen is niet zo erg realistisch. Je moet het beheren van een
televisienet of van zendtijd zien als een zelfstandige discipline, en de diversificatie
die dat eist voor je bedrijf moet je maar net willen. Als je als uitgever via de televisie
aandacht wil hebben voor je boeken, heeft het geen zin om er eindeloze reprises op
te geven van de Lucy Ball-show. En dan nog, je moet je boeken beschouwen als
heerlijke bonbons. Als je die gaat promoten via de televisie is dat alsof je die bonbons
met kisten tegelijk gaat uitstrooien over je publiek. Daar maak je mensen niet lekker
mee, maar alleen maar misselijk.’
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Voor een gesprekje tussen Boudewijn Büch met Jan Meng van de Amsterdamse
boekhandel Athenaeum over de geschiedenis van de Penguin Books liet het hoofd
van de afdeling kunst en cultuur van de Vara-televisie Kees van Twist ‘na lang
nadenken’ de prominente belettering van de boekenkast vol Penguin-pockets die
tijdens de uitzending te zien was, afplakken. ‘Het noemen van een toneelvoorstelling
of een popconcert is naar de letter van de nieuwe Mediawet al een overtreding. Ik
heb eerst met juristen moeten overleggen of ik Penguin als internationaal fenomeen
mocht behandelen, en zij dachten van wel. We moeten nu afwachten of we ervoor
op onze vingers getikt worden, want er is geen jurisdictie over,’ zegt Van Twist, die
verontwaardigd is over de frustratie om aan zulke kinderachtigheden tijd te moeten
besteden. ‘Het is allemaal nog veel ridiculer als je bedenkt dat minister Brinkman
ons in oktober heeft gezegd dat hij veel geld wil gaan uittrekken voor leesbevordering,
en Boudewijn Büch toen prees omdat zijn programma zo goed was voor de
leesbevordering.’ Inderdaad mag er sinds de invoering van de nieuwe Mediawet - 1
januari 1988 - officieel helemaal niets meer, bevestigt J.M. Kleijn, hoofd van de
afdeling toezicht van het Commissariaat van de Media, waaraan minister Brinkman
vorige week formeel zijn bevoegdheden overdroeg. Kleijn geeft toe dat die situatie
voor de omroepen onwerkbaar is. ‘Daarom hebben de nieuwe mediacommissarissen
beslist dat men zich in de praktijk aan de regels van de oude Omroepwet kan houden.
Er is al wel een concept-regeling gemaakt hoe het onder de nieuwe wet moet, maar
daarop moeten de omroepen hun visie nog geven.’ Kleijn voorspelt dat de reacties
ontevreden zullen zijn: ‘Nee, op welke punten precies weet ik niet, want de discussie
moet nog gevoerd worden, maar ik weet al wel dat het de omroepen nóóit ver genoeg
gaat.’

In de onderhandel ingen tussen uitgeverij De Bezige Bij en filmmaker Rob du Mée
over de prijs der rechten op Vestdijks De ziener werd De Bezige Bij door de rechter
in het gelijk gesteld wat de redelijkheid betreft van het gevraagde bedrag van f
100.000,-. Rob du Mée en zijn advocaten beroepen zich op een in een vroeger stadium
door De Bezige Bij genoemd bedrag van f 25.000,- en zullen in hoger beroep gaan
om alsnog de tegenpartij te dwingen tot ‘redelijk onderhandelen’ over het verlengen
van de optie. Heleen van Wijk van De Bezige Bij vindt ‘op grond van vergelijkbare
projecten’ de nu gevraagde prijs niet onredelijk, ‘want de marktwaarde van
filmrechten is in de loop der tijd veel hoger geworden’. Waarom De Bezige Bij en
de Stichting Auteursrechten Simon Vestdijk een bedrag ineens vraagt, en géén
royalty's, blijkt gebaseerd op inmiddels opgedane ervaring. ‘Je kunt beter een hoog
vast bedrag vaststellen,’ weet Heleen van Wijk, ‘want van zo'n winstpercentage zie
je nooit iets terug. Je kunt in het contract laten zetten dat het om de brutowinst moet
gaan en niet om de nettowinst, maar het definiëren van die twee blijft toch altijd
betwistbaar. En ook als je er contractueel een accountant bij mag halen die inzage
heeft in de boeken, schiet je er niks mee op, want de filmmaatschappij blijkt dan
weer net opgekocht door een andere filmmaatschappij.’ Vergelijkbare waarschuwende
woorden staan in het jongste bulletin van de Vereniging van Letterkundigen. Daarin
wordt een royaltyregeling over nettobaten omschreven als ‘een valkuil van bijna
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onpeilbare diepte’. Wie als schrijver vereerd wordt met belangstelling voor de
verfilming van zijn boek en akkoord gaat met zo'n regeling, ‘levert zich over aan de
duivel’. ‘Amerikaanse filmproduktiemaatschappijen betoonden zich soms meesters
in het afboeken van verliezen van negen geflopte films op de brutobaten van die ene
succesvolle tiende, met als gevolg dat de makers van die tiende film op grond van
hun netto-royaltyregeling een schijntje kregen,’ schrijft de auteur van het artikel.
‘Die wereld is zoiets als de tweedehandsautohandel,’ bevestigt Harry Mulisch. ‘Het
probleem is dat je een contract sluit met iemand in Nederland, en dan ineens wordt
die opgekocht door de Amerikanen, en dan krijg je er geen vinger meer achter. Mijn
contract voor De aanslag sluit uit dat ze kosten op andere films kunnen aftrekken
van de baten, maar kosten die betrekking hebben op de film zelf mogen er wel af,
dus als de baas daar zegt dat hij voor de première van De aanslag een nieuwe witte
Rolls Royce moet hebben, dan gaat dat van de winst af. Je moet met advocaten
werken om aan jaarafrekeningen te komen, waar je dan verder ook geen wijs uit
wordt. Je kunt uitgevers vergelijken met het openbaar vervoer, dan zijn de
filmproducenten de taxichauffeurs: ze opereren op de grens van het louche.’

Gedicht
Bericht aan de reizigers
Des zondags in de trein kan onverhoopt
een horde voetbalfans U bruusk verrassen,
langharigen, werkschuw en ongewassen,
maar door elkander wel met bier gedoopt.
Het tuig, met boksbeugels en leren jassen,
slaat stoelen stuk, gaat in de banken krassen,
waarvan het leer ruwweg wordt afgestroopt,
en plundert ook Uw koffers en Uw tassen.
En als de trein, tot het karkas gesloopt,
de halte van bestemming binnenloopt
hangt aan een stel bebloede voetbaldassen
de conducteur vakkundig opgeknixipt.
Dus reizigers, als U een kaartje koopt
vermijdt het uitschot en reist eerste klasse!

DRIEK VAN WISSEN
Uit: De volle mep. Gedichten 1978-1987. Bert Bakker, f 24,90
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De kannibaal en zijn verhaal
Philip Roth en het opgevoerde joodse bewustzijn in ‘Het contraleven’
Het contraleven door Philip Roth Vertaling: Rob van der Veer Uitgever:
Meulenhoff, 368 p., f 19,50
Carel Peeters
Toen Philip Roth Portnoy's Complaint (1969) nog niet had gepubliceerd had hij een
voorstelling in gedachten van de soort roem die hij met zijn werk wilde bereiken.
Hij wilde een bepaald soort roem, zoiets als die van Gustave Aschenbach in Thomas
Manns Dood in Venetië: een moralist van de prestatie, iemand die de moed had
dingen te schrijven die normaal niet geschreven werden, maar waarvan men op den
duur zou inzien dat ze geschreven moesten worden. Hij zou daarvoor gevaarlijk
terrein moeten betreden, met de diepten van de kennis moeten kennismaken, maar
wie een goed oor had zou in zijn toon kunnen horen dat het hem ernst was: de ernst
die hoort bij een echte schrijver. ‘Now that is something like the sort of reputation
I'd in mind for myself.’
Het liep allemaal anders. Portnoys's Complaint bezorgde de schrijver een
twijfelachtige reputatie met de daarbij horende aberraties, zoals de mededeling van
de schrijfster Jacqueline Susann (in gesprek met Johnny Carson) dat ze de schrijver
van het boek graag zou ontmoeten maar hem geen hand wilde geven - een mededeling
waaruit men mag opmaken dat ze niet erg beleefd is, maar die voor lezers van het
boek dubbelzinnig is: Portnoy is een ijverig masturbant. Het feit dat Roth vermomd
autobiografisch te werk was gegaan in zijn beschrijving van het joodse milieu (de
vader, de moeder, de meisjes, de seksuele handelingen) bezorgde hem veel werk: hij
moest steeds maar weer verklaren dat het allemaal minder autobiografisch was dan
men dacht.
Maar het was wel degelijk voor een groot deel autobiografisch, alleen niet zo
letterlijk. Roth heeft zich de moeilijkheden met Portnoy's Complaint zelf op de hals
gehaald, en allerminst argeloos. Zijn ervaringen moet de roman bevestigden op een
groteske manier wat hij al half en half wist: dat een schrijver iemand is die met de
werkelijkheid overhoop ligt, maar daar ook zijn stof aan ontleent, hoe dichtbij dat
werkelijke ook is. Na de zestien romans of verhalen die hij gepubliceerd heeft (en
de reacties daarop) kan men zeggen dat hij als schrijver als een kannibaal te werk
gaat en alle mensen in zijn omgeving verslindt als hem dat voor een nieuwe roman
uitkomt. De kwestie van zijn reputatie, de moeilijkheden met het schrijven over het
joodse milieu, het autobiografische karakter van wat hij schrijft, het komt allemaal
later terug in zijn werk, getransformeerd tot thema's en motieven. In de jaren dat hij
de Zuckerman-trilogie schreef kon je maar beter uit zijn buurt blijven, anders liep je
kans daarin vereeuwigd te worden op een manier die de schrijver op dat moment het
beste uitkwam. Zo gaat dat bij iemand die zich als een alchimist van zijn ervaringen
beschouwt. Het doel is het goud en bij Philip Roth moet het materiaal zo dichtbij
mogelijk liggen, om het spannend te maken.
Dat de schrijver Nathan Zuckerman in de Zuckerman-trilogie (De ghostwriter, De
eenzaamheid van Zuckermann, Les in anatomie en de epiloog De Praagse orgie)
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niet dood gaat had een aanwijzing kunnen zijn dat hij nog wel eens terug zou komen,
al doet een epiloog dat niet verwachten. Roth is in een periode dat hij zichzelf en
zijn lezers wil verrassen, vandaar dat Nathan Zuckerman wederom als zijn
dubbelganger in Het contraleven optreedt. Als zijn dubbelganger, niet als zijn alter
ego. Een alter ego is een veel te neutrale aanduiding voor iemand als Zuckerman die
door Roth wordt gebruikt om een hele scala gedragingen en gedachten te
personifiëren. Roth is ook te goed thuis in de Russische literatuur om niet van het
soort dubbelgangers gebruik te maken die daarin optreden: licht ontvlambare zielen,
uiterst suggestief en veranderlijk, wroetend in hun eigen ziel, worstelend met hun
omgeving, ten prooi aan zelfbegoocheling. Dit alles kleeft aan Zuckerman, met dit
verschil dat hij daarnaast ook nog goed bij zijn verstand is, alsof hij... door de schrijver
bijgestaan wordt.

Philip Roth
SHIELA METZNER

Buiksprekerspop
Als er een alchimist in de tweede macht bestaat dan is die in Het contraleven aan het
werk, want het werk van de schrijver Nathan Zuckerman is zelf onderdeel van de
roman Het contraleven. De argeloze lezer begint met het hoofdstuk ‘Basel’. Daarin
staat Nathans broer Henry centraal, de tandarts die het aan zijn hart heeft en daarvoor
medicijnen heeft gekregen waarvan de bijwerking is dat hij er impotent van wordt.
Het is een onverdraaglijk feit, dat zijn bestaan aantast. Hij wordt zo somber bij de
gedachte het niet meer te kunnen doen met zijn assistente Wendy dat hij zelfs om
raad gaat bij zijn broer Nathan, iemand met wie hij toch niet zo'n hartelijke verhouding
heeft sinds zijn roman Carnovsky (Portnoy's Complaint). Uiteindelijk besluit Henry
zelf dat hij aan zijn hart geopereerd wil worden, zodat hij met de medicijnen op kan
houden en zijn potentie terugkrijgt. Hij overleeft het niet.
In het tweede hoofdstuk (‘Judea’) is Henry echter weer springlevend. Na de gelukte
operatie loopt hij nu met zijn ziel onder zijn arm en op een dag neemt hij het vliegtuig
naar Israël, met de bedoeling om niet meer terug te komen en zich aan te sluiten bij
militante zionisten op de Westelijke Jordaanoever. Deze vreemde gang van zaken
wordt pas in het vierde hoofdstuk opgelost. Dat hoofdstuk (‘Gloucestershire’) begint
met een uiteenzetting over iemand die vanwege een hartkwaal op geneesmiddelen
is gezet die hem impotent hebben gemaakt. Nog een!... maar na enkele pagina's
blijken we nu te maken te hebben met Nathan die vertelt over zijn idyllische
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verhouding met zijn bovenbuurvrouw Maria, met wie de liefde niet geconsumeerd
kan worden vanwege zijn handicap. Ook Nathan kan daar niet mee leven en besluit
tot een operatie. Hij overleeft het niet. Zijn broer Henry (!) bezoekt na de begrafenis
zijn appartement en daar vindt hij een doos met een manuscript: daarin zitten de drie
eerste hoofdstukken van Het contraleven die we net gelezen hebben. Henry leest dus
het hoofdstuk ‘Basel’ dat over hemzelf gaat en kan zijn ogen niet geloven: hij is
daarin een brave tandarts die weliswaar ooit een verhouding heeft gehad met een
Baselse, maar dat is lang geleden. Met zijn assistente heeft hij nooit iets gehad. Hij
krijgt hier een staaltje van zijn broers kannibalisme dat, wanneer het gepubliceerd
zou worden, zijn leven zou doen instorten. Hij haalt het hoofdstuk uit het manuscript
en vernietigt het.
Roth is in Het contraleven met verschillende dingen tegelijk bezig, ook al grijpen
ze uiteindelijk allemaal in elkaar. Hij gebruikt Nathan Zuckerman om zijn motieven
te vertolken. Soms duizelt het je als lezer wanneer ook Nathan weer in levenden lijve
op de proppen komt, maar op een gegeven moment accepteer je het maar en geef je
je over aan het spel dat Roth speelt. Het is alsof hij wil bewijzen ook een postmoderne
roman te kunnen schrijven, waarin het ene verhaal of hoofdstuk wordt opgegeten
door het andere. Wat Nathan Zuckerman/Philip Roth aan het doen is wordt met een
aardige vergelijking door broer Henry omschreven: Zuckerman/Roth gebruikt
iedereen, ‘iedereen deed als een buiksprekerspop zijn zegje op zijn knie’. Om dat
‘zegje’ gaat het uiteindelijk. Alle personages in Het contraleven staan in dienst van
Zuckerman/Roth zodat hij zijn hypothesen over de werkelijkheid kwijt kan. Dit spel
wordt fascinerend zodra je door hebt dat al die verschillende personages weliswaar
allemaal zichzelf lijken te zijn, maar toch voor iets reëels blijken te staan dat mogelijk
zou kunnen zijn, waardoor Roths spel ineens ernst wordt. In de door hemzelf
geschreven begrafenisrede wordt over Zuckermans schrijverschap gezegd dat hij
‘fictie’ opvatte als ‘speelse hypothese, deels serieuze suppositie’, kortom ‘een
verbeeldende vorm van onderzoek’ dat op zijn hoogst stiekem exhibitionisme is. Aan
het slot, in een brief aan Maria heet het: ‘Het is állemaal impersonatie - in de
afwezigheid van een ik, vertolk je een ik, meer dan één.’

Pastoraal verlangen
Bij dit voor Roth principiële geharrewar over het gewicht van zijn verzinsels (dat
ook al voorkomt in Mijn leven als man waarin Peter Tamopols verhalen ‘bruikbare
verzinsels’ worden genoemd) zou men de inhoud over het hoofd gaan zien. Als het
daarom gaat komt vanzelf die dubbelganger weer te voorschijn die een opgevoerd
bewustzijn heeft dat nog wel eens theatraal wil overdrijven, maar de zaken ook wel
eens scherper ziet dan normaal. Ook daarover gaat Het contraleven: over het theater
van een (in dit geval) joods bewustzijn in een schrijver. Die stelt zich hier voor hoe
een (fictieve) broer een aangenaam leven en een leuk gezin achter zich laat om zich
te vervoegen bij militante zionisten die leven vanuit geboden die niet van deze wereld
zijn. Het hoofdstuk waarin dit gebeurt (‘Judea’) is de evocatie van alle gevoeligheden
die met Israël en de joden te maken hebben. Vele standpunten en meningen worden
vertolkt, van de sceptische intellectueel Shuki, het Amerikaans-joodse heethoofd
Ben-Joseph tot de gewapende verdediger van het gekoloniseerde Hebron, Mordicai
Lippman. Henry is naar Israël gegaan om een ‘authentieke jood’ te worden, maar
dat is nu juist het probleem: die bestaat niet in Het contraleven. Wél speelt er
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voortdurend een verwarrende sympathie een rol, een behoefte bij Nathan om zich
van harte te verplaatsen in zijn broer, in Lippman, in Shuki, in Ben-Joseph. Zoals je
ook Nathan hoort als zijn ‘échte’ broer (die niet naar Israël is gegaan) na Nathans
dood diens papieren doorkijkt en zich afvraagt waarom zijn broer zo kon ‘malen
over joods-zijn’: ‘Waarom kunnen joden met hun joodse problemen niet mensen met
hun menselijke problemen zijn?’
Nathan maalt over joods-zijn, maar daar wil hij ook vanaf. Dat is het eigenlijke
thema van Het contraleven, dat ook de titel verklaart. Nathan is verliefd geworden
op een Engelse (Maria) die (denkt hij aanvankelijk) niets met al deze problemen van
doen heeft en een achtergrond heeft die hem aantrekt na een geestelijk leven dat
overspannen en hectisch was: zij vertolkt het pastorale verlangen in zijn bestaan. Ze
komt uit het landelijke Engeland, van bescheiden landadel, is gedistingeerd Engels
opgeVervolg op pagina 14
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
De bruiloft door Careon McCullers. Vertaling W. Fijn van Draal. Querido, f 32,50.
Een jong meisje in een saai dorp in het zuiden van de Verenigde Staten leeft toe naar
de bruiloft van haar broer.
Viva Mexico! door Inez van Dullemen. Querido, f 27,50. Een kroniek van ervaringen,
dagboekaantekeningen en korte verhalen naar aanleiding van twee reizen in Mexico.
God bless America. Zegeningen en beproevingen van de Verenigde Staten door A.
Lammers. Balans, f 27,50. Is het Amerika van de jaren tachtig nog steeds het verwende
kind van de westerse wereld?
Mijn broer Sebastiaan door Annika Idstr om. Vertaling Adriaan van der Hoeven.
Transculturele uitgeverij Masusa Nijmegen, f 24,50. Roman uit Finland over een
wereld zonder jeugd.
Starting from Scratch. A Different Kind of Writer's Manual door Rita Mae Brown.
Bantam Books, f 38,65. Een handleiding om zelf schrijver te worden.
Voetballen in 1860 door Kenzaburo Oë. Vertaling Noriko de Vroomen en Frans
Montens. Meulenhoff, f 45,-. Roman uit 1967 met als belangrijk thema de botsing
tussen traditionele en moderne waarden in Japan.
Door de weken heen door Johnny van Doorn. De Bezige Bij, f 10,-. Serieuze en
humoristische dagboekaantekeningen.
Het publiek, het huis van Bernarda Alba, La zapatera door Federico Gare ia
Lorca. Vertaling Dolf Verspoor. Meulenhoff, f 34,50. Een tweede bundeling
toneelpoëzie.
Een leeg landschap door Willem van Toorn. Querido, f 29,90. Een man keert het
verstedelijkte platteland de rug toe om zich te vestigen in het voor hem vreemd
geworden Amsterdam.
Eerste druk '87 samengesteld door Bert Peene. Walva-Boek, Laren, f 16,50. Een
overzicht en bespreking van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerst
verscheen in 1987.
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Dubbelspoor door Dennis Potter, Vertaling Michael Eenhoorn. Bert Bakker, f 24,50.
Roman over een man die ineens zijn geheugen verliest.
Waarom vraag je me te zingen door Hanny Alders, Conserve, f 22,50. Het leven
van kind-monnik Godeschalk, geboren in 818, voorbestemd voor het kloosterleven
en later veroordeeld wegens ketterij.
Popcorn door Hannah Janson. Bzztôh, f 19,90. Roman over het verstrijken van de
tijd.
Culturen in contact onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop. Hes. f 37,50.
Diverse artikelen over de botsing en integratie van culturen in de middeleeuwen.
Begeerte door Peter Klaassen. Ad. Donker, f 24,90. Debuutroman over een puberale
dweper die zich ontwikkelt tot mislukt rokkenjager.
Eén-ouder kind door Margot Veerman. Van Holkema & Warendorf, f 24,90.
Interviews met volwassenen die opgegroeid zijn in een eenoudergezin.
Smeltkroes Batavia door Jean Gelman Taylor. Vertaling Emile Henssen.
Wolters-Noordhoff, f 49,50. Een studie over het ontstaan en de ontwikkeling van de
Aziatisch-Nederlandse samenleving in de Indonesische archipel.
Een vak vol boeken door Wim Schouten. De Bezige Bij, f 34,50. Memoires van een
uitgever.

Hartstocht en helderheid
De taal als bril, essays van August Willemsen
De taal als bril door August Willemsen Uitgever: De Arbeiderspers, 343
p., f 49,50
Maarten Steenmeijer
Toen August Willemsen in september 1961 Portugees begon te studeren, was er in
ons land, op een enkele uitzondering na, niets van de literatuur uit Portugal en Brazilië
doorgedrongen. Een van die zeldzame uitzonderingen was De binnenlanden (Os
Sertöes) van de Braziliaanse schrijver Euclides da Cunha, dat in 1954 bij de
Wereldbibliotheek verscheen. Het boek, dat over dezelfde dramatische episode uit
de Braziliaanse geschiedenis handelt als Vargas Llosa's De oorlog van het einde van
de wereld, belandde ergens in de jaren vijftig in handen van Willemsen, die toen nog
muziek studeerde.
Da Cunha's werk maakte een verpletterende indruk op hem en smaakte naar héél
veel meer. Er zat dus maar één ding op: Portugees studeren. Na enkele maanden
volgde de weinig minder dan sensationele ervaring dat al het gelezene nieuw was:
‘Zo werd voor mij kennis van de Portugese taal in heel letterlijke zin een bril die
zicht gaf op een onbekende werkelijkheid - een werkelijkheid die zonder die bril
onkenbaar zou zijn gebleven.’
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Het genoegen van het nieuwe is wat de Portugeestalige literatuur betreft nadien
niemand meer gegund: Fernando Pessoa, Machado de Asiss, Joao Cabral de Melo
Neto en Manuel Bandeira zijn inmiddels geen onbekende namen meer in Nederland.
Dat hebben we te danken aan één man: August Willemsen. Hij is de Portugeestalige
literatuur in Nederland: hij zocht de auteurs uit, selecteerde het mooiste uit hun werk,
introduceerde dat in alom geprezen nawoorden en gaf een bevlogen beeld van een
van de landen van herkomst (Braziliaanse brieven). Willemsen is, kortom, de bril
waardoor wij de literatuur uit Portugal en Brazilië zien. Dat nog nooit iemand iets
heeft aan te merken gehad op het panorama waarop deze bril zicht biedt, zegt alles
over de smaak en de werkdrift van deze bijzondere vertaler-essayist-schrijver.
In De taal als bril zijn twintig stukken (essays en lezingen) bij elkaar gebracht.
Wie heeft bijgehouden wat Willemsen in onder andere Literair Paspoort en Maatstaf
heeft gepubliceerd, zal veel bekends tegenkomen. Maar hoeveel mensen zijn dat?
Reden genoeg dus om ze nu voor de tweede maal aan de openbaarheid prijs te geven.
De stukken zijn in drie delen ondergebracht. Het eerste gaat over vertalen: uit het
Portugees, uit het Spaans en in algemene zin. Het slot is een vreemde eend in de bijt:
het legendarische én historische verhaal over de Portugese koning Pedro I (de Wrede;
1320-1367) en zijn - in opdracht van zijn vader - vermoorde minnares Inês de Castro,
dat in de loop der eeuwen het thema van tenminste driehonderd literaire teksten zou
worden. Het tweede deel is geheel aan Fernando Pessoa gewijd. Het derde, ten slotte,
omvat een reeks essays over Braziliaanse literatuur, inclusief een beschouwing over
de legendarische voetballer Mané Garrincha, want over hem heeft Drummond de
Andrade een bewogen in memoriam geschreven.
Het is al vaak gezegd dat de essays van Willemsen uitstekend zijn geschreven,
van een grote kennis van zaken getuigen en helderheid aan diepgang paren. Dat is
al heel veel. Maar wat ze werkelijk bijzonder maakt, is de hartstocht die achter al
deze beheersing en al deze kennis schuilt. Schuilt? Nee, Willemsen maakt er geen
geheim van dat hij ontroerd is, verbaasd, boos, onthutst, verbijsterd, verontwaardigd,
ziedend. Het zijn dit soort gevoelens die aan de basis hebben gelegen van vele stukken.
Titels als ‘Hoe doe je dat nou’ (over vertalen), ‘Eentonig is mijn zang’ (over Neruda)
en ‘Waar háált hij het vandaan’ zeggen genoeg.

August Willemsen
GERRIT SERNÉ

Het laatstgenoemde essay zal zeker in de Nederlandse literatuurgeschiedenis
belanden. Het gaat over het plagiaat van de ‘literaire kleptomaan’ Herman van den
Bergh (1897-1967). Willemsen is niet de eerste die de authenticiteit van het werk
van deze dichter aan vecht (K. Helsloot deed dat al in 1965), maar wel de meest
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rabiate. Dat Van den Bergh werk van de - in Nederland toen nog volslagen onbekende
- dichters Drummond de Andrade en Pessoa zonder blikken of blozen vertaalde en
als eigen werk publiceerde, is al meer dan voldoende voor Willemsen om in woede
te ontsteken. Maar wat hem uit zijn vel doet springen is dat Van den Bergh dat zo
slecht deed: zijn kennis van het Portugees was ver beneden peil, zijn ideeën over wat
poëzie is getuigen van weinig smaak.
Ook de Amerikaanse Pessoa-vertaler Edwin Honig krijgt de wind van voren: door
onkunde en arrogantie krijgt het Amerikaanse publiek geen Pessoa, maar ‘een
Amerikaans heteroniem’ voorgeschoteld. Ze blijken in de VS een vertaalprijs niet
in de weg te staan.
Honig is niet de enige vertaler die door Willemsen op zijn vingers wordt getikt,
zij het dat hij bij de anderen niet met zulk zwaar geschut komt. En ook niet hoeft te
komen. Want ook al bevatten de Duitse en Amerikaanse vertalingen van Dalton
Trevisans ingedikte verhalen nogal wat fouten en onzorgvuldigheden, ze laten ‘de
hel van Curitiba’ intact. En Octavio Paz' essay over Pessoa (uit 1962) mag niet
uitblinken in nauwkeurigheid, Willemsen verliest de grote charme ervan en de
pioniersrol die het heeft gehad in de Spaanstalige wereld niet uit het oog.
De lengte van de essays en de grondige documentatie waarop ze stoelen verraden
de betrokkenheid van de auteur bij zijn ontwerpen. En ook zijn aanstekelijke
vasthoudendheid, die een heel enkele keer naar mijn gevoel de blik vernauwt. Zo
weet Willemsen mij in ‘De kenniscrisis bij Fernando Pessoa’ er niet van te overtuigen
dat zelfs Pessoa's diepe belangstelling voor het occulte in dienst stond van zijn
poëtische ‘veinzen’ (zie de gevleugde regels uit ‘Autopsychografie’: ‘De dichter
wendt slechts voor./Hij veinst zó door en door/Dat hij zelfs voorwendt pijn te zijn/Zijn
werkelijk gevoelde pijn.’) Hier lijkt de drang naar synthese wat al te sterk. Want
waarom zouden de gedichten die de poëtica van het veinzen uitdrukken authentieker
zijn dan de esoterische gedichten? Dan moet je ervan uitgaan dat Pessoa het de ene
keer meer meent dan de andere keer, en daar ben ik op grond van de geciteerde
gedichten niet zo zeker van. Is de verklaring niet eenvoudigweg dat er in Pessoa twee
persoonlijkheden huisden: een moderne (die van het veinzen) en een religieuze (de
zweverige)?

Specialistisch
De taal als bril borduurt voor het grootste deel voort op nawoorden die Willemsen
schreef voor zijn bloemlezingen van Pessoa. Trevisan, Drummond de Andrade,
enzovoort. Omdat de nawoorden al in boekvorm zijn verschenen, heeft Willemsen
ze - terecht - niet in deze bundel opgenomen. Dit betekent wel dat kennis van de
inleidende stukken over deze auteurs en van hun werk moeilijk gemist kunnen worden.
Voor de stukken waarin (buitenlandse) vertalingen van Pessoa c.s. onder de loep
worden genomen geldt bovendien dat ze vooral interessant zijn voor mensen die
enige kennis van het Portugees hebben.
Dat de in De taal als bril verzamelde stukken voor het merendeel specialistisch
zijn heeft niets te maken met de manier waarop ze zijn geschreven (want die is
glashelder), maar alles met relatieve onbekendheid van de Portugese en Braziliaanse
literatuur in Nederland, alle inspanningen van Willemsen ten spijt. Want de Portugese
literatuur is vanzelfsprekend meer dan één dichter, terwijl de Braziliaanse meer is
dan het handjevol auteurs dat we hier nu dank zij Willemsen kunnen lezen. Hij is de
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laatste die dat zal bestrijden, als ik mag afgaan op het ‘Achteraf’ en op enkele terzijdes
in De taal als bril.
Het ziet er echter niet naar uit dat hierin op korte termijn verandering zal komen.
Het ongelooflijke maar droevige feit doet zich namelijk voor dat er nog niemand in
zijn voetsporen is getreden. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Als een - ingekorte vertaling van Os Sertöes van Euclides da Cunha genoeg was om Willemsen vlam te
doen vatten, dan zouden zijn vertalingen inmiddels explosies hebben moeten
veroorzaken.
■
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Ik ben bereid mijn despotisme met de kop te boeten
Multatuli's streven naar het Rijk der Waarheid
De volledige werken van multatuli deel XVIII Brieven en documenten uit
de jaren 1875-1877 Bezorgd door Hans van den Bergh en Berry
Dongelmans Uitgever: Van Oorschot, 810 p., f 75,De redelijke natuur Multatuli's literatuuropvatting door J.J. Oversteegen
Uitgever: Hes, 108 p., f 29,50
Atte Jongstra
Al in de door Mimi Douwes Dekker geredigeerde keuze uit de brieven van Multatuli
die in de jaren 1890 het licht zag, valt op dat er meer mooie en literaire epistels zijn
opgenomen naarmate Multatuli minder publiceert. Met deel XVIII van de
brieven-en-documenten-editie van Multatuli's Volledige Werken zijn we aangeland
in zijn laatste, vrijwel publikatieloze periode. Er verschijnt weliswaar in 1877 nog
een bundel Ideën met daarin meer avonturen van Woutertje Pieterse, maar Multatuli
heeft ze voorde heldeuren moeten wegslepen. Schrijven om te publiceren kost hem
grote moeite. Eigenlijk walgt hij van het publieke bedrijf dat de literatuur voor hem
steeds meer is geworden. In de brieven in deel XVIII klaagt hij er vaak over. ‘Myn
gemoed is krank,’ schrijft hij in 1876 aan uitgever Waltman, ‘dit is ook de reden van
't uitblyven der voortzetting van de Woutergeschiedenis.’
Bij het begin van zijn schrijverschap heeft Multatuli er rekening mee gehouden
dat hij mogelijk een publieke figuur zou worden. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn
privé-persoon Eduard Douwes Dekker bewust heeft opgeofferd en Multatuli is
geworden. Hij wilde Waarheid vestigen, een natuurlijke orde waarin de mens ‘mens’
kon zijn. Max Havelaar is met dat doel geschreven, en in de overtuiging dat hij via
de literatuur kon helpen ‘Waarheid’ te bevorderen heeft hij zich vanaf 1859 aan de
letteren gewijd. Dat hij zich daarbij tot eén bovenmenselijke Multatuli vergrootte
sprak vanzelf: ‘hoogmoed’ was voor hem een positieve inblazing, een noodzakelijke
instelling. Beslommeringen van een gezinsleven mochten zijn hogere roeping niet
belemmeren.
In de jaren die deel XVIII van Multatuli's Volledige Werken bestrijkt (1 september
1875-31 december 1877) lijkt de balans van de receptie van zijn werk zich aan
Multatuli op te dringen. Max Havelaar heeft men ‘mooi’ gevonden, en het boek dat
hij zelf als hoofdwerk beschouwt. Minnebrieven (1861), vindt men onleesbaar. De
Ideën vinden vooral gehoor en bewondering in kringen van ontkerkelijkte, bewuste
arbeiders, maar als het gaat om veranderingen in de ‘wereldorde’ gaat Multatuli
liever om met (eventueel vrijdenkende of vrijmetselende) aristocraten.
De manier waarop Multatuli in de pers wordt besproken maakt hem moedeloos.
Hij wordt als literator behandeld, en niet als gids op de weg naar Waarheid; zijn
levenswandel wordt aan maatstaven van burgerlijk leven afgemeten, terwijl hij zich
door hogere inblazing heeft laten leiden. Het meest hardnekkig voelt Multatuli zich
belaagd door Johannes van Vloten, naar zijn gevoel de personificatie van onrecht en
onbegrip. Van Vloten laat ook inderdaad geen gelegenheid voorbijgaan om (nu en
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dan heel geestig) te fulmineren tegen Multatuli's hoogmoed en eraan te herinneren
dat Tine en de kinderen aan hun lot zijn overgelaten.

Renegaten
De strijd tussen Van Vloten en andere Multatuli-tegenstanders aan de ene kant en
de multatulianen anderzijds, in 1874 met de brochure Onkruid onder de tarwe
ontketend, bereikt in Volledige Werken XVIII een hoogtepunt. Publicisten van naam
als Vosmaer en Loffelt bemoeien zich ermee, maar ook twee bekeerde multatulianen
blazen een partijtje mee. J.W.T. Cohen Stuart bijvoorbeeld, die zich met een
‘Multatuli, ik bemin U!’ in 1874 aan de voeten van zijn meester had geworpen, maar
na een conflict tussen zijn vader en Multatuli vierkant achter de eerste is gaan staan
en de rest van zijn leven Multatuli heeft bestreden. Een tweede renegaat is in eerste
instantie al even vurig geweest in zijn verering. Multatuli herinnert zich hem als een
kleffe adept: ‘Voor zeer veel jaren drong hy zich met veel misbaar van interessant
ongeluk aan my op. (...) Later schreef hy me, en ik antwoordde twee malen. En zie...
daar gaat-i me op-eens schryven - hoe zal ik zeggen? Niet alsof we samen achter de
ploeg hadden geloopen maar op 'n zoeterige, fleemdende likkende manier alsof we
samen in bed hadden gelegen ziedaar!’ Na teleurstellende reacties keert deze A. Buys
zich van Multatuli af, komt in de schoot van de moederkerk terecht en schrijft in
1876 een felle, katholieke kritiek op de Ideën.
Al dit rumoer rond zijn literaire en persoonlijke leven is genoeg om Multatuli's
stemming te bederven, ‘...en 't is de vraag of dit beteren kan. Als ik 't niet moest doen
(schrijven - A.J.), omdat ik anders geen eten heb (...), nu, kan kreeg Publiek geen
letter meer van me.’
Deel XVIII is het eerste dat niet meer door Garmt Stuiveling werd bezorgd. In de
redactie van de brieven is dat te merken. Nieuw zijn bijvoorbeeld de annotaties, een
belangrijke vooruitgang. Namen en zaken die ons niets meer zeggen worden uitgelegd
en buitenlandse uitdrukkingen worden vertaald.
We mogen beide tekstbezorgers dankbaar zijn voor deze onmisbare
materiaalverzameling. En Van den Bergh heeft gelijk in zijn voorwoord: dit deel
brieven en documenten bevat ‘telkens weer briljante’ of op zijn minst prachtige
passages. Zeker in brieven aan zijn uitgevers Funke en Waltman, of aan
correspondenten als toneel/letterkundige J.N. van Hall en de bibliothecaris P.A. Tiele,
neemt Multatuli er de tijd voor. Zo lezen we een uitgebreide passage waarin hij het
vraagstuk van de slaapkamerventilatie in verband met hoesten uitputtend behandelt.
Hij pleit voor het open raam tijdens de nachtrust: ‘Myn ondervinding is dat (schrik
niet!) dat tocht, zegge luchtverversching, vooral 'snachts in 'n kamer waar niets
beweegt, nuttig werkt! Ik slaap met open venster, en m'n bed zonder gordynen, staat
er maar twee voet van af! Dikwyls sneeuwt het op m'n gezicht! En ik ben zoo gewoon
aan die kou, dat ik aan 't hoesten raak als ik 't venster den rug toekeer!’ Aardig zijn
ook de stukken over de levende have in de Wiesbadense woning van Multatuli en
Mimi: de kanarie J.C.J. van Speyk, veertien visjes en twee schildpadjes, ‘een zoo
groot als 'n platgeslagen appel, de ander als 'n blz druks’. En vermakelijk zijn
Multatuli's observaties van de discussie rond het in 1872 verschenen Oera Linda
Bôk, een literaire mystificatie waarvoor waarschijnlijk de Friese dichter en filoloog
J.H. Halbertsma verantwoordelijk is. Het betreft een dertiendeeeuwse tekst in
pseudo-Oudfries met daarin stamsagen van de Friezen, van de ondergang van Atlantis
tot het moment waarop het zou zijn geschreven. Halbertsma heeft degelijk werk
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geleverd: de verzamelde Nederlandse filologie heeft jarenlang over de authenciteit
ervan gediscussieerd, met volledige inzet van wetenschap en reputatie. Multatuli,
zelf immers mystificator met de Mainzer Beobachter, volgt het geamuseerd. Hj
schrijft in zijn brieven uitgebreid over de taalkundige grappen (‘Neef Theunis’ zou
taalkundig afstammen van ‘Neptunus’) en over het talent van de schrijver van het
Oera Linda Bôk: ‘Daar is 'n kleur in die ik nooit ergens vond. Ik beweer niet dat het
'n tint is die thuis behoort in de zoo- of zooveelste eeuw, o neen! Maar ik weet niet
wie in onze eeuw zoo schryven kan? 't Lykt op niets. Ziedaar 'n verdienste van den
1n rang. Hoe kon 't talent dat tot die mystificatie in staat was, zich zoo schuil houden?’

Multatuli, ets van J. van Heiningen

Fatalisme
Naast alle passages over diverse onderwerpen in dit deel XVIII die Multatuli's roep
als grootste briefschrijver uit de Nederlandse literatuur bevestigen, zijn de stukken
over zijn stokkend schrijverschap naar mijn gevoel toch het indringendst. De helderste
visie op Multatuli's stilzwijgen van de laatste tien jaar van zijn leven staat in het beste
boek dat sinds Paul van 't Veers biografie (1979) over Multatuli is verschenen: J.J.
Oversteegens De redelijke natuur. Oversteegen heeft alle uitspraken over schrijven
en schrijvers uit Multatuli's werken verzameld. Aan de hand van die citaten
reconstrueerde hij Multatuli's literatuuropvatting. De redelijke natuur is een
verbluffende analyse waarin zeer veel brokstukken op hun plaats vallen.
Kernbegrippen zijn Fancy en Natuur. Ingeblazen door Fancy (een meerduidig begrip
voor verliefdheid, wellust en ‘hogere’ inspiratie) zoekt Multatuli de zin van de dingen
in de dingen zelf, in de werkelijkheid. ‘Alles in alles’ heet het niet voor niets in
Millioenstudiën. Volgens Multatuli, zo schrijft Oversteegen, moet de dichter een
wereld scheppen, ‘die de logica van de Natuur toont en onder het toevallige het
noodzakelijke laat zien’. De uiterste consequentie van deze opvatting is een zeker
fatalisme. Immers: wat kun je veranderen als alles onderhevig is aan de wetten van
de natuur?
Maar in eerste instantie kan Multatuli zich op laten zwepen tot handelen. Zijn vele,
meer of minder vluchtige verliefdheden helpen daarbij. ‘Handelen’ is voor Multatuli
‘schrijven’. Via dat schrijven meent hij de wereld te kunnen openbaren zoals hij is:
in alle tegenstrijdigheden, zonder ‘logen’ en vol ‘waarheid’. De roeping van de mens
is zijn leven in te richten in overeenstemming met zijn diepste, natuurlijke verlangens
en vermogens en daartoe kan de dichter aanwijzingen geven. Maar wat moet een
dichter of schrijver doen wiens werk als ‘mooi’ in plaats van als ‘waar’ wordt opgevat?
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Als Multatuli uiteindelijk ziet dat zijn literaire actie tot niets leidt, als de hoop
verdwijnt dat zijn schrijverij ooit eens de vestiging van ‘Waarheid’ ten gevolge zal
hebben, als hij de overtuiging verliest dat de mens niet onverbeterlijk is, verliest hij
zijn behoefte zich in het openbaar te uiten. ‘De richting van m'n geest wordt hoe
anger hoe kontemplatiever, en de uiting voor publiek valt me zwaar,’ schrijft hij in
1877 aan P.A. Tiele. Het lijkt erop dat de Natuur anders is ingericht dan Multatuli
in perioden van ‘stemming’ dacht: anders had zijn literaire werk wel iets uitgericht.
Misschien moet hij besluiten zich bij het onvermijdelijke neer te leggen en zich niet
meer ‘voor publiek te uiten’.
‘Als er iemand is die men niet te snel moet willen begrijpen, is het Multatuli,’
schrijft Oversteegen. Zijn essay De redelijke natuur bewijst dat hij niet over één
nacht ijs is gegaan en weerspiegelt een leven lang nadenken over Multatuli. Het is
geen gemakkelijk leesbare kost, ook al formuleert hij helder. Men moet de tijd nemen
voor zijn behoedzaam en zorgvuldig opgebouwde Multatuli-beeld. Maar wie dat
doet vindt een visie, die tot nieuwe wegen in het Multatuli-onderzoek inspireren. Uit
Oversteegens boek wordt bijvoorbeeld een eerherstel voor Minnebrieven en
Millioenenstudiën noodzakelijk, werken die tot nog toe altijd enigszins zijn gemeden
door hun gecompliceerde en paradoxale karakter. Voor Multatuli - zo weten we sinds
Oversteegens De redelijke natuur - weerspiegelde dat ogenschijnlijk chaotische
karakter de ‘Natuur’.
In de optiek van Oversteegen draagt Multatuli's poëtica al van meet af aan een
zeker fatalisme in zich. Zo lang er nog hoop was kon hij zo nu en dan, aangedreven
door Fancy, tot een explosieve produktie komen. Maar uiteindelijk werd hem duidelijk
dat via de literatuur het rijk der ‘Waarheid’ niet te vestigen was. Daarmee ontviel de
enige bestaansgrond aan zijn schrijverschap. Maar de ‘Waarheid’: hoe vestig je die?
De enige manier waarop dat volgens Multatuli mogelijk is, is via een revolutie. Hij
heeft daar ook eerder wel over nagedacht: in een brief ergens in de jaren zestig spreekt
hij over de ‘honderden, zo niet duizenden koppen’ die daarbij moeten rollen. Maar
een dergelijke machtsgreep lijkt hem nu het enige alternatief, en dat hij daarbij als
(verlicht maar toch) despoot moet optreden is duidelijk. Oversteegen citeert Multatuli
aan het slot van zijn essay: ‘Myn innige overtuiging is, dat er slechts één praktisch
wapen is, het heet geweld.’ En geeft als commentaar: ‘Dit is een verschrikkelijke
opmerking, uit de mond van een groot schrijver, maar het is niet anders.’
In Volledige Werken XVIII zien we Multatuli het nog eens onderstrepen, en hij is
bereid de consequenties ervan te aanvaarden: ‘...ik ben bereid m'n eventueel
aantewenden despotisme met den kop te boeten, wat dan ook wel 't slot wezen zal,
want de indische maatschappy zal 't me niet vergeven dat ik haar gered heb. Dit ligt
in de natuur der dingen en ik heb er vrede mee.
■
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Ook hartsvriendinnen hebben hun problemen
Vrouwenvriendschappen nader beschouwd
Bittersweet Facing up to Feelings of Love, Envy and Competition in
Women's Friendships door Susie Orbach en Luise Eichenbaum Uitgever:
Century, 178 p. Importeur Van Ditmar, f 40,80 In het Nederlands vertaald
als Van vrouw tot vrouw Uitgever: Bert Bakker, 180 p., f 24,90
Liesbeth Koenen
Een hartsvriendin? Weet waar u aan begint. Sinds een jaar of tien loopt het niet meer
zo soepel tussen dikke vriendinnen. Want sinds die tijd moeten wij dames kiezen
tussen carrière maken of kinderen krijgen. Daarom zijn we jaloers als onze vriendin
een vriendje krijgt, of een baby, of een leuke baan. En dan gaan er ineens allemaal
nare negatieve gevoelens een rol spelen in onze ooit zo perfecte verhouding met een
andere vrouw. Maar er is hoop: vertel Marie of Els of Pia wat voor secreet u haar de
laatste tijd vindt, en alles komt weer goed.
Toegegeven, bovenstaande samenvatting van Bittersweet, Facing up to Feelings
of Love, Envy and Competition in Women 's Friendships van de hartsvriendinnen
Susie Orbach en Luise Eichenbaum is wat gechargeerd, maar erg veel meer valt er
op die 178 pagina's nu toch ook weer niet te lezen. Susie Orbach zou u overigens
kunnen kennen van het boek Fat is a Feminist Issue, in het Nederlands vertaald als
Mooi dik is niet lelijk.
Het boek gaat alleen over vrouwen van tussen de 25 en de 40: de eerste generatie
pilsliksters, die zich dus niet kan spiegelen aan moeder, maar door moeder nog wel
gewoon ‘klassiek’ is opgevoed. Voor Orbach en Eichenbaum staat onomstotelijk
vast dat die opvoeding de grote boosdoener is. Die maakt dat we de grens tussen
onszelf en anderen niet goed kunnen trekken. Dat hebben we niet geleerd. Vrouwen
halen hun gevoel voor eigenwaarde uit het ‘opgaan in anderen’. Merged attachment,
is het toverwoord dat telkens opduikt. Omdat we daaraan lijden kunnen we niet in
opstand komen tegen onze vriendinnen, dat zou immers zijn of we onszelf verwijten
maken.

Susie Orbach
GERHARD JAEGER

Sceptisch ben ik vooral over de algemene geldigheid van een dergelijk beeld. Er
zullen vrouwen zijn voor wie dit alles opgaat, maar mij maak je niet wijs dat we
allemaal hetzelfde zijn. Bovendien zie ik uiteindelijk ook niet veel verschil tussen
de problemen van hartsvriendinnen zoals Orbach en Eichenbaum die schetsen, en
de problemen die gewone gelieven kunnen krijgen. Wie zich sterk betrokken voelt
bij een ander zal geregeld tegen sterke gevoelens van allerlei aard aanlopen. En dan
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doet het er helemaal niet zo veel toe of die ander een vriend, een vriendin, een
echtgenoot, een kind of een broer is. Nieuw lijkt me de ellende waar Orbach en
Eichenbaum over spreken nauwelijks. De verwijdering tussen verknochte vriendinnen
als een van tweeën een vriendje krijgt is zelfs niet anders dan klassiek te noemen.
Een echte oplossing zou ik er niet voor weten. Zij trouwens ook niet. Met hoe meer
mensen je een hechte band hebt, in des te meer stukjes zul je jezelf moeten verdelen.
En als er eentje bij komt (vrijer, baby, andere vriendin) blijft er minder over voor de
rest. Dat die rest daar niet altijd op zat te wachten haalt je de koekoek. Maar met een
beetje geluk went iedereen min of meer aan de nieuwe omstandigheden. En een
hartsvriendin die als een gek aanrent achter de eerste de beste knul die ze tegenkomt,
en ook na de romantische beginperiode wegblijft, dat was een vriendin die je helemaal
niet wilde hebben. Maar goed, het is denk ik inderdaad zo dat er met de komst van
de carrière-voor-vrouwen een extra kaper op de tijd- en energiekust gekomen is. Of
dat nu direct zorgt voor een competitie waar het harder, of in ieder geval anders,
toegaat dan in de vroegere mijn-was-is-witter-dan-de-jouwe-wedstrijden tussen
huisvrouwen, zou ik niet durven zeggen. Bij veel van de ‘vriendschapsgevallen’ die
Orbach en Eichenbaum bespreken kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het
veel eerder om practische dan om gevoelsmatige problemen gaat. Fatsoenlijke
kinderopvang òf een hulp in de huishouding zouden daar meer oplossen dan moeilijke
gesprekken.
Ik verzet mij tegen de, overigens veel te wijdverbreide, gedachte dat een probleem
uitspreken hetzelfde is als een probleem oplossen. Ik beweer niet dat ‘praten niet
helpt’, maar zou het misschien niet zo zijn dat sommige problemen onuitgesproken
blijven juist omdat er geen oplossingen voor bestaan? Iemand die werkloos, kinderloos
en manloos thuiszit zal allicht meer behoefte hebben haar vriendin-met-baan-en-gezin
te zien dan die vriendin kan opbrengen. Haar vertellen dat je je daar zo ‘gekwetst’
of ‘veronachtzaamd’ van gaat voelen kan mijns inziens hooguit averechts werken.
En soms, het is hard maar waar, groeien mensen nu eenmaal uit elkaar. En alweer:
dat geldt bepaald niet alleen voor vriendinnen. Het leven is nu eenmaal niet perfect.
Opvallend is overigens dat zoveel ‘voorbeeldvrouwen’ over wier vriendschap in
dit boek verhaald wordt uit de therapeutische hoek komen. Logisch dat de schrijfsters
daar nogal wat mensen kennen, - ze stichtten zelf een Women's Therapy Centre in
Londen en later nog een in New York - maar laten ze toch alsjeblieft niet propageren
dat de hele wereld zo met elkaar om moet gaan. Of verdwijnt bij de meeste mensen
hun jaloezie echt als sneeuw voor de zon zodra ze vertellen dat ze jaloers zijn? Ook
mijn wereldbeeld is beperkt, maar ik kan het me echt niet voorstellen.
■

Pockets
Voor wie na een bezoek aan Bertolucci's The Last Emperor de lezing van de laatste
keizer zelf wil nalezen verscheen From Emperor to Citizen (Oxford University
Press, 502 p., f 29,25). Virtuoos weggewerkt in de film is keizer Pu Yi's verblijf als
krijgsgevangene in Rusland na de Tweede Wereldoorlog. Hij werd daar met veel
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egards behandeld, er werd hem zelfs toegestaan dat meer dienaren zich bij hem
voegden. Welke bedoelingen de Russen ermee hadden is onzeker, mogelijkerwijs
hadden ook zij, net als eerder de Japanners. Pu Yi als marionettenkeizer willen
gebruiken in een te annexeren stuk China. Dat ging echter niet door, Pu Yi werd
teruggesluurd naar China, waar hij in een communistisch heropvoedingskamp tot
‘goed mens’ werd omgesmeed. Mogelijkerwijs is Pu Yi's mededeling dat hij ook na
zijn heropvoeding een gelukkig mens was wel waar. Voor iemand die in het keurslijf
van de Verboden Stad was opgevoed, moet het communistisch burgerschap een zee
van vrijheid hebben ingehouden.
Tad Szulc wist het vertrouwen te winnen van Cuba's leider Fidel Castro en kreeg
toegang tot een groot aantal documenten die zijn boek Fidel. A Critical Portrait
alleen al daarom tot een unieke materiaalverzameling maakten (Avon, 785 p. f 19,20).
Veel van Castro's vrienden en naaste medewerkers werden geïnterviewd. Aan het
eind van zijn boek constateert Szulc dat, ondanks de grote vooruitgang die zij teweeg
heeft gebracht, de Cubaanse revolutie is verlopen in ideologisch orthodoxisme. Een
eindoordeel geeft hij niet, Fidel is uiteindelijk nog steeds president. De lezer heeft
zich ondertussen in Szulcs rijk gedocumenteerde bladzijden een eigen mening kunnen
vormen.
In de stroom boeken en artikelen die er ongetwijfeld nog over Gorbatsjov zullen
verschijnen, zag Nikolai Poljanski en Alexander Rahr's Gorbatschow. Der neue
Mann het licht (Ullstein, 376 p., f 24,75). In deze politieke biografie proberen beide
auteurs antwoord te vinden op de vraag hoe de onbekende ‘Senkrechtstarter’
Gorbatsjov (hij werd pas in 1985 partijleider) kans heeft gezien zo snel de binnenen buitenlandse verhoudingen open te breken. Ook in de door Margarethe Mommsen
en Hans Henning Schröder samengestelde artikelenbundel Gorbatschows Revolution
von oben wordt gepoogd Gorbatsjovs succes te verklaren (Ullstein, 323 p. f 14,65).
Met zeer aardige bijdragen van Karla Hiescher over de nieuwe lente in literatuur en
kunst en van Wolfgang Schlott over de satire in de schrijvende pers: ‘Das gebremste
Gelächter des Krokodil’. Opgenomen werd een tekening van Ogorodnikov, waar een
hoofdredacteur voor het bureau van een censor wordt afgebeeld. De censor zegt:
‘Uw kritiek op het rayoncomité bevalt ons. Hoeveel exemplaren drukt u? We kopen
de gehele oplage.’
Ronald Kessler beschreef de opkomst en ‘ondergang’ van de rijkste man van de
wereld: de internationale wapenhandelaar Adnan Mohamed Khashoggi (Corgi Books,
372 p. f 13,95). Een man die op het hoogtepunt van zijn rijkdom 330.000 dollar per
dag uitgaf. De terugslag kwam toen hij betrokken bleek bij Irangate. Tot de bedelstaf
zal hij echter wel nooit geraken, zolang hij het vertrouwen blijft genieten van het
ook al schatrijke koningshuis van Saoedi-Arabië.
Christina Dodwell reisde door China en schreef er een boek over: A Traveller in
China (Sceptre, 191 p. f 20,80). Met onder andere een opblaasbare kano kwam ze
op plaatsen waar nog weinig westelingen vóór haar waren. Bijvoorbeeld bij een
‘stenen bos’, een verzameling onregelmatig begroeide, grillig geërodeerde rotspunten.
In China valt het niet mee aan voorbijgangers informatie te ontfutselen: ‘Zelfs al
weten ze iets dat je verder zou kunnen helpen, vertellen ze het pas als je de juist
geformuleerde vraag stelt.’ Dodwell kwam evenwel op zeer uiteenlopende plaatsen
en maakte er schitterende foto's. Een aantal zijn in A Traveller in China afgedrukt.
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Prachtige reisboeken verschijnen regelmatig in de serie ‘The Century Travellers’.
Coups and Cocaine van Anthony Daniels bevat het verhaal over twee reizen door
Zuid-Amerika (Century, 230 p. f 29,25). In het South American Handbook leest
Daniels over de gevangenis in La Paz dat de gedetineerde gringo's bezoek zeer op
prijs stellen. ‘We zijn niet bepaald onschuldig hier binnen,’ zegt een Canadees. Later
komt Daniels in aanraking met de oorzaak van veel Zuidamerikaanse problemen:
cocaïne. Hij moet het toch ook eens proberen, en een vriend doet hem enkele grammen
kado. Met lopende neus bezoekt Daniels Incamonumenten en bedenkt dat de arbeiders
die ze gebouwd hebben ook al op cocabladeren moeten hebben gekauwd. Terug in
het hotel spoelt Daniels de rest van het witte poeder door de wc. Hij blijft liever
onschuldig.
Fanny Erskine Inglis leefde in de jaren veertig van de negentiende eeuw als madame
Calderon de la Barca enige tijd in Mexico, in die periode een onrustige streek met
vele revoluties. De diplomatenvrouw madame Calderon gaf haar ogen goed de kost
en schreef een dik boek: Life in Mexico (Century, 542 p., f 29,25). Aandacht
natuurlijk voor de diplomatieke verwikkelingen, maar vooral bijna fotografische
beschrijvingen van het leven op het platteland en in de stad. Madame Calderon kon
schrijven. Een reisgezelschap in een postkoets ziet er in haar proza zo uit: ‘Een padre
met een zeer Indiaans voorkomen zat tussen K. en mij, en een verschrikkelijk, lang,
schraal, vogelachtig vrouwmens, met enorme schele rode ogen, koolzwarte tanden,
vingers als klauwen en een reusachtig kropgezwel, zat tegenover ons en dronk met
tussenpozen brandewijn.’
William Franklin Sands werd in 1890 als diplomaat naar het Verre Oosten gestuurd.
Eerst naar Japan, later naar Korea. In Korea schreef hij zijn ‘ondiplomatieke
herinneringen’ At the Court of Korea (Century, 217 p. f 29,25). Sands komt aan
als de Bokseropstand in volle gang is, en je ziet hem vaak improviseren om rampen
op kleinere of grotere schaal te voorkomen. Zo stoomt hij met een in allerijl
opgetrommeld, ongeregeld legertje op een morsige kustvaarder twee Franse
oorlogsschepen achterna om te voorkomen dat ze een eiland gaan bombarderen. Dat
lukt hem inderdaad. Op het eiland treft hij ondertussen een zeer merkwaardige
bevolking aan, vrouwen maken de dienst uit. Mannen zijn er nauwelijks, die worden
eens per jaar van het vasteland gehaald en blijven ook dan maar kort. Op een van de
Franse oorlogsschepen ontmoet Sands ook nog de Franse commandant Vignaud,
beter bekend als Pierre Loti. Zijn beschrijving van de schrijver van Pêcheur d'Islands
mag er zijn: ‘Een klein mannetje, met hoge hakken om groter te lijken, in het korset
gehesen als een beaufe uit vroeger dagen, met rouge op wangen en lippen als een
moderne bakvis.’
ATTE JONGSTRA
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Gluren bij de buren
Het zuurzoet venijn van J.J. Peereboom
Een man aan de deur door J.J. Peereboom Uitgever: De Arbeiderspers,
227 p., f 36,50
Diny Schouten
Als je maar goed genoeg kijkt, ziet het gewone er gek uit. Of, zoals J.J. Peereboom
iemand laat opmerken in Een man aan de deur: ‘Als je je concentreert wordt het
vanzelfsprekende verbazend.’ ‘Gek’ en ‘verbazend’ zijn om te lachen, dat heeft J.J.
Peereboom in zijn nieuwe roman goed gezien. Er valt om Een man aan de deur zeer
hartelijk te lachen, zij het met lichte gegeneerdheid. Zó mensen het ooit verdienen
dat ze uitgelachen worden, níét de vier vlotte Larense echtparen, haute bourgeoisie,
die Peereboom als zijn studieobjecten heeft gekozen. Het is harteloze vivisectie die
hij pleegt: hij vilt ze levend. Het kan zijn dat hij daarbij zowel het gelijk als het recht
aan zijn kant heeft, per slot zijn het zijn eigen scheppingen. De medeplichtigheid
van de lezer is problematischer. Wat is er zo ontegenzeggelijk funny aan dat acht
brave Nederlanders die onder alle omstandigheden hun fatsoen bewaren, die hun
overspel eerlijk opbiechten aan de man of vrouw met wie zij hun leven delen en die
op tijd hun belasting betalen, met kennelijk plezier in schijfjes worden gesneden ter
meerdere glorie van de menswetenschap?
Ook Peerebooms vorige boek, Honkman's reizen, was een ‘social comedy’. Ik
vond die tobberige ‘midlifecrisis-roman’ niet zo verschrikkelijk leuk, ondanks 's
schrijvers onmiskenbare bedoelingen in die richting. Misschien kwam het doordat
Honkman als ik-personage zelf zijn beklag deed over zijn geestelijke immobiliteit.
Zijn Walter Mitty-dromen over hoe alles ook heel anders had kunnen zijn, benadrukten
het zielige wat te veel ten koste van het komieke. De afstandelijkheid van de derde
per soon die Peereboom koos voor Een man aan de deur, is vileiner en daardoor
dodelijker. Een bijkomstig voordeel is dat het aan de schrijver minder gelegenheid
biedt om zich achter zijn personages te verschuilen. Niet dat Peereboom bereid is
het achterste van zijn tong te laten zien, maar af en toe vangt de lezer toch een glimp
op van zijn zuurzoet venijn. ‘Die lui deugen niet, ook al is er zo op het oog niets mis
mee’: je hoort het hem denken.
Het echte ‘verbale fileren’ wordt echter overgelaten aan de hoofdrolspelers zelf,
via een vermakelijk soort gluren-bij-de-buren-procédé. Elk hoofdstukje verhuist in
optiek van buur tot buur. Wat de zaak boven Peyton Place verheft is de tot nadenken
stemmende demonstratie van wat Bredero al zei: ‘Al sietmen de luy, men kensse niet.’
Dat is ook zo ongeveer het ideetje van televisieregisseur Nico Steene, die van plan
is om najaren van een comfortabele baan als inkoper van documentaire buitenlandse
series - zo'n functie heeft bij de omroepen ongetwijfeld een sjiekere naam - zijn
omgeving maar vooral zichzelf wil bewijzen dat hij ook ‘creatief’ nog zijn mannetje
staat. Een afspraak voor de draaidatum is gauw gemaakt, het concept iets minder
snel bedacht, maar Steenes onderwerp belooft veel: ‘De vrije mens’, ofwel: ‘Is de
vrije mens vrij, of doet hij maar zo.’ Nico vreest wel even dat zijn ‘thema’ gezien
zal worden als zielige onzin, maar het hoofd van de afdeling Documentaire
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Programma's betoont zich tevreden, al is dat dan minder om het idee zelf dan om
een ooit genomen ‘principebesluit’ dat er geen dure reizen aan verbonden mogen
zijn. Aldus begint Nico aan zijn zelfopgelegde taakje, zijn dorpsgenoten te vragen
naar hun opinie over het probleem van ‘de vrije mens’. Dat alles onder het motto:
‘Weten wij wel wat zich onder onze neus afspeelt.’ Het komieke van het eerste
hoofdstukje, waarin wij deze Nico leren kennen als een wat vage, vriendelijke man
die de hinderlijke eigenschap heeft zijn zinnen niet af te maken, is dat zijn echtgenote
Heleen ziet wat Nico niet ziet, al speelt het zich pal onder zijn neus af: zij kent hem
beter dan hij haar, laat staan zichzelf, laat staan zijn buren. Zijn pretentie om met
zijn programma het onderscheid te laten zien tussen wat mensen zeggen en wat ze
doen, wordt daarmee een beetje phoney, al gaat Heleen te zorgvuldig met haar
huwelijk om om die gedachte uit te spreken.

Cock-teaser
In de Larense binnenhuisjes waarvan in Een man aan de deur deuren worden
opengezet die voor anderen gesloten blijven, tobben meer bewoners met
huwelijksmoeilijkheden. Het maakt hen niet belangwekkender dan hun meningen
over de vrije mens. Wel is het boek er fleuriger van geworden dan het geweest zou
zijn als alleen Nico's nerveuze gepieker over de ‘vrije’ invulling van het bestaan en
hoe daar ‘creatief’ vorm aan te geven, het onderwerp gevormd zou hebben. De scènes
wisselen snel, met effectieve introducties der dramatische personen. Daar is allereerst
de man-schuwe cock-teaser Poppie Radboud, comfortabel gealimenteerd door een
ex-echtgenoot die ze liefjes ‘haar hoeder’ noemt, en die óók wel een baantje te
vergeven heeft voor haar nieuwe verloofde Wim Bossinga. Die situatie is niet erg
tactvol tegenover de arme Wim, die toch al lijdt onder Poppies grillige en harteloze
ontzeggingen van haar ‘prikkelende lichaamsvormen’. Poppies screening voor Nico's
documentaire, die voorlopig de weinig vertrouwenwekkende werktitel Zeggenschap
krijgt toebedeeld, is niet al te veelbelovend. Poppies opinie over de vrijheid: ‘Ik kan
je één ding noemen dat mij een onvrij gevoel geeft: mannen die altijd aan je willen
zitten. Dat vind ik onvrij.’
De andere buren leveren, gevraagd naar hun mening, een navenante bijdrage.
‘Vrijheid’ is niet iets waar Peerebooms Larense villabewoners zich erg om bekreunen.
De dames hebben het druk met een hondenopvangcentrum, het besturen van een
culturele-lezingenclub en een gezamenlijk op te richten winkel in ‘leuke dingen’, op
de arme Hilde na die ontevreden is ‘in haar rol van vrouw die in de antiekwinkels
troost zoekt voor haar huwelijk’. Hun echtgenoten hebben evenmin veel te melden
over Nico's brandende kwestie. De enige die er wel ideeën over heeft is Hildes
echtgenoot Roland, die ter sussing van zijn slechte geweten hoopt op ontrouw van
zijn vrouw: ‘Als het huwelijksleven verwilderde lag de weg open naar een nieuwe
vrijheid.’ Roland is grdAg ‘ethisch verantwoord’, zelfs waar het gaat om de voor
hemzelf het meest profijtelijke verkoop van de familieaandelen. In het ironisch op
afstand houden van Nico en diens televisieprogramma is hij even behendig als in het
sussen van een opstandige OR-voorzitter. De dialoog tussen die arme (maar net even
te ijdele) sukkel die door de directeur-eigenaar met een niet eens zo erg nat gemaakte
vinger te lijmen is door hem ‘een gesprek onder vier ogen’ te beloven over de op
handen zijnde overname, heeft een verbluffend goed gelukte blijspeltoon: niet
opdringerig humoristisch, uiterst droog, en daardoor van een knersend sarcasme.
Daarmee moet niet gezegd zijn dat Peerebooms talent beperkt is tot het schrijven
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van perfecte dialogen. Een man aan de deur is daarenboven volgestouwd met situaties
die voor wie plezier heeft in Peerebooms onnadrukkelijke maar toch snerpende
cynisme, onweerstaanbaar komisch zijn. Wel wordt veel van de pret ontleend aan
het overspel - het opportunisme van Roland die zich door omstandigheden gedwongen
ziet tegenover zijn vriendinnetje dezelfde ‘zakenafspraken’ te verzinnen als tegenover
zijn wettige echtgenote; de smakeloze moderne eerlijkheid waarmee Heleen achteloos
tegenover haar Nico een ‘fysiek’ geworden relatie met een andere man vermeldt maar dat hoort nu eenmaal traditioneel bij het genre.

J.J. Peereboom
LON VAN KEULEN

Kneuzendiner
Ook tussen Nico en een volgende gast voor zijn programma, buurvrouw Willeke,
groeit iets moois. Aandoenlijk is dat wel, maar Willeke heeft evenmin iets verheffends
te zeggen over de vrije mens als haar pompeuze echtgenoot Jan Hals. Ook Jan, die
als ‘essayist, criticus en denker’ het Larense intellect vertegenwoordigt, mag in het
programma maar is vooralsnog verwikkeld in kleinzerige conflictjes met
medebeoefenaren van zijn beroep. Dat Hals nog het benauwdst is om niet in Nico's
programma gevráágd te worden, wekt de indruk dat Peereboom - zelf recensent van de eigen broederschap nog de minste dunk heeft.
De apotheose vormt het ‘kneuzendiner’ waarmee Roland en Hilde aan hun
burenplichten voldoen - de overvriendelijk aangeboden dolmades, olijven, en
Sauternes 1975 bieden hier een gemelijk doorkijkje in het Gooise social life. Tot
ongenoegen van de disgenoten, die reden hebben om verhit te discussiëren over de
intimiteiten die hen inmiddels ontfutseld zijn, geeft Nico zijn aarzeling te kennen
om zijn creatieve aspiraties door te zetten. Een excuus is snel gevonden in de
toewijzing van een niet-gewenste assistent. Ook al staat Nico's besluit niet helemaal
vast, het geneuzel over ‘de vrijheid als hoeksteen, of als draagbalk in ons
levensgevoel’ neemt een einde als Nico zich onttrekt aan het verontwaardigde
gezelschap door op de wc te gaan zitten. Op de laatste pagina belooft Nico zichzelf
toch nog dat hij door zal zetten, ‘omdat ik vooral duidelijk wil zien dat er een keuze
gedaan wordt’. Veel hoop op een grensverleggend programma heeft hij dan al niet
meer. Ook als lezer weet je dan allang dat er niet veel beters dan de gebruikelijke
lucht zal worden uitgezonden. Wat mij wel opzien baarde, is hoe genoeglijk het kan
zijn dat iemand signaleert hoe raar die lucht eruit ziet.
■
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Weduwnaar van Europa
Paul Morand leefde met de rug naar de toekomst
Venetiës door Paul Morand Vertaling: Geerten Meijsing Uitgever: De
Arbeiderspers, Privé-Domein, 197 p., f 39,50
Sur baudelaire, Flaubert et Morand door Marcel Proust Uitgever: Editions
Complexe, 230 p., f 22,55
Paul Morand, voyageur du XX siècle door Manuel Burrus Uitgever:
Librairie Séguier, 187 p., f 60,75
Rudi Wester
Wie was Paul Morand? Weinig Nederlanders zullen daar een antwoord op kunnen
geven, iaat staan dat ze een van de tachtig titels kunnen noemen die te zamen zijn
literaire werk uitmaken. Toch is er nu in Privé-Domein een vertaling van zijn Venises
(1971) verschenen zonder maar een kleine inleiding op zijn literaire betekenis of zijn
leven. Een onbegrijpelijke misser want het is niet zomaar een of andere Franse
schrijver die een mooi boek over Venetië geschreven heeft. Morand was tussen de
twee wereldoorlogen een van de meest gelezen schrijvers ter wereld, hij werd in één
adem genoemd met de drie andere grote M's: Maurois, Mauriac, Montherlant. Zijn
Ouvert la nuit en Fermé la nuit, twee verhalenbundels die in de jaren twintig
verschenen, werden over de hele wereld vertaald. Maar vlak voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog is er iets helemaal fout gegaan met Paul Morand, en om dan
zijn ene alinea over deze periode in Venetiës, namelijk: ‘Zo kwam ik in 1917 van
een zeer extreem links, in 1940 bij een door Maurras ondersteund Vichy, waar ik
mij niet minder ontheemd voelde’ zonder commentaar te laten passeren - ach arme
ontheemde, zou de niets vermoedende lezer kunnen denken - is een te slordige
voorstelling van zaken.

Jean Giraudoux, André Maurois en Paul Morand in Cap Ferrat, 1932

Daarom eerst iets meer over deze avonturier in de letteren, diplomaat, dandy en
snelle-autogek. Hij werd in 1888 geboren als enige zoon in een gezin waar de vader
toneelschrijver, vertaler en schilder was en onder meer Hamlet speciaal voor Sarah
Bernhardt vertaalde. Zijn loopbaan als reiziger begint Paul Morand als hij in 1902
in zijn eentje naar Engeland gestuurd wordt om de taal te leren. Later heeft hij een
keer uitgerekend dat hij Het Kanaal honderdvijftig keer is overgestoken, en de eerste
zin in Venetiës luidt dan ook: ‘Elk bestaan is een anoniem geposte brief; het mijne
draagt drie stempels: Parijs, Londen en Venetië.’
In 1904 gaat hij met zijn ouders voor het eerst naar Venetië, ‘als naar het Beloofde
Land, bereid om daar de wet te ontvangen’, en hij zal er zó vaak komen dat hij al
zijn gelukkige herinneringen met de verschillende Venetiës associeert. Hij gaat de
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diplomatieke dienst in omdat dat in zijn behoefte aan eenzaamheid, leven in vreemde
landen en reizen (‘in de vlucht, het heil’) voorziet. Met Marcel Proust raakt Morand
zeer bevriend, en het is ook Proust die een voorwoord bij zijn Tendres Stocks (1921)
zal schrijven. Onlangs werd dit voorwoord opnieuw uitgegeven, maar veel wijzer
over Morand worden we daaruit niet. Proust had net in de Revue de Paris een artikel
van Anatole France gelezen waarin deze verklaarde dat elke bijzondere opvallendheid
in een stijl verworpen moet worden. ‘Welnu, het is zeker dat de stijl van Morand
bijzonder is,’ schrijft Proust, waama hij de rest van het voorwoord vult met Anatole
France de oren te wassen omdat hij vindt dat stijl juist bestaat bij de gratie van
bijzonderheden.

Xenofobie
Morand wordt aan de ambassades van onder andere Rome en Madrid verbonden en
trouwt met een prinses van Roemeense afkomst, Hélène Soutzo, vanwege haar
hoogopgeheven hoofd doorCocteau omschreven als ‘een Pallas Athene die haar uil
heeft ingeslikt’ en die verder opvalt wegens haar antisemitisme, haat tegen de
Engelsen en woede als tijdens de Eerste Wereldoorlog haar nachtrust in de Ritz
verstoord wordt door de Zeppelins. Ongetwijfeld door deze verbintenis en zijn eigen
xenofobie, schrijft Morand in 1934 France la Doulce, een satire op de teloorgang
van de oude normen en waarden, en op ‘de piraten, genaturaliseerd of niet, die zich
uit het schemerduister van Centraal-Europa en het Oosten, een weg gebaand hebben
naar het licht van de Champs Elysées’. Een deraillerende bijzonderheid is dat dit
lichtelijk antisemitisch geschrift in het Duits vertaald werd onder de titel Le Camp
de concentration du bon Dieu. Maar ook in Ouvert la nuit, dat nog steeds verkrijgbaar
is, want de Fransen zorgen wel voor hun klassieken, gaat de hoofdpersoon in het
verhaal ‘La nuit Nordique’ naar een (naakt)bijeenkomst van de Diana Bund in Zweden
waar ‘alleen mensen van het Arische ras’ worden toegelaten die ‘noch met Russen
noch met joden’ omgaan. Helemaal onverwacht is het dus niet dat Morand, die in
1939 op de ambassade in Londen zat, hals over kop dat land verlaat en zich regelrecht
in de armen van Pétain stort. In 1944 zal hij door de Gaulle aan de kant worden gezet
‘wegens administratieve zuiveringen’, en als balling jarenlang in een niet onaardig
optrekje in Zwitserland verblijven. Zijn romans worden nauwelijks meer gelezen,
ook al omdat het meer de tijd is voor geëngageerde literatuur, en nog eenmaal verwekt
hij grote opschudding als hij in 1958 dreigt te worden toegelaten tot de Académie
Française. Tot hij dus met Venetiës zijn stem terug vindt, vijf jaar voor zijn dood in
1976.

Paul Morand in een Bugatti
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Paul en Hélène Morand in Venetië

Vooroorlogse eruditie
Venetiës is een merkwaardige verzameling vrij chronologische herinneringen, - met
een lapsus van 1940 tot 1950 - commentaren op de maatschappij waarin hij leeft,
gekleurd door de nostalgie van iemand die nooit de breuk van 1914 heeft kunnen
verwerken. Het is geen omzien in wrok, maar meer een zich scharen bij de verliezers
(‘Ik ben weduwnaar van Europa’) die treuren over een schoonheid die voorgoed
verloren is gegaan. En waar was grotere schoonheid te vinden dan in Venetië? Zijn
liefde voor de stad beschrijft hij in prachtige beelden, de bijzondere geuren, de kleur
van het licht als het net geregend heeft, de Venetiaanse cafés, de geheimzinnige
villa's aan de rivier de Brenta, de herinneringen aan Proust die ook Venetië bezocht
en die hij verbindt met zijn eigen ervaringen; ‘Voor de geestelijke gezondheid,
bedacht ik toen ik weer terugkwam van San Lazarro, kun je beter een andere stad
kiezen dan het androgyne Venetië “waar je niet weet waar het land ophoudt en het
water begint”, zoals Eistir het uitdrukt tegenover Albertine.’ Morand heeft inderdaad
een bijzondere stijl, hij schrijft direct en alert, met groot gevoel voor een raak portret
en met een vanzelfsprekende eruditie die inderdaad vooroorlogs aandoet.
‘Ik leefde met mijn rug naar de toekomst’, zal hij van zichzelf zeggen. Maar ook
haalt hij Marcuse aan, of verklaart voor de jeugd dat in 1900 de neiging om de
ellendige kant van het leven te belichten niet bepaald in de mode was, zoals nu.
Typerend voor het verschil in generatie, is zijn weergave van een interactie met een
struise hippie: ‘Ik reikte aan de walkure mijn veldfles met grappa; ze pakte die aan
als een sombere clochard zonder te bedanken. “Je kunt in een half jaar weer
terugvallen tot het stadium van de aap of de wolvenmens,” begon ik, “maar om een
Plato te worden, waren er miljoenen jaren nodig... Als je je voorstelt hoe Venetië...”
“I shit on Venice,” antwoordde de walkure. “Kom kom, laat dat toch aan de duiven
over mademoiselle...” zei ik terwijl ik mijn lege flacon weer terug nam.’ Twee
verloren generaties, elkaar treffend in Venetië.
Een laatste woord nog over de opmerkelijke slordigheden waarmee deze uitgave
omgeven is. Dat er geen verklarend namenregister aan toegevoegd is, is enigszins
begrijpelijk gezien de honderden namen die erin voorkomen. Maar om nu maar aan
te nemen dat iedereen weet wat het ‘Institut’ is, of ‘De Zes’, of heren ‘met hun hoge
schitterende “kachelpijpen” op de geheven stok’ (?), gaat me iets te ver. En waarom
niet aangegeven dat de voetnoten van de schrijver zelf zijn (neem ik tenminste aan)?
De vertaling van Geerten Meijsing is voor het grootste deel voortreffelijk van toon,
maar wordt toch ook ontsierd door enkele fouten. Typische fouten tegen de Franse
grammatica, zoals: ‘Proza schrijvend zonder grammatica te kennen, ontdekte ik...’,
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wat moet zijn: ‘Door proza te schrijven etc.’ Nederlandse fouten als ‘Ondanks het
kronkelen, bewegen de bolle, onappetijtelijke vismanden niet.’ En de zin: ‘(een tijd)
waarin Europa zich niet meer laat horen en alleen Azië nog telt; in Venetië was dit
werelddeel begrepen, gelegen aan zijn havens, erin doordringend tot in China’, liet
mij in totale geografische verbijstering achter. Jammer. Ik dacht toch te weten waar
Venetië lag.
■
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Het taboe op groen, rond en schuin
Carel Blotkamp over het verschil tussen Mondriaan en Mondrianesk
Mondriaan in detail door Carel Blotkamp Uitgever: Veen/Reflex, 157 p.,
f 38,50
Els Hoek
Mondriaans kunst heeft zich ‘losgezongen’ van haar betekenis, vermeldt de achterkant
van Carel Blotkamps Mondriaan in detail. Je ziet het gebeuren. Een zaal met
schilderijen van een zuivere toon en PANG! Het ‘plaatje’ wordt opgeraapt en laat
zich zó oppoetsen dat het overal kan worden opgeplakt. De scherven betekenis blijven
liggen - voor stoffer en blik?
‘Je begrijpt dat mijn werk niet alleen bestaat in dingen maken: er zit veel meer
aan vast. (...) Ik begrijp niet hoe je tot het traditionele idee komt om bouwen en
schilderen te scheiden! Ook om persoon en idee te scheiden.’ Zo veegde Piet
Mondriaan in het najaar van 1922 architect J.J.P. Oud de mantel uit. Oud omarmde
Mondriaan als vriend en als schilder - zolang hij maar afbleef van architectuur. Hij
bewonderde de schilderijen als schilderijen, lós van de denkbeelden waaruit ze
ontstonden en zonder, zoals Mondriaan bedoelde, hun extreme stellingname door te
willen trekken naar zijn eigen vakgebied.
Mondriaans levensbeschouwing (theosofie) en theorie (neo-plasticisme) zijn tere
punten. De huivering die Oud voelde is in de loop van de jaren uitgegroeid tot angst,
met als gevolg, onwetendheid en banalisering. Men ziet roodgeel-blauw: een
Mondriaan!, proeft een sfeer als die waarmee frisdranken worden aangeprezen en
zegt al even snel als dat zo'n blikje koelhelder wordt leeggeslurpt: I love Mondrian!
Misschien weten veel mensen niet dat ‘houden van’ ook bij kunst niet geheel
vrijblijvend is en bedoelen ze eigenlijk: Mondrian loves me!; hij houdt me warm,
draagt mijn boodschappen en zijn kleuren ontvangen me wanneer ik thuis kom.
Vormden Hema-sjaals en Ikea-meubels met Mondriaan-motieven de aanzet voor
Blotkamp om te proberen de brokken te lijmen, of waren het Mondriaans woorden
aan Oud? Geen van beide, denk ik. Toen hij er een kleine twintig jaar geleden mee
begon keek hij eenvoudigweg naar de schilderijen. Die mogen op een foto zo uit de
machine lijken, in het echt tonen ze stuk voor stuk een gevecht met de verf: laag over
laag; een vlak van links naar rechts gestreken, een ander van boven naar beneden;
gemier bij de lijnen en aan de randen van het doek. Als het alleen om het plaatje ging
had Mondriaan niet zo'n moeite hoeven doen.
Als kunsthistoricus (toen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, nu hoogleraar aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam) verwonderde Blotkamp zich over Mondriaans
ontwikkeling en over de positie als eenling die hij, ook tijdens zijn leven al, voor
zich had weten op te eisen. De landschappen uit de begintijd zijn allesbehalve
revolutionair; voor de beroemde Rode molen spiekte Mondriaan bij Jan Sluyters,
later was zijn buurman Picasso, Braque. En de eerste ‘echte’ Mondriaans werden
geboren in de context van De Stijl.
Natuurlijk was er in 1970 op deze punten al aardig wat veldwerk verricht. De
Canadese kunsthistoricus Robert Welsh had de vroege periode ontgonnen. Martin
James uit New York legde de link tussen Mondriaan en het symbolisme, en in H.L.C.
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Jaffé's proefschrift over De Stijl streed Mondriaan, samen met Theo van Doesburg,
aan het hoofd van een peloton schilders en architecten voor een wereld zonder
grenzen. Maar het onderzoek was óf alleen voor vakgenoten (feiten, data), óf zo
breed en algemeen beschouwend dat het als een mist vervluchtigde boven de koude
grond van het clichébeeld. Mondriaan bleef van eenzame hoogte bestraffend neerzien
op schorriemorrie dat het waagt zelfs maar aan groen, rond of schuin te denken.
Dit clichébeeld had zelfs tastbare bewijzen: bloedeloze architectuur en doodse
vormgeving afficheerden zich, onder de noemer van Nieuwe Zakelijkheid (nota bene
een term van Oud!) of Functionalisme, als de ware erfenis van Piet Mondriaan.
Tegensputteren? Weinig kans.
De tweede generatie Mondriaan-kenners - naast Blotkamp Joop Joosten (Stedelijk
Museum), Herbert Henkels (Haags Gemeentemuseum), Yves Alain Bois (Parijs) en
Nancy Troy (Chicago) - speelde het slim. Geen overhaaste coup op het bestaande
beeld maar een stroom gedegen artikelen over een beperkte periode, een aspect,
contact of over een enkel schilderij, in vaktijdschriften. Nu is de tijd rijp om dat
‘kleine grut’ - bewerkt, gebundeld, in een verband geplaatst - voor een breder publiek
toegankelijk te maken. Strijd op de vierkante millimeter én blik voorbij de einder;
kennis en beschouwing in één.

Lik op stuk
Mondriaan in detail bevat vier artikelen (twee eerder toevertrouwd aan de - vakmatige
- lezer en twee uitgesproken als inaugurale rede/lezing) die, hoewel ze elk een eigen,
afgerond onderwerp behandelen, met elkaar zijn verbonden door de volgende ideeën:
- Mondriaan was niet dogmatisch.
- Hij zat niet in een vacuüm.
- Er is een wezenlijk verschil tussen Mondriaan en Mondrianesk.
Het laatste punt wordt stevig én subtiel bij de kop gepakt in het hoofdstuk over
Mondriaan en Architectuur. Blotkamp noemt ze niet eens, de pre-fab nazaten; door
de rol van de gebouwde omgeving in Mondriaans werk en ideeën bloot te leggen
geeft hij ze echter lik op stuk. Van Winterswijk tot New York; van de
religieus-symbolische sfeer om het silhouet van een kerktoren, molen, vuurtoren, tot
het laboratorium-paradijs van het neoplastisch ‘opgeloste’ atelier.
De leidraad van hef artikel - dat twee derde van het boek beslaat - is Mondriaans
Trialoog. Dit toneelstuk (dat in 1919/20 in afleveringen verscheen in het tijdschrift
De Stijl) vertelt over een wandeling van een met maanlicht overgoten nachtlandschap
naar het atelier (langs Mondriaans ontwikkeling dus), waarbij de abstract-realistische
schilder Z wordt geconfronteerd met het norse wantrouwen van zijn naturalistische
collega X en de oprechte, ongecompliceerde belangstelling van leek Y (hoe komt het
toch dat de meest eenvoudige vragen het moeilijkst te beantwoorden zijn?). Net als
de Trialoog komt het artikel tot leven doordat Mondriaan weerwoord krijgt. Blotkamp
laat hem alle letters van het alfabet ontmoeten; van Rijksacademie-directeur August
Allebé via Huszár, Oud, van Doesburg, tot de Amerikaanse Charmion von Wiegand.
De kunstenaar scherpte zich aan hen.
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Mevrouw H.P. Blavatsky

Mondriaan in zijn atelier, 1926

Compositie met vlakken in oker en grijs, 1919

Het tweede stuk gaat over religie. Iemand die een lastiger onderwerp weet?
Blotkamp houdt het concreet. Alle Stijlschilders hebben een triptiek gemaakt; een
beeldvorm die, waar hij ook hangt en wat er ook op staat, herinnert aan kerk en
eredienst. Maar ‘het goddelijke’ is niet voor iedereen hetzelfde. Huszar bijvoorbeeld
vond het verstrijken van de tijd al een mysterie op zich. Hij maakte een klok met
zijpanelen van dierenriemtekens.
Zo simpel ligt het maar zeiden. Toen Van der Leek eind 1916 zijn beroemde
Mijntriptiek voltooide en Mondriaan vervolgens op de tentoonstelling van de
Hollandse Kunstenaarskring drie schilderijen ophing als triptiek, leek het: twee
handen op één buik. En dat, zo laat Blotkamp zien, terwijl het verschil in betekenis
en bedoeling groot is.
Dat hij er pukkeltjes, loopogen of een niesbui van kreeg heb ik (nog) niet gehoord
of gelezen; toch weet men het zeker: Mondriaan was allergisch voor schuin. Altijd
weer dat sprookje over de ruzie met Van Doesburg omdat die diagonalen ging
gebruiken. Wie zegt van Mondriaan te houden maar nog gelooft in zijn rechtlijnigheid
is alleen al om het derde stuk, What's Up?, verplicht Mondriaan in detail te lezen.
Daarna kijk je niet alleen met andere ogen naar de ruitvormige schilderijen uit 1918/19
waar het in eerste instantie om gaat (twee in het Rijksmuseum Kröller-Muller, een
in het Haags Gemeentemuseum en een in het Philadelphia Museum of Art), maar
ook naar de latere ruiten en de rechtstandige schilderijen. En je kijkt anders naar
Mondriaan; zolang de spanning maximaal is, dat wil zeggen zolang de lijnen elkaar
loodrecht kruisen, kan wat hem betreft alles: ‘Het schuine is natuurlijk betrekkelijk,
en afhankelijk van onze plaats en die der dingen’. Alleen - een mens staat normaal
gesproken rechtop; wel zo netjes om daar rekening mee te houden.
Het heetste hangijzer: Mondriaans belangstelling voor theosofie. In het architectuuren triptiekenartikel voert Blotkamp de spanning op met kleine porties informatie; in
What's Up? zet hij de lezer even op een nuchter, formeel spoor, om in het laatste
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artikel zijn slag te slaan. Theosofie een jeugdzonde? Vergeet het maar. Tot aan het
eind van zijn leven liet
Vervolg op pagina 16
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Ierse kinderjaren
Honderdveertien meer en minder bekende Ieren schreven over hun
jeugd
An Irish Childhood Samengesteld door A. Norman Jeffares en Anthony
Kamm Uitgever: Collins, 384 p. Importeur Nillson & Lamm, f 61,50
Jan van der Vegt
Honderdveertien prozastukken en gedichten hebben Jeffares en Kamm bijeengebracht
in hun bloemlezing An Irish Childhood. De titel suggereert dat dit vele een beeld zal
oproepen van hoe het is een kind in Ierland te zijn, maar daarin is die titel wat
misleidend. Dat maakt de inleiding al in de eerste regels duidelijk: de samenstellers
hebben gezocht naar wat Ieren over de kindertijd kunnen vertellen, die van henzelf
of die van anderen. Dat is niet hetzelfde als ‘Ierse kindertijd’.
Wat verstaat men onder ‘Ieren’? Uit de biografietjes onder de bijdragen blijkt dat
de samenstellers dit heel ruim hebben opgevat; om maar zoveel mogelijk auteurs
onder die vlag te kunnen verzamelen? Cyril Connolly staat er bijvoorbeeld bij. De
toch heel ruimhartige Biographical Dictionary of Irish Writers van Brady en Cleeve
(1985) noemt hem niet. Zijn moeder was een Ierse, maar zijn vader een Engelsman,
en zijn verhaal in de bloemlezing gaat over een zeer Engelse school. Maar in het
algemeen kan men zeggen dat de schrijvers van wie bijdragen zijn opgenomen op
z'n minst uit Ierse ouders zijn geboren, zij het soms ver van Ierland vandaan.
De samenstellers zijn ook ruim geweest wat de aard van de bijdragen betreft, en
dat is de bloemlezing zeker ten goede gekomen. Ze opent met een fragment uit een
van de oude sagen en er staat een aantal gedichten in, zoals Russell's droom over een
eeuwige jeugd en Kennelly's tot sonnet gecondenseerde woede over een sadistische
priester-leraar. Van de belangrijke Ierse schrijvers zijn de meesten vertegenwoordigd
met fragmenten uit autobiografie of memoires, maar er staat ook werk in van tientallen
auteurs buiten de bellettrie: een kampioen in de ruitersport, een bioloog, musici,
geestelijken, politici. Een aantal van hen is gevraagd speciaal voor dit boek over hun
jeugdherinneringen te schrijven, en een van die geïnviteerden is Caragh Devlin, een
zeventienjarig schoolmeisje uit Belfast. Zij vertelt met zo'n aantrekkelijk mengsel
van laconieke afstandelijkheid en naïviteit over haar aardige ouders, dat men moet
hopen dat ze blijft schrijven, al is een ongelukkige jeugd blijkbaar niet háár goudmijn.
Of de samenstellers met dit boek toch iets van een typisch-Ierse jeugdervaring
wilden laten zien, wordt noch uit hun inleiding noch uit de bloemlezing zelf goed
duidelijk. Cecil Day Lewis is in Ierland geboren, maar is vanaf zijn eerste jaar in
Engeland opgegrocid. Bridget Boland vertelt een mooi verhaal over haar kindertijd
in Frankrijk. Bij zulke bijdragen lijkt het adjectief ‘Iers’ weinig relevant. Maar daar
wegen de verhalen van Peig Sayers en Maurice O'Sullivan tegenop, twee auteurs
van de Blasket Eilanden, die generaties geleden een kweekplaats waren van vertellers
in het Gaelic. In hun boeken weerspiegelt zich een authentiek Ierse levensstijl.

Ontwakend nationalisme
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Dat de bloemlezing prikkelt tot het stellen van de vraag wat ‘Iers’ nu precies betekent,
is op zichzelf al aantrekkelijk. Kate Cruise O'Brien maakt de vraag in haar bijdrage
expliciet: Iers betekende voor haar een andere manier van leven dan die in haar
ouderlijk milieu: katholiek, wat armoediger, met een ander soort eten. ‘Typisch Iers’
zijn natuurlijk ook de vele verhalen waarin de kinderjaren in de ban van historische
omstandigheden zijn, vooral door
Vervolg op pagina 12

Een fatale geschiedenis
Op weg naar Ofrynio door Filippos Drakondaïdis Vertaling Hero
Hokwerda Uitgever: Bert Bakker, 119 p., f 24,50
Eric Gobbers
De Griekse schrijver Drakondaïdis was in maart 1978 getuige van een zwaar
verkeersongeval waarbij een vrachtwagen en een personenauto betrokken waren. De
drie vrouwelijke inzittenden van de kleine wagen kwamen om het leven. In een kort
voorwoord vertelt de auteur dat hij verschillende mensen ontmoette die iets afwisten
van de slachtoffers. Door die vertelsels en verhalen begon het absurde ongeluk een
vorm te krijgen. ‘De dood werd afgebeeld en verloor, te midden van de andere
voorstellingen, zijn kilte.’
De lezer begint zijn lectuur dus met een gevoel van fataliteit, drie van de vier
hoofdpersonages waarover hij gaat lezen zijn ten dode opgeschreven. De schrijver,
zo blijkt uit een in een noot van de vertaler geciteerde brief, wil dat een schijnbaar
zinloze gebeurtenis een betekenis krijgt. Het niet begrijpen moet plaats maken voor
bedenkingen over het leven en de dood. Bij deze toch al vrij ernstige doelstelling
voegt Drakondaïdis nog een literair-theoretische bedenking. Op weg naar Ofrynio
is geen roman. In de Nederlandse vertaling kreeg het werkje de ondertitel ‘tafereel’
mee; in de toelichting van de auteur wordt gezinspeeld op de dubbele betekenis van
het woord ‘historia’ (‘geschiedenis’ en ‘verhaal’). Hoofdbekommernis van
Drakondaïdis is het te geringe werkelijkheidsgehalte van de roman als genre. Door
aan het begin van zijn werk het ongeluk te vermelden ankert hij de rest van het verhaal
in de ultieme werkelijkheid van de dood. Al deze aspecten vormen min of meer de
theoretische context van Op weg naar Ofrynio, maar dat maakt van dit boekje nog
altijd geen meesterwerk.
In afwisselende hoofdstukken worden ons de droevige, mislukte levens geschetst
van de drie dametjes in het rode personenautootje en van de vrachtwagenchauffeur
Ilias. Seksuele en sociale frustaties voeren de boventoon in de bedenkingen van de
op de fatale knal afsnellende reizigers. Als we Drakondaïdis goed hebben begrepen,
zou er medegevoel moeten ontstaan bij de lezer die zo tot het besef moet komen dat
enkele onbelangrijke slachtoffers van het zoveelste verkeersongeluk ook een innerlijk
en een gevoelsleven hadden. De etymologische moeilijkdoenerij uit de brief aan de
vertaler wordt in de praktijk een weinig overtuigende illustratie van ‘de
psychologische diepten der gewone lui’. De hele theorie staat of valt met het ontstaan
van een emotionele verbondenheid met de figuren uit deze minitragedie. De verhalen
over mislukte huwelijkskansen en het blijven hangen op de onderste sport van de
sociale ladder krijgen in Drakondaïdis' behandeling niet genoeg nieuwe glans om
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interessant te worden. Blijft over de basistof voor een scenario van een tv-film met
niet te opdringerige human interest, bij voorkeur te programmeren bij Veronica,
wanneer die weer eens in een wat ernstiger bui zijn.
■
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Het vrouwelijk geheim en haar mannelijk equivalent
Josephine Lowndes Sevely en de mannelijke clitoris
Eve's secrets A New Perspective on Human Sexuality door Josephine
Lowndes Sevely Uitgever: Bloomsbury, 213 p., f 53,10 Importeur: Nilsson
& Lamm
Christien Brinkgreve
Is de clitoris een kleine of zelfs verminkte penis? Het is duidelijk dat geen zichzelf
respecterende vrouwenbeweging een dergelijke bewering over haar kant kan laten
gaan. De gedachte is eeuwenoud: van Galenus tot in deze tijd met Freud als
invloedrijke woordvoerder heeft men deze opvatting gehuldigd, met kleine variaties
in woordkeus. Maar de kern was duidelijk: de penis was de hoofdvorm en de clitoris
een zwakkere afgeleide.
Het valt dan ook niet te verwonderen dat van vrouwenzijde heftig tegen deze visie
is gefulmineerd. Onder de vrouwelijke analytici was Karen Horney een van de eersten
die zich duidelijk en openbaar tegen Freuds visie op de vrouwelijke seksualiteit
keerde. Freud meende, zoals inmiddels bekend zal zijn, dat het kleine meisje het
ontberen van een penis als een groot gemis ervaart. Sterker nog: als een litteken, een
narcistische wond, als de bron van haar minderwaardigheidsgevoelens. Deze wat
bot weergegeven visie werd, hoe kan het anders, als masculinistisch en seksistisch
gebrandmerkt, en is op verschillende manieren bestookt. Allereerst door de terechte
vraag waarom vrouwen zo zouden lijden onder ‘penisnijd’ en mannen geen afgunst
zouden kennen op het toch niet geringe vermogen van vrouwen om kinderen te
krijgen. Maar ook de penisnijd wenste men niet letterlijk en fysiek te nemen: als er
dan van afgunst sprake was, dan was dat op de grotere macht en betere
maatschappelijke positie van mannen, dan was er sprake van machts- of positienijd.
In Eve's Secrets van de Amerikaanse psychologe Josephine Lowndes Sevely wordt
de koe anders bij de horens gevat. Niet de clitoris wordt als afgeleide van de penis
gezien, maar de penis, of de binnenkant van de penis, wordt ‘mannelijke clitoris’
gedoopt. Sevely's theorie luidt dat het equivalent van de (vrouwelijke) clitoris niet,
zoals lang werd aangenomen, de penis is, maar een structuur binnen de penis, het
deel dat zich vult met bloed en een erectie tot stand brengt, de ‘corpora cavernosa’.
Dit interne deel kan volgens de schrijfster ‘only be called (...) the male clitoris’. De
punt van deze mannelijke en van de vrouwelijke clitoris heet de ‘Lowndes crown’,
en is genoemd, zo schrijft ze, naar de auteur die de juiste homologie identificeerde.
Die auteur is zijzelf: Josephine Lowndes Sevely, en ze voegt er in een noot aan toe
dat dit het eerste deel van de menselijke anatomie zal zijn dat naar een vrouw genoemd
wordt.
Het lijkt, om even af te dwalen, een gouden tip op de weg naar roem & succes:
iets ontdekken of poneren en dat vervolgens de eigen naam toekennen. Hebben
mannen dat immers niet altijd al gedaan? Het prettige in dit geval is natuurlijk dat
ze hiermee niet alleen het eigen belang, maar ook een groter belang dient: dat van
de vrouwen in het algemeen.
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Interessanter nog dan deze bekroning met de eigen naam vind ik het feit dat ze
het mannelijke geslachtsdeel, of een vitaal onderdeel daarvan, nu vernoemt naar het
geslachtsdeel van de vrouw. En daarmee zijn ook hier de rollen omgedraaid: niet de
clitoris wordt langer bezien in het licht van het veel grotere, opzienbarender mannelijk
deel, en zinkt daarbij dus op het eerste gezicht in het niet. Nee, nu wordt een mannelijk
onderdeel vergeleken met de clitoris, en daar voortaan naar vernoemd. Niet meer
‘the male parts first and then the derivative female parts’, maar nu de clitoris als
hoofdconcept. Het adagium van vrouwenstudies om nu eens van vrouwen uit te gaan
kan niet letterlijker en fysieker ter hand worden genomen.

Het mannelijke en vrouwelijke geslachtsorgaan in coïtale positie met de aanduiding van de Lowndes
crown

Maar dit is niet het hele anatomische verhaal. De ‘Lowndes crowns’-theorie bevat
nog twee andere onderdelen: de stelling dat ook vrouwen in staat zijn tot ejaculatie
en niet alleen de mannen, en dat er een nauwe overeenkomst bestaat tussen de top
van de penis en van de vrouwelijke urethra (pisbuis). Een groot deel van het boek
wordt in beslag genomen door anatomische afbeeldingen van dwarsdoorsneden van
vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen. Ik zie wel wat Sevely bedoelt: de
gelijkenis in vorm tussen clitoris en die inwendige penisstructuur. En ook andere
overeenkomsten vallen met een beetje goede wil wel te zien, maar de onvermijdelijke
vraag bij alle tekst & uitleg en de vele gedetailleerde geslachtsdoorsneden luidt: ‘so
what’?
Daarover laat Josephine Sevely weinig twijfel bestaan: haar ontdekkingen zijn
van groot belang voor de verhoging van het seksuele genot. ‘Beyond its sexual
implications, this look provides a basis for a new kind of dialogue compatible with
the sense of shared identity and closeness most lovers feel in moments of intense,
intimate passion.’ Allerlei opvattingen over het verschil in seksuele beleving van
mannen en vrouwen berusten volgens Sevely op een misverstand, op gebrekkige
anatomische kennis, met name van het vrouwelijk lichaam; valse noties die ook door
Freuds invloedrijke geschriften een taai leven hebben geleid. Ook vele eigentijdse
seksonderzoekers hebben het bij het verkeerde eind door zich bijvoorbeeld op het
clitoraal orgasme te richten na de ongevoeligverklaring van de vagina. Deze ‘oude
dualistische opvatting van clitoris versus vagina’ is volgens Sevely onjuist en staat
het volle genot in de weg. Het gaat juist om het geïntegreerde gebied van clitoris,
urethra en vagina. Door op kundige wijze vrouwen een zg.
‘CUV-(clitoris-urethra-vagina)-response’ te ontlokken kan het erotisch genot
aanzienlijk vergroot worden.
Deze ‘CUV-response’ - de zoveelste afkorting in een lange reeks waarin de gehele
handel en wandel van mensen tegenwoordig vervat lijkt - vormt de duidelijkste brug
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tussen de technisch-anatomische informatie uit het boek en de beoogde hoogten der
intieme passie. Nadat net jarenlang is verkondigd dat het in de erotiek bij vrouwen
vooral om de psychologische kanten gaat, de relatie, de intimiteit, de koestering, en
niet louter om de juiste technische handgreep (kenmerkend voor de koele
materialistische mannenbenadering), wordt nu in een recent boek van een vrouw
gedetailleerd uit de doeken gedaan wat anatomisch-technisch gezien de gevoeligste
plekken zijn, en hoe kennis van zaken en een vakkundige aanpak het seksueel genot
van vrouwen aanzienlijk kunnen vergroten.
Wat dit boek beoogt is niet minder dan een nieuw perspectief, ‘een nieuwe manier
om zichzelf en anderen te zien’. ‘When a woman and a man look at each other now,
it can be with a fresh awareness of how much alike their bodies are’. En deze fysieke
ontdekking zou hen, zoals gezegd, helpen een groter gevoel van wederkerigheid te
geven ‘in living their lives together’.
Zo gedetailleerd als Sevely's anatomische uiteenzettingen zijn, zo onuitgewerkt
en naïef zijn de psychologische implicaties van haar bevindingen. Want waarom zou
biologische gelijkheid het gevoel van wederkerigheid vergroten? Waarom zou het
besef van de gelijkenis tussen de geslachtsdelen leiden tot het
conventioneel-romantische relatie-ideaal waar Sevely blijk van geeft?
De belangstelling voor biologie, voor lichamelijke verschillen, is binnen
vrouwenstudies lange tijd praktisch afwezig geweest. Het streven was naar gelijkheid,
en de bestaande ongelijkheid werd zo veel mogelijk verklaard uit de opvoeding (de
zogenaamde ‘rolsocialisatie’), vanuit de hoop & gedachte dat wat sociaal gevormd
was ook te veranderen viel. De invloed van biologische verschillen werd
geminimaliseerd. Geleidelijk heeft deze gerichtheid op gelijkheid plaatsgemaakt
voor aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen, ook de lichamelijke,
biologische verschillen.
Eve's Secrets valt in deze hernieuwde belangstelling voor de biologie te plaatsen,
maar toont een ongebruikelijke wending. Niet de verschillen zijn uitkomst van het
verhaal, maar de gelijkheid, de ‘ontdekking’ van de lichamelijke en seksuele
overeenkomstigheid tussen de seksen. Het lijkt een handige oplossing voor een
feministisch dilemma: hoe je aan biologie kunt doen zonder weer aan die
determinerende verschillen te hoeven. Dat kan door te stellen dat ze niet bestaan:
biologisch maar toch gelijk.
■
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Het dagelijks ploegen en zwoegen
Antropologen en journalisten in Afrika
Mord am grossen flusz Ein Vierteljahrhundert afrikanische
Unabhängigkeit door Peter Scholl-Latour Uitgever: Deutsche
Verlags-Anstalt, 550 p. Importeur: Schuyt & Co., Haarlem, f 55,70
Nisa Een! koeng vrouw over haar leven door Marjorie Shostak Uitgever:
Sara, 400 p., f 39,50
Afrika in spiegelbeeld samengesteld door Wint van Binsbergen en Martin
Doornbos Uitgever: In de Knipscheer, 250 p., f 32,50
Tessel Pollmann
Afrika is een moeilijk continent: zoveel landen, zoveel wisseling van regimes, zoveel
vreemde namen. De man die sinds jaar en dag Afrika verslaat voor de Duitse radio
en televisie en naam heeft gemaakt als uitgever van Stern is dr. Peter Scholl-Latour.
Hij heeft in een dik boek zijn bijdragen vanaf 1959 gebundeld, en daarmee ruim een
kwart eeuw Afrikaanse post-koloniale geschiedenis geordend. Hij is in al deze korte
stukken to the point, liberaal, anti-racist, sceptisch en goed op de hoogte. Hij heeft
vele van de huidige Afrikaanse leiders als jong officier of intellectueel gekend, maar
hij schrijft geen memoires. We gaan aan zijn hand door de geschiedenis heen zoals
hij laar destijds zag en versloeg. Dat geeft het boek charme en betekenis - er is geen
wijsneuzig déjà vu in te bespeuren. Mord am grossen Flusz is in Duitsland een
bestseller, en dat zou het hier ook moeten worden. West-Afrika (Algerije. Senegal,
Guinea, Kameroen) maar vooral Kongo hebben zijn belangstelling. Nigeria. Zaïre,
Ethiopië, Kenia, Angola, Mozambique, Namibië en Zuid-Afrika zijn ook
vertegenwoordigd in wat zowel een opiniërend boek als een waardevol naslagwerk
is geworden.
De Amerikaanse antropologe Marjorie Shostak interviewde in
Noord-West-Botswana een oudere vrouw die tot het nomadenvolk der !koeng behoort
en gaf dat interview uit als een lang verhaal, onderbroken door korte en leerzame
antropologische beschouwingen. Nisa heet haar boek naar de vrouw die ze
interviewde. Het boek heeft een aantrekkelijke formule: één groot doorlopend
interview. Het genre interview geldt, volstrekt ten onrechte, als niet al te moeilijk.
Iedere lezer van Nederlandse kranten kan echter constateren dat er in Nederland veel
meer goede verslaggevers dan interviewers zijn; de meeste vraaggesprekken stellen
stilistisch eigenlijk niets voor. In de antropologie is dat natuurlijk net zo - een gesprek
goed opschrijven is een vak op zich. Beheerst Marjorie Shostak dat vak? Nee, eigenlijk
niet. Het is natuurlijk opzienbarend dat ze een oudere vrouw uit een totaal andere
cultuur aan het praten heeft gekregen over haar leven en in het bijzonder over haar
seksleven, maar ik moet toch denken aan die meisjes op Samoa die Margaret Mead
in de boot namen met hun ‘openhartige’ seksverhalen. Marjorie Shostak, lang niet
dom, maakt zich daar zelf ook zorgen over: spreekt Nisa de waarheid als ze over
haar uitbundig seksleven vertelt, en over haar vele minnaars? Wil zij het Marjorie
Shostak niet al te zeer naar de zin maken? Is het niet zo dat Shostak zelf de toon
verkeerd heeft gezet door in het begin van haar onderzoek zo nadrukkelijk naar seks
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te vragen? Is Nisa wel representatief voor de vrouwen van haar stam? Allemaal
vragen waar iedere onderzoeker zich zorgen over maakt. Dat Shostak uiteindelijk
besluit Nisa's levensverhaal toch uit te geven, kan ik begrijpen. Maar ze verklaart
niet goed waarom andere mensen van de! koeng over seks, huwelijk en ontrouw
schijnbaar andere opvattingen dan Nisa hebben en waarom Nisa er dan toch niet
uitligt. Methodologisch een zorgenkindje, dit boek. Maar lezenswaardig en interessant.

Machteloos meeleven
Antropologen (en journalisten) schrijven soms over hun onderzoeksterrein schijnbaar
zonder emotie. Dat heet al gauw liegen. Een beroemde affaire is die rond Malinowski
wiens dagboeken aangaven dat hij de Tobrianders in dagelijks gebruik vaak zeer
onaangenaam vond. Maar dat publiceerde hij niet. Het is maar de vraag of we daarbij
van Wahrheit und Dichtung spreken kunnen. Het antropologisch geschrift is in zo
hoge mate een geabstraheerde en geobjectiveerde verwerking van kennis dat
verdringing van het reeël meegemaakte onvermijdelijk is. Alleen als de verdringing
te groot wordt, verliest ook het geobjectiveerde zijn waarde; dan slaat het nergens
meer op. Dat is soms het geval. De goede antropoloog moet tussen al deze klippen
doorzeilen en dat is moeilijk, eenzaam-makend, vervreemdend en pijnlijk. Wie na
een lange veldwerkexpeditie thuiskomt, moet de subjectiviteit van zich afzetten (en
dat tegelijk ook weer niet doen, daar gaat het nu precies om) en zijn artikel of
proefschrift gaan schrijven. In Afrika in spiegelbeeld schrijven veertien antropologen
over hun subjectief beleven, het dagelijks ploegen en zwoegen, het trekken aan de
informanten, de verliefdheden opgelopen in het veldwerk, de problemen met de gids
en tolk, het zand in het eten, de uitputting, het wennen, het machteloos meeleven
met armoe en rampzaligheid, de erotiek, of de woede om onrecht zoals waargenomen
op de plaats zelf. Dat levert mooie verhalen, gedichten, essays en artikelen op; Lidwien
Kapteijns opent de bundel met een aantrekkelijk verhaal over de oude Aboe Lafta
die de neiging heeft verhalen telkens weer opnieuw te vertellen. Niet doen, Aboe.
Het drijft Lidwien tot wanhoop. En je hebt nog zoveel informatie achter je kiezen
waar ze écht op uit is. Maar: ‘Soms ligt het ook wel aan mij. Die keer dat ik hem
terloops vroeg of hij ooit naar Mekka was geweest, kwam me duur te staan. Drie uur
praatte hij toen over zijn pelgrimstocht, en mijn sluwste en meest diplomatieke vragen
konden hem niet van zijn onderwerp afbrengen.’

Dit is een scène uit de film Cry Freedom, die binnenkort ook in Nederland in première gaat, met
Kevin Kline als de hoofdredacteur van de Afrikaanse krant ‘Daily Dispatch’ Danold Woods, en
Denzel Washington als Steve Biko. Op basis van Woods boek over de manier waarop hij betrokken
raakte bij de anti-apartheid-beweging in Zuid-Afrika (‘Asking for Trouble’) en zijn biografie over
Biko maakte Richard Attenborough (regisseur van ‘Gandhi’) een film die hij grotendeels opnam
in Zimbabwe, omdat er natuurlijk geen sprake van was dat hij in Zuid-Afrika zou kunnen filmen.
Bij The Bodley Head is een boek verschenen met foto's uit de film en een inleiding van Attenborough
waarin vertelt hoe de film tot stand kwam: ‘Cry Freedom, A Fictorial Record’ (f 33,60).
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Het indrukwekkende verhaal van Wim Binsbergen over Eerste Veldwerk in Tunesië,
1968, eindigt met een ‘een dikke smakkerd recht op de mond’ van tante Oemborka,
waarvan ‘de instrumentele, manipulatieve kant mijn uitwerking van het verzamelde
materiaal bleef beheersen.’ Over de kloof tussen leven en schrijven gesproken!
Ook het tweede stuk van Van Binsbergen, over het Nkoja Meisjesfeest en zijn
eigen verliefdheid, is superieur van vorm en betekenis.
Ironisch is het gedicht van Thanh-Dam Truong, waarin de volgende strofen:
Ik schrok toen ik je zag
een dienblad op je hoofd
niet een paar vruchten
en stukken brood
Je liep langs hete straten
met je armzalige koopwaar
om de eindjes aan elkaar te knopen.
(...)
Met mijn hoofd vol methodologie
en theorie was het mij wel duidelijk
wat er jou te doen stond.

Over Nairobi, vreemd-moderne stad in Kenya, schrijft Martin Boornbos invoelbaar;
de stad is echt en niet echt tegelijk. Buitengewoon vermakelijk vond ik Rob
Buijtenhuijs en zijn nasporingen naar de revolutionairen van het Frolinat in Tsjaad.
Het is hetzelfde als wat de journalist meemaakt die met heel geheime krakers van
heel interessante kraakpanden over heel geheime tactieken mag praten - voor de helft
volksverlakkerij en gewichtigheid om niks.
Dubbelspion in de politieke-antropologie is een thriller-achtig verhaal van Martin
Doornbos over hoe des antropoloogs gangen worden nagegaan en hoe hij gebruikt
wordt. De wraak van de kameel van Paul Doornbos legt uit waarom je nooit native
moet gaan, zoals de uitdrukking luidt voor overmatige aanpassing. De poëzie in de
bundel is vaak sterk, maar leent zich niet goed voor citeren. Louise Fresco over een
inheemse vrouw: ‘Je ogen lijken leeg voor mij.’ Dat is wat er soms aan de hand is..
■

Brieven
Reve en de Citroenpers
In de rubriek Ter Zake (Boekenbijlage, 20-2-1988) roept Reve alle samenharkende
bloemlezers ‘sterf!’ toe en insinueert tegelijkertijd dat de uitgever van de
Grote-poëzie-bloemlezing Mij liet je leven een dergenen is die à raison van f 35,auteursrechten per pagina allerlei flinke winsten opstrijkt. In het geval van de
Citroenpers is echter geen f 35,- maar f 155,2795 per pagina betaald, óók aan auteurs
- zoals Hans Warren - die aanvankelijk niets van zich lieten horen. De f 310,56 voor
de twee pagina's Leo Vroman zijn op diens verzoek op Amnesty International
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overgemaakt en de onterugvorderbare subsidie van het Louis Braille Fonds is
inmiddels teruggezonden naar het NCB ter ondersteuning van de herdruk van de
Braille-bijbel. Ook allerlei ander ‘andermans kapitaal’ wordt door de uitgever alleen
maar ter leesbevordering gebruikt, en né gebruik keurig teruggestort. En als er dan
tenslotte ook nog wat winst overblijft (koop de Grote-poëzie-bloemlezing!) ga ik
een avond organiseren met als publiekstrekker onze Grote Volksschrijver die dansend
en springend gelden voor spastische kinderen bijeenzamelt. Beloofd is beloofd.
Eindhoven
Aldert Walrecht

Ierse kinderjaren
Vervolg van pagina 10
de botsing met het Engelse bewind. De anglisering van het onderwijs wordt bespot
in een bijtende satire van Flann O'Brien. Als reactie kwam er een star katholiek
onderwijs, en de jongste auteur die over zijn botsing daarmee vertelt, is pop-ster Bob
Geldof. En er zijn natuurlijk ook de onvermijdelijke verhalen over ontwakend
nationalisme en jeugdig verlangen naar heldendom. Frank O'Connor wist dit, met
een verwijzing naar de sage over de jeugd van Cuchulain (de bloemlezing opent
daarmee), prachtig te relativeren.
Of het zo bedoeld is of niet, dit boek laat een mooi evenwicht zien tussen wat wel
en niet ‘typisch Iers’ is. Voorde neiging los te komen van nationale sentimenten is
het stuk van Caragh Devlin misschien symbolisch. Ze is geboren in 1969, toen de
‘Troubles’ opnieuw hevig uitbraken. Maar al brengt ze daar geen ‘boodschap’ over,
ze lijkt te behoren tot een generatie waarin de tegenstellingen worden overbrugd (ze
zit op een ‘non-sectarian school’) en die de gewelddadige bezetenheid hopenlijk kan
laten uitsterven.
De lezer die de vele en gevarieerde bijdragen thematisch wil rangschikken, kan
de uitvoerige inleiding als gids gebruiken. Dat kan tot aardige overeenkomsten of
contrasten leiden: de al vroeg erotisch aktieve Frank Harris bijvoorbeeld tegenover
het preutse kind Yeats. Een paar stukken zijn overbodig en ik begrijp beslist niet het
nut van de mededeling (van de samenstellers?) op pag. 67, dat de Hertog van
Wellington misschien wel, misschien niet in Ierland is geboren. Dat had ik graag
geruild voor een van de autobiografische gedichten van John Hewitt, die in het boek
ontbreekt.
Als er één eigenschap ‘typisch Iers’ is, dan is het de neiging graag en goed te
vertellen en daardoor is er bij die honderdveertien bijdragen bijna niet één die niet
boeiend is, wat de bloemlezing tot zeer aantrekkelijke lectuur maakt. Als het richtsnoer
van de samenstellers is geweest: Ierse en dus goed vertelde verhalen over de kindertijd,
dan dekt de titel van het boek de inhoud perfect.
■
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Het verscheurde Afrika
Het tweede deel van Maryse Condé's trilogie over de stad Ségou
Ségou - de verkruimelde aarde door Maryse Condé Vertaling: Edith
Klapwijk Uitgever: In de Knipscheer, 589 p., f 57,Louise Fresco
In ‘De Groene’ schreef Lolle Nauta enige jaren geleden provocerend dat Afrika niet
bestaat. Voor zover ik me kan herinneren - bij de vele verhuizingen is het stuk zelf
helaas roemloos teloorgegaan - leek hij daarmee te bedoelen dat het continent
overspoeld wordt door westerse denkbeelden en waarden en dat ‘de’ Afrikaan
daardoor in een identiteitscrisis is beland. Het door Nauta gesignaleerde ‘cultureel
imperialisme’, in de vorm van westerse consumptiegoederen, films, literatuur en de
daarmee impliciet verbonden gedragspatronen, lijkt in eerste instantie inderdaad een
regelrechte bedreiging voor de traditionele Afrikaanse cultuur. Iedereen die ooit een
voet in een willekeurig Afrikaans land heeft gezet, weet hoe zeer Afrikanen steeds
meer geneigd zijn zich afhankelijk te maken, in intellectueel en cultureel opzicht,
van het magere aftreksel van de westerse beschaving dat door ontwikkelingswerkers
en multinationals op het continent gepropageerd wordt. Nu is dit verwijt niet nieuw.
Nauta herhaalt in feite wat veel Afrikaanse intellectuelen, Sembène Ousmane of
Wole Soyinka bijvoorbeeld, al eerder hebben aangetoond. De mentale verwording
van de Afrikaanse elite, die Europeser wil zijn dan de Europeaan, is een steeds
terugkerend thema in de Afrikaanse literatuur. Het debat over de Afrikaanse
authenticiteit roept echter twee vragen op die veel minder vaak gesteld worden.
Allereerst: wat is authentiek Afrikaans? Of liever: is er een gemeenschappelijke
noemer waaronder gebieden en volken met een zo uiteenlopende geschiedenis en
cultuur als Angola of Zanzibar te vatten zijn? En daarop volgt onmiddellijk een
tweede vraag: is het juist te veronderstellen dat, als er al zo iets bestaat als een
traditionele Afrikaanse cultuur, die tot de komst van het kolonialisme ongerept is
gebleven? Of is de Afrikaanse cultuur voortdurend aan een proces van verandering
onderhevig geweest, waarbij telkens normen en waarden van buitenaf werden
ingepast?
Op een verrassende wijze geeft Maryse Condé in haar cyclus Ségou, waarvan nu
het tweede deel in vertaling is verschenen, antwoord op deze vragen. De ‘verwording’
van de Afrikaanse elite blijkt eerder regel dan uitzondering: al eeuwenlang heeft
Afrika onder invloed van andere culturen gestaan. Wat we vandaag als typisch
Afrikaans beschouwen, is op zijn minst een vermenging van drie grote denkrichtingen:
het traditionele Afrikaanse gedachtengoed, de islam en het christendom, waarbij de
beide laatste zich ook nog in verschillende, min of meer fundamentalistische vormen
hebben gemanifesteerd. In economisch opzicht deden bovendien de slavenhandel,
uiteenlopenbde koloniale bestuursvormen en de rivaliteit van Arabische en Europese
handelaren zich gelden.

Bambara's
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De botsing tussen deze invloeden, en de daaruit volgende conflicten en compromissen
vormen het thema van La terre en miettes, het tweede deel van het omvangrijke epos
van Maryse Condé. Net als in het eerste deel. Les mulrailles de terre, staat de stad
Ségou, gelegen aan de Niger (Joliba) in het huidige Mali, centraal. Les murailles de
terre volgde de lotgevallen van de eerste generaties afstammelingen van Dousika
Traoré, een Bambara van edele afkomst. Hun bestemmingen karakteriseerden de
gebeurtenissen in het Bambara-rijk van de eerste helft van de negentiende eeuw. De
oudste zoon sterft als martelaar voor de Islam en zijn broers worden als slaaf naar
Brazilië weggevoerd, ingepalmd door de zending, of blijven machteloos achter. Het
geslacht Traoré verzwakt, en met haar de stad Ségou. Telkens weer zijn het de zonen
die wegtrekken, en met vrouwen van andere stammen trouwen. In het tweede deel
brengt het lot op hun beurt hun zonen, die dus slechts voor de helft of minder Bambara
zijn, terug naar Ségou. Vooral van drie personages beschrijft Condé, in het snel van
tijd en plaats verspringende verhaal, de levensgeschiedenis in detail. Mohammed
Traoré, zoon van de martelaar en zelf ook een vrome moslim, verloor zijn been bij
een veldslag en wordt de man die met de verschillende islamitische partijen
onderhandelt over de vrede. Hij gelooft in de jihad, de heilige oorlog tegen de
ongelovigen, maar realiseert zich tegelijk dat hij toch allereerst een Bambara is, voor
wie Ségou het symbool van het roemrijke verleden blijft. Zijn pogingen om de stad,
die weigert zich over te geven aan de fundamentalisten, te redden zijn echter vergeefs.
Ook in zijn pacifistische houding, en in zijn bezorgdheid om de elkaar op leven en
dood bestrijdende facties staat hij alleen. ‘Wanneer twee moslims elkaar tegenkomen
met het zwaard in de hand, zullen de aanvaller en het slachtoffer branden in het
eeuwige vuur.’ Deze woorden van de profeet, herhaald door Mohammed, lopen als
een rode draad door het boek. De islam overwint, maar de prijs is hoog. De
verschillende rijken langs de Niger en de Senegal zijn blijvend verzwakt door
onderlinge en interne twisten. Dan blijkt dat de werkelijke bedreiging voor Ségou
en de andere rijken gevormd wordt door de nietsontziende expansie van de Fransen
- ‘onbesnedenen, zonen van onbesnedenen’ - die land in bezit willen nemen voor
cultuurgewassen, een spoorweg aanleggen en dwangarbeid opleggen. Koumare, telg
van een familie van waarzeggers die de Traoré's, ondanks hun bekering tot de islam,
blijven adviseren, voorziet dat de Fransen ‘een verschrikkelijk gevaar (zijn),
verscholen in de plooien van de toekomst, als een kind in het vlees van zijn moeder.’

Maryse Condé

Olumbunmi is de tweede hoofdpersoon van La terre en miettes. Na zijn desertie
uit het leger van Ségou, komt hij na vele omzwervingen terecht in het leger van de
Fransen in Saint Louis, dat hij tenslotte ook ontvlucht. In een van de vele veldslagen
komen Mohammed en Olumbunmi elkaar tegen en besluiten gezamenlijk naar Ségou
terug te keren. Het wordt hun dood. Mohammed sterft tezamen met de andere
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familiehoofden, beschuldigd van een complot tegen de islamitische overheerser. El
Hadji Omar. En Olumbunmi, de weifelaar, tracht terug te keren naar de Fransen om
van hen wapens te kopen om Ségou te redden. Zijn lichaam wordt uiteindelijk door
een Franse patrouille gevonden, in de kano waarmee hij de rivier afzakte. Dan is er
nog Samuel, die secretaris wordt van een Engelse mulat, en uiteindelijk in Jamaica
terecht komt, waar zijn moeder ooit vandaan kwam. Hij wordt er geconfronteerd met
zwarten die op blanken willen lijken, en met het wreed onderdrukte verzet. Ook hier,
zo ver van Afrika, heersen dood en verderf.
Mohammed, Olumbunmi, Samuel en hun zonen - zij staan ieder symbool voor
een wijze van reageren op de gewelddadige en schokkende gebeurtenissen die hun
stad treffen. Het lot van Ségou is bezegeld. Van een trotse Bambara-stad is zij een
islamitische vesting geworden. ‘Tussen de terrassen van de huizen prijkten de
ontelbare minaretten van de moskeeën en aangezien het uur van het gebed naderde,
was het een geschuifel van sloffen over de lemen straten. Geen jonge meisjes met
blote borsten meer, die hier en daar wat flirtten. Overal kleren, lange kleren van
katoen. Geen kroegen meer. Koranscholen waar jongetjes in koor hun verzen
opdreunden...’ Als Dieudonné, zoon van Olumbunmi en Awa (de eerste vrouw van
Mohammed) zich ophangt in de grote dubale-boom die midden op het erf van de
Traoré's staat, is de vernietiging van de familie volledig. Alleen het laatste deel van
het boek, waarin het leven van Omar wordt beschreven (die overigens getuige was
van de dood van Dieudonné en gekweld wordt door schuldgevoelens), biedt enige
hoop. Niet alles is verloren, al zal het verleden nooit meer terugkomen. Omar, zoon
van Mohammed, wordt een mahdi, ‘een door God gezondene’, die het verzet leidt
tegen de Fransen, en daar zelf bij omkomt. Maar hij is de eerste die inziet dat ‘ze één
waren, Toucouleur, Bambara, Peul, (...), Dogon, en zelfs zij waarvan ze de naam
niet kenden, die aan de oevers van de zee of aan de zoom van de woestijn leefden.’
Eindelijk, onder bedreiging van de blanken, als het misschien al te laat is, ontstaat
er iets van een eenheid, van een gemeenschappelijke Afrikaanse identiteit.

Mythisch
Overigens krijgt, met de ontwikkeling van de generaties en de hoofdpersonen, het
verhaal af en toe iets schetsmatigs. In historisch perspectief zijn al die ontmoetingen
tussen de nazaten van die ene voorvader niet waarschijnlijk. Zij fungeren duidelijk
als symbolen, maar dan wel op de manier waarop de helden uit de Griekse mythologie
onze symbolen zijn, met hun goede en slechte menselijke eigenschappen. En net
zoals in de mythologie spelen naast de levenden ook de doden, de voorouders en hun
geesten en eigen rol in het drama. Zij overzien wat er te gebeuren staat, zij wijzen
de levenden de weg terug naar Ségou. Door de voorouders zo een eigen plaats in het
verhaal te geven, heeft Condé een ingenieus en geloofwaardig mechanisme bedacht
om ons iets te laten doorgronden van de mythische Afrikaanse denkwijze. La terre
en miettes is duidelijk ambitieuzer dan Les murailles de terre, en minder gemakkelijk
toegankelijk door de veelheid aan personages en plaatsen van handeling.
Over de vertaling ben ik niet echt enthousiast, hoewel ik me realiseer hoe moeilijk
het is om Condé's bloemrijke proza in toegankelijk Nederlands om te zetten, met
name omdat ze een groot aantal woorden aan verschillende West-Afrikaanse talen
heeft ontleend. De vertaalster had mijns inziens consequent moeten
Vervolg op pagina 14
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Philip Roth
Vervolg van pagina 3
voed en heeft geen verwarring in haar hoofd. Met haar wil hij de ‘grote verandering’
in zijn leven bewerkstellingen, zodat hij met zijn rug naar zijn verleden komt te staan.
Nathan is gefascineerd door ‘grote veranderingen’. Daarom bedacht hij ook dat
verhaal van zijn broer Henry die ineens naar Israël gaat, ook een grote verandering.
Daarom ziet hij wel iets in het heethoofd Ben-Joseph die wil dat de joden het verleden
eens vergeten (‘Vergeet de herinnering!’): ook een drastisch andere zienswijze. Hoe
drastisch Nathan ook van zijn verwarrende joodse bewustzijn afwil door te trouwen
met Maria en van haar een kind te krijgen, juist zij blijkt een moeder te hebben die
lichtelijk antisemitisch is en een zuster die het openlijk is. Dat had hij niet kunnen
bedenken. Een van de briljante stukken in Het contraleven is het lange gesprek tussen
Nathan en Maria waarin het hierover gaat. Eerst is er helemaal niet zoiets als ‘een
jood’ of ‘het antisemitisme’, omdat ze het geen van beide een rol willen laten spelen
in hun verhouding, daar staan ze boven, dat doen anderen maar. Maar geleidelijk
tijdens dit gesprek gaan het joods-zijn van Nathan en het antisemitisme van de moeder
een eigen leven leiden en komen de geliefden verder van elkaar te staan dan ze ooit
hadden kunnen denken. Nathan zocht in Engeland de ‘verfijning’ na de ‘grofheid’
van Carnovsky, maar deze grote verandering mislukt doordat zijn joods-zijn nog te
veel opspeelt.
Philip Roth maakt het zijn lezers in Het contraleven niet makkelijk nu hij de vorm
zo door de inhoud laat bepalen. Maar vanaf hoofdstuk vier ging mij alles hogelijk
intrigeren, geholpen door de verbale en mentale schranderheid van Roth. Voor dit
soort inlevingsvermogen in andere mensen en in wat óók mogelijk is (hoezeer ook
‘onverantwoordelijk overdreven’ zoals het verwijt luidt) is moed nodig, zoals Nathan
ook zelf schrijft aan Maria. Het contraleven is geen pastorale, want daarvoor is
Nathan niet geschikt, het is ook geen getuigschrift van goed in de zin van passend
denk gedrag, het kan wel dienen om Philip Roth alsnog de soort roem te bezorgen
die hij zich voorstelde toen hij Portnoy's Complaint schreef.
■

Mary Condé
Vervolg van pagina 13
kiezen voor de omzetting van al die woorden in begrijpelijk Nederlands, in plaats
van sommige termen wel en andere niet te laten staan. De opname van een register
achterin het boek is onbevredigend en lost het probleem van de keuze voor het al of
niet vertalen niet op. Waar wel vertaald wordt, leidt dat af en toe tot onbegrijpelijke
woorden die de meeste lezers onbekend zullen zijn (galamboter in plaats van karité,
rondierpalmen). Ook het gebruik van typisch twintigste-eeuwse termen als
‘carrièremakers, die hun boekje te buiten gaan’ (voor het Franse usurpateurs) of
‘flirten’ vind ik niet gelukkig. Ernstiger is de vertaling van concession met
‘familiebehuizing’, waarbij je je eerder een galerijflat in de Bijlmer voorstelt, dan
de uitgestrekte ommuurde erven met talloze woningen en keukens waar het
familiehoofd met zijn broers en vrouwen en kinderen gevestigd was.
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Maar dit alles doet er niets aan af dat juist dankzij deze vertaling nu een belangrijk
en overtuigend boek over Afrika voor Nederlanders toegankelijk is geworden. Niet
vaak zal de verscheurdheid van Afrika zo beeldend zijn beschreven als door Maryse
Condé, misschien juist doordat haar eigen achtergrond haar de juiste mate van
betrokkenheid en afstandelijkheid heeft verschaft. Oorspronkelijk afkomstig uit
Guadeloupe, trouwde ze met een Westafrikaan en doceerde jarenlang Afrikaanse
literatuur in Afrika en in Parijs. Zoals ze zelf daarover in een interview zei: ‘Het is
simplistisch en naief om te denken: ik ga op pelgrimage naar Afrika en meng me
onder mijn broeders en zusters de Afrikanen. Ze zitten daar niet op ons te wachten,
ze hebben hun eigen problemen, en wij de onze.’ Ségou laat zien dat er geen sprake
is van één of geen Afrika, maar van een veelheid van Afrika's, ieder met een eigen
identiteit. Er mag dan wel af en toe een Nederlandse professor roepen dat Afrika
zich in een identiteitscrisis bevindt, maar het lijkt belangrijker om ons te realiseren
dat die identiteitscrisis geen post-koloniale uitvinding is.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

2. (3)

Kees van Kooten, Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

3. (6)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

4. (2)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

5. (6)

Gerrit Komrij, Lof der simpelheid (De
Arbeiderspers, f 29,50)

6. (7)

Marlen Toonder, Ik voel dat heel fijn aan
(De Bezige Bij, f 21,50)

7. (9)

Harry Mulisch, Twee vrouwen (De
Bezige Bij, f 10,-)

8. (5)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

9. (8)

Remco Campert, Eet lezen (De Bezige
Bij, f 10,-)

10. (-)

Philip Roth, Het contraleven (Meulenhoff,
f 10,50)
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VN-top-10 non-fictic
1. (2)

Het aanzien van 1987 (Het Spectrum, f
19,90)

2. (1)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (4)

Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre, zijn
biografie (Van Gennep, f 69,50)

4. (3)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

5. (8)

Nederland Museumland (Inmere, f 9,95)

6. (-)

Michael Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

7. (5)

Nienke Begemann. Victorine (Bert
Bakker, f 39,90)

8. (6)

Poe'i. De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

9. (7)

Jacques Le Goff, De cultuur van
middeleeuws Europa (Wereldbibliotheek,
f 42,50, geb. f 79,50)

10. (9)

Pieter Lakeman, Frisse zaken (Balans, f
22,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
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Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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In brave omstrengeling
Op de omslag prijkt de heer Van Collem in een houding die je als niet anders dan
familiair kunt omschrijven: op de schoot van Shirley McLaine, zijn armen omvatten
haar losjes, zijn benen heeft hij nonchalant over elkaar geslagen en beiden blikken
aanminnig in de camera. De foto heeft niets, maar dan ook niets gewaagds; hier
poseren twee buddies die erop uit zijn het vooral gezellig te houden. Simon van
Collem is een fenomeen dat al meer dan dertig jaar rondscharrelt in de internationale
filmwereld. Hij kent iedereen en bijna iedereen kent hem en hij is bij vele sterren en
regisseurs kind aan huis. Onsympathiek is hij zeker niet en zijn televisie-interviews
mogen dan door zijn hardnekkig steenkolen-Engels (waarschijnlijk een gecultiveerd
accent) een onbeholpen indruk maken, ze zijn in werkelijkheid redelijk informatief
en to the point. In De sterren kunnen me nog meer vertellen (Bzztôh, f 19,50) geeft
Van Collem een inkijkje in de minder glamoureuze aspecten van zijn beroep volgens
het procédé ‘gebruik van restmateriaal’. Hij beschrijft interviews die nooit uitgezonden
zijn, vertelt ovet treurigmakende persconferenties en laat ons mee lijden met zijn
ontberingen op reizen naar warme landen met onaangename inwoners (bij dit laatste
gaat het er trouwens wel erg clichématig aan toe). De mens achter de journalist dus
als het ware. Dit alles gelardeerd met de onvermijdelijke anekdoten waarde filmwereld
van aan elkaar schijnt te hängen. De stukken over bokkige en onwillige filmsterren
zijn het grappigst. De ongelooflijke landerigheid waarmee Charles Bronson in zijn
‘motor home’ (een villa op wielen volgens Van Collem) de interviewer te woord
staat bevestigt mijn vooringenomenheid tegen deze acteur: een non-valeur van de
eerste categorie. Die nog onbeschoft is ook, want het meegebrachte geschenk, ‘een
pakje met vaderlandse lekkernijen, zoals Zeeuwse boterbabbelaars, een Deventer
koek, een Edammer kaasje en een bus cacao’ wordt ongeopend terzijde geplaatst.
Niet dat dit cadeau nu als persoonlijke geste van Van Collem opgevat moet worden
- in de filmjournalistiek hoort zo'n aardigheidje bij de standaardplichtplegingen en
wordt treffend ‘platmaker’ genoemd - maar, schrijft hij berustend: ‘Bij de familie
Bronson viel niets plat te maken.’ Het is jammer dat de in het boek afgedrukte foto's
zo weinig bij de tekst aansluiten. Ik had liever die narrige Bronson met zijn
geëxalteerde vrouw om de tafel met een zwetende Van Collem zien zitten, dan al
die min of meer obligate foto's van de journalist in strikt brave omstrengeling met
liefjes glimlachende actrices. De aanvaringen met diverse lieden - ook John Wayne
komt er niet best af - zijn aardig om te lezen. Van Collem legt een zekere ironie in
zijn beschrijvingen en laat het gebrek aan enthousiasme en de ‘nou als het moet, dan
moet het maar’-houding van de sterren tegenover alles wat met publiciteit te maken
heeft duidelijk naar voren komen; ze geven geen antwoord op de gestelde vragen,
drammen door over hun eigen stokpaardjes, gedragen zich honds en willen bijna
nooit iets vertellen over de film waar ze op dat ogenblik mee bezig zijn, terwijl dat
nu net de reden is waarom Van Collem (en al die andere journalisten) ze willen
spreken. Boos wordt hij niet om dit alles en verdrietig al helemaal niet, hoogstens
een lichte wrevel over dat hij op die manier toch zijn werk niet kan doen. Er staan
een paar aardige stukken in over meesters van de film in hun laatste, aftandse, dagen,
waarin Van Collem de confrontatie met het lichamelijke verval niet schuwt. Hitchcock
en Joe Levine (een van de laatste tycoons) zijn er niet best meer aan toe en vooral
de laatste geneert zich niet om zijn problemen met hart, prostaat en algehele vervetting
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uit de doeken te doen. Van Collem houdt intussen fijntjes de hoeveelheden voedsel
bij die deze Levine bij de lunch achterover slaat. Gelukkig heeft de man een
interessant verhaal te vertellen, zodat de onsmakelijkheid voldoende tegenwicht
krijgt. Van Collems pretentieloosheid houdt het boekje net overeind; hij doet niet
gewichtig en maakt er niet meer van dan het is (een verzameling anekdoten uit een
wereld waar het noch voor, noch achter de façade prettig toeven is). Van Collem
gaat er niet onder gebukt, hij doet gewoon zijn werk en dat is dat. Eén zwakheid
moet ik signaleren: zijn wel erg in het oog lopende gesteldheid op de vrouwtjes. Een
dergelijke affreuze formulering komt natuurlijk niet te pas, toch dringt deze zich
onweerstaanbaar op omdat Van Collem zijn commentaar op het vrouwelijk schoon
dat zijn pad kruist niet voor zich kan houden. Hij komt nooit zomaar een vrouw
tegen, nee, het is altijd ‘de aantrekkelijke Angie Dickinson’, ‘Leslie-Anne Down
met haar welgevormde dijen’, ‘de fraaie Cox Habbema’ en, als de dames hem minder
bevallen, gaat het ineens over ‘een beroepsmaagd met craquelé-wangetjes, gerimpelde
handen met levervlekken en een duffe uitstraling’. Het is dat hij zelf zo'n brave
uitstraling heeft, anders zou ik hem toch sterk van seksisme verdenken.
BR

Fortuinlijke tuinier

In 1930 kochten Harold Nicolson en Vita Sackville-West Sissinghurst Castle in Kent,
vooral om Vita te troosten voor de onrechtvaardige scheiding van het immense
voorvaderlijke kasteel Knole in Sussex. Vita, enige dochter en opgegroeid als
erfgename, was zestien jaar toen gerechtelijk werd bepaald dat de vererving van
Knole nog slechts over de mannelijke lijn liep. ‘Ook door de aderen van Sissinghurst
stuwt het bloed van de Sackville-dynastie,’ schreef Harold aan Vita in een brief
waarin hij de voor en tegens van de koop opsomt: ‘Het is waar dat het over de
vrouwelijke lijn komt - maar tenslotte zijn we allebei feministen en Knole werd ook
op die manier ingebracht. Het is voor jou, een voorvaderlijk landgoed: dat weegt op
tegen het gebrek aan waterleiding en warm en koud water.’ Sissinghurst was in 1930
niet meer dan de ruïne van een boerenkasteel: een trotse maar vervallen toren, wat
opstallen, een boerderij en 767 acre land, voornamelijk met kool beplant. Op 1 mei
1938 ging de tuin open voor bezoekers, een prestatie die Harold toeschreef aan de
onvermoeibare inspanning van zijn ‘chatelaine’, al droeg hij zelf veel bij aan het
ontwerp, dat hij omschrijft als ‘een volmaakte verhouding tussen het klassieke en
het romantische’. Alleen Virginia Woolf was niet onder de indruk van Vita's energie;
ze herkende haar heldin Orlando niet meer in de ‘corpulente en indolente country
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lady’ met tomaten wangen en zwarte snor die niet meer leek te geven om literatuur
of poëzie en ‘alleen maar opleeft als het over honden, bloemen en nieuwe gebouwen
gaat’. Hoe Vita haar talent voor tuinen ontwikkelde, de Florentijnse en Perzische
invloeden die ze onderging, hoe Sissinghurst ‘zich blunderde naar beroemdheid’, en
wat Vita erover schreef (zowel de journalistieke Observer-column als de lange
gedichten The Land en The Garden) vormen het onderwerp van Jane Browns
‘Gardening Biography’ Vita's Other World (in 1985 verschenen bij Viking, nu
herdrukt door Penguin, geïllustreerd, 240 p., f 36,50). In haar laatste hoofdstuk
behandelt Brown de vraag of Vita het zou hebben betreurd dat ze groter faam verwierf
door haar tuin dan door haar poëzie. Het antwoord lijkt Vita zelf te geven: ‘Tuinieren
is een luxe bezigheid, een versiering, geen noodzakelijkheid. Maar fortuinlijk is de
tuinier, die zich uitsluitend met schoonheid bezig mag houden. Hij is een van de
weinige mensen die in deze ongelukkige wereld zijn overgebleven om de traditie
van elegantie en charme te bewaren. In termen van economie is hij een nutteloos lid
van de gemeenschap, maar we moeten hem niet de plaats ontzeggen waarop hij recht
heeft. Hoe nederig hij ook is, hij hoort die te delen met de schilder en de dichter.’
DS

Vuurvaste wonderverschijning

Learned Pigs & Fireproof Women is de titel van een boek vol ‘Unique, Eccentric
and Amazing Entertainers’ (Warner Books, 343 p. f 43,25). Auteur Ricky Jay heeft
een wonderlijk gezelschap artiesten verzameld, mensen die hun aangeboren of bij
ziekte of ongelukken ontstane gebreken of gaven aanwendden voor het optreden in
het openbaar. Zo speelde de man zonder armen als ‘The Pedal Paganini’ voor een
talrijk publiek viool. De stronk Johnny Eek kon balanceren op één arm, en deed dat
ook op vele podia. De man met het bovenmenselijke geheugen die Datas werd
genoemd verbaasde grote aantallen toeschouwers.
Met veel gevoel voor het menselijke detail volgt Ricky Jay de geschiedenissen
van een groot aantal wonderlijke artiesten, en vaak zijn die niet vrolijk. Zo was de
helderziende Irving Bishop na aanvankelijk succes voortdurend in de weer zijn
authenticiteit te verdedigen tegen kreten dat hij een oplichter zou zijn, en was ook
zijn einde zeer ongemakkelijk. Tijdens een sessie verloor hij het bewustzijn, iets dat
wel eerder was gebeurd. Dokters tekenden ditmaal echter razendsnel een
overlijdensverklaring en, brandend nieuwsgierig naar de hersenen van de helderziende,
verrichtten ze onmiddellijk sectie. De overigens wonderlijke moeder van Bishop zou
haar leven lang actie voeren om deze gang van zaken aan te vechten. Bij een sectie
die in haar opdracht werd uitgevoerd vond men Bishops hersenen terug in diens
borstkas.
Een even droevig einde vond ‘Scott the Diver’, die voor honderd guineas de
weddenschap aannam in de tijdspanne van één uur van een café in Londen naar
Waterloo Bridge te rennen, van de brug te duiken, en vervolgens weer terug te sprinten
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naar de kroeg. Inbegrepen waren nog wat acrobatische oefeningen vóór de duik,
bijvoorbeeld het bungelen aan een touw dat om de nek was gebonden. Helaas schoof
de lus te strak om Scotts hals zodat hij, onder daverend applaus wegens de levensechte
voordracht, de geest gaf. Toen een oplettende toeschouwer hem lossneed was het al
te laat: Scott had de weddenschap verloren.

Uiteraard ontbreekt 's werelds meest beroemde petomaan Joseph Pujol niet in dit
fraai geïllustreerde werk en vinden we enkele regels gewijd aan ‘der lebende Hydrant’
(een wonderbaarlijke waterspuwer), ‘das menschliche Aquarium’ (iemand die levende
kikkers in zijn maag kon laten zwemmen) en de onverslaanbare Signora Girardelli,
een vuurvaste wonderverschijning. Hoe buitenissig het door hem bijeengebrachte
gezelschap is, wordt door Jay in de inleiding van Learned Pigs & Fireproof Women
geïllustreerd aan de hand van de Indiër Khia Khan Khruse, die een kogel die met
een pistool op hem werd afgevuurd met de hand kon tegenhouden, die ijzeren pennen
at en ze uit zijn ogen te voorschijn haalde, die een steen van zevenhonderd pond op
zijn borst kreeg gelegd, die vervolgens met een voorhamer stuk werd geslagen, die
een ‘cirkelrace’ rende over de randen van twintig limonadeglazen, en die op zijn
handen kon lopen met een van zijn voeten in zijn mond. Dit alles, zo schrijft Jay,
was niet gek genoeg om een afzonderlijk hoofdstuk in Learned Pigs & Fireproof
Women te verdienen.
AJ
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra. Beatrijs Ritsema, Diny Schouten

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Geschiedenis van het persoonlijk leven onder redactie van Philippe Ariès en Georges
Duby. Deel 1: Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend onder redactie van Paul
Veyne. Agon, f 75,-. Het eerste van vijf delen over het gewone leven van het Romeinse
rijk tot onze tijd door de historici uit de school van de nouvelle histoire.
Een man aan de deur door J.J. Peereboom. De Arbeiderspers, f 36,50. Een vileine
social comedy spelend in het Gooi.
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Mondriaan
Vervolg van pagina 9
Mondriaan zich in met mystiek en esoterie. Toen hij in 1939 van Parijs naar Londen
en vervolgens naar New York reisde liet hij veel achter, maar niet de boeken van
Madame Blavatsky, Rudolf Steiner en Krishnamurti. En hij was nog steeds lid van
de Theosofische Vereniging.
Een privé-aangelegenheid dan? Ook dat niet. ‘Het neoplasticisme is volgens mij
de kunst van de nabije toekomst voor alle ware antroposofen en theosofen.’ Deze
woorden uit een brief aan Steiner die Blotkamp traceerde in diens nalatenschap in
Dornach, bewijzen dat Mondriaans kunst wel degelijk moet worden gezien in het
licht van zijn levensbeschouwing. De vraag is alleen; hoe?
Van deze vraag maakt Blotkamp zich helaas wat makkelijk af. Voor een lezing in
het kader van de tentoonstelling The Spiritual in Art is het misschien voldoende om
het idee van ‘evolutie door destructie’ op te voeren als de verbindende schakel; zwart
op wit kan het betoog wel wat body gebruiken. Waarom niet uitgewerkt met
bijvoorbeeld de concrete verwachtingen die Mondriaan koesterde over de toekomst
(stadsleven, techniek, maatschappij)? Of met voorbeelden van wat hij zag als bewijs
van zijn toekomstvisie: de destructie van de melodie in de muziek, van het
zoet-vloeiende in de dans, en de ondergang van de natuurlijke (ronde) lichaamsvormen
en de huid in de toenmalige mode en make-up?

Extreem
Blotkamp schrijft zoals Mondriaan schilderde; helder en precies; genuanceerd en
voorzichtig. Daarbij houdt hij graag een slag om de arm - waarschijnlijk, vermoedelijk,
mogelijk. Het contrast met de onzorgvuldige nonchalance waarmee anderen theorie
en levensbeschouwing in de prullenmand deponeren (onzinnig, halfzacht, theosofisch
gebabbel et-cetera) is levensgroot. Te groot, vrees ik.
Want hoe kan het belang van Mondriaans ideeën doordringen zolang men zich
nog rillend afkeert van wat niet tastbaar is; zolang die afkeer wordt gevoed door
reactionair gelamenteer van nieuwe mystici als Burnier en consorten? Geen wonder
dat men als reactie begint te koketteren met platvoeten; je mocht eens verdacht
worden van zwijmelen en zweven. Om deze reactie tegen te gaan is behalve hard
bewijs ook een harde stellingname nodig. Mondriaans schilderijen zijn - in al hun
precisie - uitgesproken, extreem. Alleen een net zo uitgesproken toon kan de betekenis
weer aan zijn kunst ‘vastzingen’.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Omdat ik met plannen rondliep de zaak anders in te richten dacht ik twee weken
geleden weet je wat ik stel een paar vragen aan de lezers van deze rubriek. En ik
bedacht er nog een paar bij over het lezen. De Goos Verhoef Enquête bestond uit
vijftien vragen. Aan het eind schreef ik dat als vijf mensen de vragen zouden
beantwoorden en insturen ik het veel zou vinden.
Vijf dagen nadat de Enquête in de Boekenbijlage had gestaan bracht postman
Henk Brinkhorst een grote enveloppe van VN mee waarin... vijf brieven zaten! De
volgende dag zes brieven en de dag daarop vier. Ik heb er nu dertig! En nog komen
er binnen. Postman Henk kijkt mij raar aan als hij mij de VN-enveloppe overhandigt.
Ik weet wat hij denkt. Goos heeft een huwelijksadvertentie in VN gezet. Hij durft
gewoon niet te vragen En Goos zit er wat bij? maar die vraag brandt op zijn lippen.
O mensen wat ben ik blij met die brieven. Niemand van mijn klanten weet dat ik
in de krant schrijf. Ik had het ooit alleen aan Corrie uitgelegd maar die heeft het niet
doorverteld gelukkig. Ik vond het voor mezelf veel te leuk om deze stukjes te schrijven
maar soms dacht ik wel eens Zou iemand het lezen? Nou weet ik het zeker. Minstens
dertig mensen lezen dit. Dat vind ik veel. Zoveel kennissen heb ik niet.
En wat een aardige brieven zijn het. Iedereen neemt de moeite alle vijftien vragen
te beantwoorden. Wat is het houden van een Enquête moeilijk. De vragen maken
maar zeker de antwoorden verwerken en je conclusies eruit trekken. Bij de vragen
heb ik een grote fout gemaakt waarvoor mijn excuses. Vraag acht luidde Is het wel
eens gebeurd dat u een sexpassage aan uw vrouw of vriendin voorlas en dat van het
een het ander kwam? Vier lezers antwoorden spontaan JA! Bijna alle anderen vallen
erover dat het een duidelijke mannenvraag is. Een lezeres die zich een roodharige
filosofe noemt schrijft De mening van de vrouw wordt weer eens van onderliggend
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belang beschouwd. Interesseert u zich slechts voor vrouwen zolang ze maar flink
veel Boeketreeksjes tot zich nemen, bij voorkeur uit uw winkel? Nee, zo is het zeker
niet. Sorry het was een stomme vraag van een man met soms wel eens vieze
gedachten. Toch. Zou de roodharige filosofe mij nog eens haar antwoord op vraag
acht willen schrijven maar dan de woorden vrouw en vriendin vervangen door man
of vriend?
Ik ga de zaak niet verbouwen. Dat is een ding dat zeker is. Ik had de rookwaren
naar achteren willen verplaatsen achter een wandje zodat de vele niet-rokers niet in
de verleiding worden gebracht. Zes lezers zeggen Ja en vierentwintig Nee. Terwijl
er onder die nee-zeggers ook niet-rokers zitten. Nee, je moet er voor uit durven komen
Goos dat je sigarenzaak bent. Jouw winkel moet een bolwerk zijn waar je je als roker
veilig voelt. Als de niet-rokers niet tegen de verleiding kunnen, zijn het van nature
slappelingen. Enzovoort.
Veel van de lezers van de Boekcorner komen er zelf niet. Achttien inzenders kopen
nooit hun leeswaren in een tabakswinkel. Twaalf doen dat wel. Dus ik heb om het
in middenstandstaal te zeggen nog een grote markt te veroveren!
Er wordt wat afgesnoept tijdens het lezen. Op mijn vraag Welke soorten snoep
zou u graag bij ons tegenkomen? antwoordde men met chocoladepinda's wijnballen
kauwgom spekkies kaneelstokken kaneelkussens Maja de Bijen punkers zoute frites
medaillons snickers gedroogde banaan en ananas en een vlotte jonge verkoopster
(grapje). Het meeste verkoop ik al maar ik ga mijn afdeling snoepwaar uitbreiden
met witte chocola. Werd vaak om gevraagd.
In vraag dertien vroeg ik Waarom leest u? Ach wat een grage lezers bent u. Enkele
antwoorden. Dertien is een ongeluksgetal schrijft iemand. Ik lees me een ongeluk en
voel me er gelukkig bij./Ik kan niet leven zonder boek./Ik ben leesverslaafd./Ik lees
om niet te hoeven leven. Je kunt in vele houdingen lezen en de echte lezer doet dat
ook. De benen op eenk tafeltje, onder je gat, een knie opgetrokken, twee knieën
opgetrokken, op je buik, op je rug, je zij. Geen spier blijft ongebruikt. Lezen is dus
heel gezond!
Lang heb ik nagedacht over de brief van een hele aardige mevrouw uit Apeldoorn.
Zij vroeg zich af of ik het wel echt zelf ben die dit schrijft. Jij bent er echt, je
sigarenwinkel is ergens in Amsterdam en je hebt gewoon een gave om eerlijk en
jezelf te zijn. (Gewoon een echt MENS, zie een van je vorige verhalen!) En als dit
nu allemaal toch niet zo zou zijn, maar je tóch gewoon een slimme journalist blijkt
te zijn, dan zou ik toch wel zo geschokt en teleurgesteld zijn in de MENSheid, dan
geloof ik nooit meer iets of iemand! Die mevrouw kent me alleen van dit papier. Het
papier en de letters zijn echt. Is dat niet genoeg? Zegt de naam Dik Trom u iets? Ja
die kent iedereen. Of die echt heeft bestaan doet er eigenlijk niet toe. (Ik wil me niet
met Dik Trom vergelijken hoewel die net zo dik is als ik.) Wat een moeilijk probleem
ik kom er niet uit. Dil is meer iets voor een roodharige filosofe om op te lossen. Door
de dertig brieven die ik heb gekregen dacht ik wel Goos je bestaat! Welbedankt
allemaal.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

2

[12 maart 1988 - Nummer 10]
Ter zake
Diny Schouten

Schrijver Dirk Ayelt Kooiman, sinds kort weer behuisd na een langdurige periode
van tijdelijke huisvestingen, vond bij zijn installering een pakket van vijftig brieven
terug, aan hem gericht door kunstbroeder Gerard Reve. ‘Reve wierp zich op om
aan mijn opvoeding te werken,’ herinnert Kooiman zich de periode waarin de
correspondentie plaatsgreep. ‘Dat was in 1971-1972. Ik was toen redacteur van Soma,
en door bemiddeling van Johan Polak stond Reve toen gedeelten uit De taal der
liefde aan ons af. Dat was toen work in progress; de afspraak was dat Reve telkens
twintig bladzijden stuurde zodra hij die af had.’ Herlezing van de brieven en
ansichtkaarten (‘ruim honderd kantjes’) doet Kooiman nu naar uitgave ervan
verlangen: ‘De brieven hebben een heel serieus karakter. Ze bevatten Reves literair
credo, en het zijn ook cultureel-filosofische bespiegelingen, maar mét de bekende
Reve-humor. Ze zijn ook geschreven op een cruciaal moment in zijn schrijverschap,
Reve verkeerde tussen Nader tot U (1966) en De taal der liefde (1972) in een
impasse.’ De correspondentie hield op toen Kooiman, enigszins korzelig geworden
van Reves vaderlijke toon, verzuimde terug te schrijven. ‘Ik was destijds pas
vierentwintig, dus mijn antwoorden zullen wel niet zó bijzonder zijn geweest dat ze
opgenomen zouden moeten worden, maar als Reve ze nog bezit en ze af wil staan,
dan zou ik een goed geannoteerde uitgave kunnen maken. Uit een postscriptum blijkt
dat Reve de brieven als boek concipieerde, dat Brieven aan een jonge schrijver moest
heten.’ Over de uitgave ervan is Kooiman in gesprek met Reves uitgever Dick Gubbels
van Veen. Gubbels, die vorig jaar de bij uitgeverij Veen verschenen ‘brievenboeken’
(Brieven aan Bernard S., Brieven aan geschoolde arbeiders, Brieven aan Simon
Carmiggelt, Brieven aan Wim B. en Brieven aan Wimie) fors in prijs verlaagde,
tempert Kooimans enthousiasme enigszins: ‘Reve heeft wel twintig brievenboeken
in portefeuille, en hier is hij tot dusver niet mee gekomen. Daarom ben ik niet zó
opgewonden als Kooiman. Maar hij heeft me één brief laten lezen, en die was
inderdaad erg de moeite waard, dus ga ik het Reve wel serieus voorstellen.’

Dichter, criticus, essayist en romancier, benevens redacteur van Hollands Maandblad
en NRC Handelsblad K.L. Poll, gaat voor het ‘Studium Generale’ van de Tilburgse
Universiteit twee gastcolleges geven met als titel ‘Over het verschil tussen poëzie
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en proza’. Poll weet nog niet helemáál precies wat hij daarover zal gaan zeggen,
‘want ik ben nog van alles aan het lezen en bedenken,’ maar beloofde aan de
cursusleiding een onderhoud over: ‘Proza en poëzie als twee verschillende talen en
- twee verschillende geesteshoudingen: het getemde verstand tegenover de wilde
verbeelding, wetenschap tegenover kunst,’ zoals in het cursusprogramma zal komen
te staan. Het laatste woord over het exacte verschil tussen poëzie en proza zat in
Tilburg niet worden uitgesproken, geeft Poll toe: ‘Het is van oudsher een kletserig
onderwerp, maar het grappige is dat als je leest wat er honderd jaar geleden, of
tweeduizend jaar geleden over werd geschreven, altijd nog even geldig of niet-geldig
is gebleven. Dat heb je maar bij weinig onderwerpen.’
Bij uitgeverij De Bezige Bij is na twintig jaar zwijgen, ‘en precies dertig jaar na de
verschijning van Weekendpelgrimage’, de nieuwe roman van Tip Marugg verschenen.
Het manuscript van De morgen loeit weer aan arriveerde bij verrassing op de
Amsterdamse Van Miereveldtstraat: slechts de inmiddels verscheiden Bezige
Bij-directeur Geert Lubberhuizen had ooit persoonlijk contact met hem. ‘Lubberhuizen
drong tot hem door toen hij tien jaar geleden een reis maakte naar de Antillen, en
Marugg heeft toen een nieuwe roman beloofd,’ zegt hoofredacteur Oscar Timmers.
‘We zijn daar op blijven hopen, maar meer dan een enkel briefje met de vraag hoe
het ermee stond, is er in al die jaren niet geweest. Het is kennelijk een schrijver die
eens in de twintig jaar een boek schrijft.’ Maruggs gedistantieerde houding - het
contact tussen schrijver en uitgeverij verloopt bij ontstentenis van een telefoonnummer
nog steeds uitsluitend schriftelijk - geeft Timmers de indruk dat Marugg lijkt op zijn
hoofdpersoon, die in de flaptekst van De morgen loeit weer aan beschreven wordt
als een oude man, ‘die leeft als een kluizenaar in een huis buiten de stad, in gezelschap
van vier honden, een grote drankvoorraad en een pistool op het nachtkastje’. ‘Het is
inderdaad of je met een schim communiceert,’ zegt Timmers, ‘maar die schim komt
dan plotseling met een boek dat we hier zeer prachtig vinden.’ Interviewers slaagden
er tot nu toe niet in door te dringen tot de Antilliaanse auteur. Schrijver Boelie van
Leeuwen, die bevriend is met Marugg, weigert te bemiddelen: ‘Ik respecteer zijn
zwijgen. Dag mevrouw.’
Uitgever Geert van Oorschot wordt door zijn jarenlange mederedacteur Jaap
Goedegebuure herdacht in het jongste nummer van Tirade. De vormgeving van het
tijdschrift onderging een ingrijpende verandering, en met de nieuwe jaargang is
Robert Anker als redacteur toegetreden. Anker vormt nu samen met Tomas Lieske
de redactie van het blad. Krachtens zijn persoonlijkheid heeft de gestorven uitgever
zich niet onthouden van postume zorg voor zijn geesteskind: de aflevering opent met
een bericht uit het hiernamaals: ‘Ondergetekende is nu gestorven en gecremeerd. Ik
vraag de zeer vele wanbetalers eindelijk het fatsoen op te brengen om hun
achterstallige schulden (soms van meerdere jaren) eindelijk te betalen. En ik vraag
iedere abonnee die op Tirade gesteld is een abonnee te winnen, want Tirade komt er
enkele honderden te kort om te kunnen blijven voortbestaan. Minzaam aanbevelend,
Dr. G.A. van Oorschot.’
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Gedicht
Eendenkooi
Goed toeven moest het zijn waar alles werkte,
een voorbestemd, aanlokkelijk, zalig oord;
extatisch, dringend roepen van de soort genoten beloofde voedsel, onbeperkte
vrede en verrukt verkeer. De vlerken
gaven toe aan poten en een ongehoord
snel zakken van de bout, het hart bekoord
door 't zachte wiebelen van het wed - Merkte
nou niemand wat? Ja hoor, een kleine hond
kwam blij te voorschijn hollen, behulpzaam
wees hij hen de weg. Oplettend, met nauw
luisterende koppen volgde het trouw
gezelschap naar de enge poort: zeldzaam
vroom beeld voor wie tussen de coulissen stond.

KOOS GEERDS
Uit: Goutbeek-archief. De Arbeiderspers, f 29,50
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Demonen van de nacht
Freuds vergeefse pogingen de droom van zijn magie te ontdoen

In 1900 verscheen het boek dat later algemeen als Freuds hoofdwerk werd
beschouwd; Die Traumdeutung. Freud vatte de droom op als een sleutel
voor het begrip van iemands psychisch functioneren. De dromer bedient
zich van symbolen om onacceptabele wensen via een sluipweg alsnog te
kunnen realiseren of om (onbewuste) angsten onschadelijk te maken. De
taak van de psychoanalyticus is om de patiënt zich bewust te laten raken
van deze mechanismen en aldus zichzelf beter te begrijpen. In Freuds idee
is de droom iets wat langs rationele weg in factoren te ontbinden is en
waar verder weinig geheimzinnigs aan is. Naar aanleiding van de recent
verschenen Nederlandse vertaling De droomduiding gaat Jan Fontijn in
op de receptie van Freuds theorie bij kunstenaars en bij Nederlandse
schrijvers als Simon Vestdijk en Frederik van Eeden.

Freuds boekenkast

De droomduiding door Sigmund Freud Vertaling Thomas Graftdijk
Uitgever: Boom, 800 p., f 98,Jan Fontijn
Vestdijk had gelijk, toen hij vaststelde dat een droom verschrompelt zodra hij wordt
ontleed, geduid of gefixeerd. Wat bij het fixeren verloren gaat, is in de allereerste
plaats de sfeer van de droom, die ons soms van alle droomelementen het langst
bijblijft. Die sfeer kan dagen blijven hangen en is meestal niet in woorden te vangen.
Daarom zijn droomverslagen over het algemeen zo vervelend, hoe gek de
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opeenvolging van gebeurtenissen in die dromen ook is. Dromen spelen zich af op
een preverbaal niveau; de droomsfeer is misschien alleen nog in beelden te vangen.
O wee, als er dan nog iemand zich over dié droomverslagen buigt en deze gaat duiden!
Die objectivering is vervalsing van de subjectieve droomsfeer in de tweede graad.
Met die andere vorm van dromen, de kunst, is het niet veel anders. Zodra een
kunstcriticus als uitlegger de diepste betekenis van een schilderij gaat openbaren en
bovendien nog in een afschuwelijk jargon gaat vertellen wat men van het schilderij
moet vinden, blijft er weinig over van die fascinatie bij de eerste aanblik van dat
schilderij.
Ik heb nooit helemaal begrepen waarom de surrealisten zo weg waren van Freuds
Traumdeutung. Als pleidooi voor het belang van dromen is het boek natuurlijk van
het grootste belang geweest, maar de surrealisten moeten toch in hoge mate het
verschil hebben ervaren tussen het rustige, academische betoog van Freud en hun
eigen beleving en onbevangen exploratie van de droomsfeer. De surrealistische paus
Breton had in zijn manifest over de beleving in de droom geschreven en totale vrijheid
daarvan benadrukt: ‘Dood maar, vlieg sneller, bemin naar hartelust. En mocht je
sterven, ben je er dan niet zeker van dat je de doden zult ontwaken?’ Freud is heel
wat gereserveerder, hij wilde de droom van zijn magie ontdoen. Met Freud haalden
de surrealisten de duivel in hun dromenhuis. Freud wilde niet meer en niet minder en ik verwijs hier naar de inleiding van Die Traumdeutung - dan bewijzen dat elke
droom een zinvol psychisch produkt is. Hij wilde de processen verklaren, waarop
de vreemdsoortigheid van de droom teruggaat. Zo'n instelling staat ver van die van
de kunstenaar, voor wie de droom een oneindig reservoir van creatieve impulsen is.
Het gevaar was bovendien niet denkbeeldig, dat het reusachtige werk van Freud als
een soort bijbel ging functioneren met alle gevolgen van dien. De bizarre
dromenwereld wordt niet alleen door het grote publiek, maar ook door kunstenaars
teruggebracht tot stereotypieën en sjablonen. Schilderijen van onder anderen Dali
met kitsch-achtige beelden, freudiaanse cliché-symbolen van seksueel karakter, zijn
voorbeelden van deze ontwaarding.

Louteringsproces
Vestdijk moet de al te bewuste exploitatie van de dromen door de surrealisten voor
ogen hebben gehad, toen hij schreef dat een kunstenaar of dichter zich zo met dromen
moet bezighouden, alsof hij zich er niet mee bezighoudt. De kunstenaar moet zo veel
mogelijk de droom negeren, maar wel moet hij hopen dat de virtuositeit en fantasie
die hij als dromer in de nacht bezit zich ook van hem meester maakt als hij schrijft.
Sommige gedichten van Hendrik de Vries en Achterberg of verhalen van Kafka zijn
geslaagde voorbeelden van een onnadrukkelijke verwerking van dromen in het
schrijven.
Vestdijk, die er zo op tegen was dat de kunstenaar zich zo getrouw mogelijk zijn
dromen tracht te herinneren, deze vervolgens noteert en er dan kleine novellen of
spookachtige genrestukjes van maakt, diezelfde Vestdijk heeft ooit een freudiaanse
roman gemaakt, die volgens mij de langste droom bevat uit de Nederlandse
romanliteratuur: Meneer Visser's hellevaart, verschenen in 1933. Het boek beschrijft
een enkele dag uit het leven van meneer Visser, een dwangneurotische, sadistische
burger uit Lahringen. Het is een man vol onverwerkte jeugdtrauma's, die zijn
frustraties alleen maar nog kan botvieren door vrouw en medeburgers te pesten. De
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invloed van Joyce' Ulysses in de roman is onmiskenbaar aanwezig, zowel in
taalgebruik als in compositie. De roman bevat lange monologues-interieurs met
taalgrapjes en bizarre associaties.
De climax van de roman is de ruim vijftig bladzijden tellende droom op het einde
van het boek, te vergelijken met de monoloog van Molly Bloom op het einde van
Ulysses. Deze onmogelijke droom is een soort louteringsproces, een hellevaart, voor
Visser, waarin hij met de diepste lagen van zijn persoon wordt geconfronteerd. Het
zijn die kanten van zijn zieleleven, die hij overdag hardnekkig probeert te ontkennen.
Het aardige van de droom is, dat Visser als dromer tegelijk actief en passief is. Of
hij wil of niet, hij moet de droom ondergaan. Maar tegelijk doet hij hardnekkige
pogingen om de droom naar zijn hand te zetten. De droom is knap geschreven en
gecomponeerd en bovendien humoristisch. De humor zit hem onder andere in de
wijze waarop Visser slachtoffer is van de censuur in de droom. Het dwangneurotisch
ritueel dat Visser overdag hanteert, wordt in de droom opgeblazen. Hij wordt door
de droomarbeid in absurde en soms humoristische situaties geplaatst.
De humor zit hem ook in de wijze waarop Vestdijk Freuds Traumdeutung in
Vissers droom verwerkt. Wie deze studie niet gelezen heeft, ontgaat de essentie van
Vissers droom. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Vestdijk, juist door de
overvloedigheid waarmee hij gebruik maakt van Freuds droomduiding, er ook een
parodie van geeft. Virtuoos hanteert hij de door Freud geïntroduceerde
droommechanismen van verschuiving, verdichting, dramatisering en symbolisering.
Hoe knap de droom gecomponeerd is, wordt duidelijk aan een ieder die de moeite
neemt om na te gaan hoe de ervaringen van de afgelopen dag als dagresten in de
droom verwerkt zijn. Die ervaringen komen nu door de droom in een geheel ander
licht te staan.
De droom van Visser is een strafdroom, die de vorm heeft van een rechtszitting
en een executie. Tijdens de rechtszitting wordt hij eerst geconfronteerd met zijn
ervaringen en angsten overdag, vervolgens krijgt de droom een regressief karakter.
Steeds dichter komt hij bij zijn kindertijd. Het einde van de droom, de executie,
onhult het diepste latente verlangen van Visser, namelijk de eenwording met de
moeder. Er vindt een soort omgekeerd geboorteproces plaats, waarin hij steeds kleiner
wordt en dat tenslotte leidt tot volledige terugkeer in de buik van zijn moeder.
Schitterend is de discrepantie tussen de beperktheid van de figuur van Visser
tijdens zijn leven overdag en zijn virtuositeit tijdens zijn droom. In zijn hoedanigheid
van dromer is hij een groot dramaturg, ja een schrijver van het niveau van Vestdijk...

Transcendente waarden
De eerste Nederlandse roman die ik ken, waarin Freuds Die Traumdeutung ter sprake
komt, is een heel vreemde roman met een schitterende titel, De nachtbruid van
Frederik van Eeden, gepubliceerd in 1909, negen jaar na Freuds boek. Van Eeden
was al jaren bezig met de bestudering van dromen. Vanaf zijn jeugd was hij al gewoon
om zijn dromen te beschrijven in zijn dagboek en vanaf 1889 noteerde hij zijn dromen
in een apart dromenboek. Ze waren materiaal voor hem voor zijn theorie over dromen,
waaraan hij werkte. Van Eeden had geen goed woord over voor Freuds psychoanalyse
en zeker niet voor zijn droomtheorie. Groot waren de verschillen tussen Freuds
benadering van het psychisch leven en de droom en die van Van Eeden. Het psychisch
leven en de droom hadden voor Van Eeden iets van een groot Mysterie (met
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hoofdletter), waarin transcendente waarden schuilgingen. Hij hield ernstig rekening
met de mogelijkheid dat we via de droom in contact kunnen komen met gestorvenen
en hij liet niet na om daarmee te experimenteren. Freud wilde van dit alles niets
weten. Juist omdat hij zich er terdege van bewust was dat hij in een lange traditie
stond van droomonderzoek met sterk irrationele en romantische kanten, wilde hij
een nuchtere benadering.
Voor Van Eeden stond bij zijn droomonderzoek veel op het spel, met name zijn
psychisch welzijn. Hij hechtte grote waarde aan zijn zogenaamde ‘heldere dromen’.
Het waren dromen waarin hij in staat was tijdens de slaap zijn bewustzijn te behouden
en tijdens de droom te blijven waarnemen en zichzelf opdrachten te geven. Een
aardige bijkomstigheid was, dat hij in staat was om tijdens de heldere dromen de
demonen, waarvan hij veel last had, uit te bannen. Zijn droomtheorie publiceerde
Van Eeden niet in een wetenschappelijk tijdschrift maar in romanvorm.
In De nachtbruid komt de naam Freud niet voor, maar duidelijk is dat Van Eeden
hem op het oog had toen hij in deze roman schreef: ‘Er is er zo een, zijn boek ligt
voor me, die beweert het ganse geheim van de droom ontraadseld te hebben. Let
wel, het ganse geheim. En dan spreekt hij een paar holle woorden, die als een “Sesame
open u!” toegang zullen geven tot al de ontzaglijke wonderen dezer nooit betreden
werkelijkheid, zeggende: “de droom is een vervulde wens”. Daarna is de man voldaan
en verheugd, menende iets gezegd te hebben.’ Een wel erg beknopte samenvatting
van Freuds theorie. Freud en zijn aanhangers waren een tijd lang voor Van Eeden
demonen. De leer van Freud werkte voor hem als een verstikkende walm en hij
vermoedde dat er demonische werkingen waren.

Nachtmerrie
In 1913, aanwezig op het psychoanalytische congres in München, had hij voor een
gehoor waar ook Freud bij was, het woord genomen in een poging om te wijzen op
het edele in de mens. Achteraf beschouwde hij zijn optreden als een nachtmerrie. En
wat is een nachtmerrie anders dan een uit de hand gelopen droom, een terechtstelling
of hellevaart, zoals Vestdijks meneer Visser die beleefde. Waarlijk demonisch vond
hij ‘al die groteske vuilheden, die daar als wetenschap fungeerden, en al die dames
en heren die dat met tevreden mienen in zich opnamen, soms zelfs geamuseerd’.
Maar een jaar later denkt hij anders over de psychoanalyse en hij schrijft over Freud
in de Frankfurter Zeitung. Hij bezoekt hem thuis inWenen en is enthousiast over
Freud als mens. Men kan Freud niet waarderen als men hem niet persoonlijk bij zijn
familie heeft gezien. ‘Hij is een edel type, een goed mens.’ Maar van de benadering
van Frederik van Eeden van de lucide dromen, het soort dromen waarin de mens
volgens hem zich in zijn meest edele en vergeestelijkte vorm presenteert, wilde Freud
niets weten. Benader die dromen als gewone dromen, vindt Freud, en probeer te
achterhalen wat ze over de dromer zeggen. Freud schreef dit aan Van Eeden op I
maart 1914, vlak voor de krankzinnige wereldoorlog, waarin de mens zich in zijn
minst edele gedaante manifesteerde.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
De morgen loeit weer aan door Tip Marugg. De Bezige Bij, f 24,50, Roman over
een oude man die in een doorwaakte nacht zijn leven en de geschiedenis van zijn
eiland (Curaçao) overdenkt.
Vrijende kikkers door Hylkje Goïnga. Friese Pers Boekerij, f 18,90. Roman overeen
vrouw die door haar man naar een psychiatrische inrichting is verwezen.
Terug naar de bron door J.C. ter Laare. Altamira, f 29,-. Een joodse vrouw gaat op
zoek naar haar identiteit en culturele achtergrond.
Gele konijnen in de hemel. Diverse auteurs. Het Wereldvenster, f 24,90. Literatuur
uit Guatemala.
Biko, Cry Freedom door Donald Woods. Het Wereldvenster, f 34,90. Biografie.
Van Sabang tot Merauke door Wiecher Hulst. Nijgh & Van Ditmar, f 34,50. Verslag
van een Indonesië-reis.
Een Indisch huwelijk door Carry van Bruggen. Conserve, f 19,50. Novelle.
Theorema door Pier Paolo Pasolini. Meulenhoff, f 29,50. Roman ontstaan tijdens
de opnames van de gelijknamige film in 1968.
Een benauwde tijd. Diverse auteurs. El Hizjra/De Balie/Novib/NBLC, f 12,50.
Verhalen en gedichten uit Marokko.
Intercourse door Andrea Dvorkin. Arrow Books, f 18,75. Een feministe analyseert
het seksueel verkeren.
Guinness Book of Olympic Records. Bantam Books, f 13,95. Lijstjes uitslagen en
namen.
The Little School door Alicia Partnoy. Virago, f 20,80. Verhalen over verdwijnen
en overleven in Argentinië.
Adieu Volodia door Simone Signoret. Vertaling Frans de Haan. Maarten Muntinga,
f 10,-. Roman over het leven van joodse vluchtelingen in Frankrijk 1925-1945.
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Billy Wilder in Hollywood door Maurice Zolotow. Pavilion/Michael Joseph, f 43,75.
Biografie van de Amerikaanse regisseur met een voorwoord van Jack Lemmon.
De merkwaardige lotgevallen van soldaat Ivan Tsjonkin door Vladimir
Vojnovitsj. Vertaling Gerard Cruys. Meulenhoff, f 16,50. Een satire op het
Stalin-tijdperk in Rusland.
Omsingeld door Lidia Ginzburg. Vertaling Jan Robert Braat. Pegasus, f 19,90.
Herinneringen aan het beleg van Leningrad.
Mandela door Ronald Harwood. Vertaling Karel en Annelies Roskam. Het
Wereldvenster, f 24,90. De levensgeschiedenis van Nelson en Winnie Mandela.
Danse Macabre door Stephen King. Vertaling Mariëlla de Kuyper. Loeb, f 17,50.
De horrormeester over zijn eigen fascinatie voor het angstaanjagende.
De beste verhalen van Guy de Maupassant. Loeb, twee delen, samen f 49,50.
De lege kamer door Edmund White. Vertaling Jan Fastenau. Veen, f 26,90.
Homoseksuele ontwikkelingsroman.
A Mind of Her Own. The Life of Karen Horney door Susan Quinn. Summit Books,
f 52,35. Biografie van de psychoanalytica.
De blinde horlogemaker door Richard Dawkins. Vertaling Frans de Groot. Contact,
f 45,-. Het raadsel van het bestaan opgelost door een neodarwinist.
Thuiskomst door Ton van Reen. Hema, f 3,75. Novelle.

Den Haag Vandaag op bezoek bij Cornelis Musch
Historische roman van A. Alberts
Een venster op het buitenhof door A. Alberts Uitgever: G.A. van Oorschot,
149 p., f 26,50
Wim Vogel
Elisabeth Musch, de roman die Jacob van Lennep in 1850 publiceerde, bleek niet zo
historisch te zijn als de auteur meende. Verkeerd geïnformeerd door de ‘onfeilbare’
Bilderdijk maakte Van Lennep van zijn heldin, de kleindochter van Jacob Cats, een
deugdzame en nobele vrouw, een tragisch slachtoffer van zeventiende-eeuwse
hofintriges. Robert Fruin verweet hem dan ook dat hij ‘eene halve heilige had gemaakt
van eene vrouw, aan wie de Haagsche chronique scandaleuse van dien tijd niets
zoozeer als lichtzinnige, ergerlijke wulpschheid en schromelijke ontrouw aan haar
echtgenoot te laste legde(...)’; Wan Lennep gaf toe dat hij niet voldoende materiaal
bestudeerd had en Elisabeth Musch, zijn laatste historische roman, werd vergeten.
In Een venster op het Buitenhof, een historische roman van A. Alberts, revancheert
deze vrouw zich. Honderdvijftig bladzijden lang vertelt zij het levensvertiaal van
haar vader Cornelisch Musch (1592-1650), vertrouweling van Frederik Hendrik en
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van de jonge stadhouder Willem II, griffier van de Staten-Generaal en zo corrupt en
omkoopbaar als een voetbalmakelaar. Door zijn geschiedenis te vertellen, maakt zij
ook de balans van haar eigen leven op. Uit de informatie die Alberts verstrekt,
minimaal zoals zijn gewoonte is, komt het portret naar voren van een doortastende,
cynische en dus tragische vrouw die met alles en iedereen speelde en die alle spelletjes
verloor. Haar vader pleegde zelfmoord, haar man eindigt op het schavot, zij zelf
kwijnt weg op een kasteeltje ergens in de Franse provincie. Haar blijft weinig anders
over dan haar testament te maken.
De geschiedenis van haar vader die zij aan haar notaris vertelt is tragisch en
amusant. Het laatste vooral door de lichte, terloopse toon, zo kenmerkend voor het
proza van Alberts; het eerste doordat de macht, het aanzien en het geld dat Musch
weet te verwerven als ooit het vrouwtje van Piggelmee, door de plotselinge dood
van Willem II, zijn beschermheer, niets waard blijken te zijn. De Staten-Generaal
willen afrekenen met de corrupte ambtenaar die Musch in hart en nieren was. Zijn
zelfmoord redt hem van het schavot.
Van Simon Vestdijk is de opmerking dat schrijvers van historische romans willen
zij het luilekkerland betreden dat het verleden voor hen kennelijk is, ook van de rijst
moeten houden, van de talloze feitjes, details en gebeurtenissen die de essentie van
dat verleden verduisteren. Nu verdenk ik Alberts er niet van niet van rijst te houden.
Het gemak waarmee hij figuren als Jacob Cats, Constantijn Huygens en Willem II
typeert, niet door hen uitvoerig te beschrijven, dat doen ze zelf wel door hun optreden,
dat gemak verraadt inlevingsvermogen en een grote kennis van zaken. Maar, en dat
vind ik het aardige van deze vertelling, die hele anekdotische geschiedenis van die
corrupte Hollandse ambtenaar uit het midden van de zeventiende eeuw zou mij
gestolen kunnen worden als Alberts ook nog niet iets anders zou beogen en wel een
persiflage op de Haagse politiek uit onze jaren.

A. Alberts
BERT NIENHUIS

Sjoemelende ambtenaren
Want Cornelis Musch mag dan door bijvoorbeeld Geyl ‘berucht om zijn
omkoopbaarheid’ genoemd zijn. Jan en Annie Romein geven in De lage landen bij
de zee toch vooral het ontbreken van een goede openbare controle de schuld van die
corruptie. De grote politieke schandalen van de laatste jaren (RSV, de bouw- en de
visfraude, ABP) tonen precies hetzelfde beeld. Den Haag vandaag verschilt niet zo
erg veel van de zeventiende-eeuwse residentie: sjoemelende ambtenaren die hogerop
willen, een gebrekkige controle, bezuinigingen die eerst niet maar later toch weer
wel doorgedrukt worden, partijpolitieke belangen, afgunst en weifelmoedigheid.
Cornelis Musch was en is geen uitzondering.
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Maar, en daarin onderscheidt hij zich gunstig van zijn opvolgers, hij was niet zo
laf anderen te laten boeten. Toen zijn spel uit was, toen hij door kreeg dat hij zijn
venster met uitzicht op het Buitenhof nooit zou inruilen voor een raam (én positie)
op het Binnenhof, hield hij de eer aan zichzelf en kapte met alles. ‘Waar ik minachting
voor heb, zegt hij, dat is de vrome mantel over hun bedoelingen. Maar dat schijnt de
mensen niet te hinderden tegenwoordig.’
Natuurlijk was Musch een onbeschaamde schurk die vanwege zijn zucht naar geld
de vrede van 1648 helemaal niet toejuichte, die de Staten tegen elkaar uitspeelde,
die in zijn machtsstreven zichzelf als belangrijkste minister naast Willem II zag,
maar hij was wel consequent en - in zekere zin - eerlijk. Wat zou het een verademing
zijn als er weer eens zo'n ‘eerlijke schurk’ in Den Haag zou zitten! Zelfmoord lijkt
mij wat al te drastisch als het fout loopt maar zelfs gewoon opstappen zou al een
unieke daad zijn. Deze knipoog naar de actualiteit heft het louter anekdotische karakter
van de roman op.
Een venster op het Buitenhof bestaat uit acht hoofdstukken. In het eerste en in het
laatste is Musch' dochter Elisabeth direct aan het woord, de hoofdstukken daartussen
vertellen het verhaal van haar vader. Ik vind het jammer dat Alberts niet meer plaats
voor de dochter heeft ingeruimd. Haar tragiek en haar inzicht daarin worden even
aangestipt: ‘Zat ze nu achter dit raam naar de regen te kijken? Ze slikte. Ze dacht:
hoe is het in godsnaam mogelijk na al die jaren. Ze dacht: de regen van mijn tranen.’
De geïdealiseerde engel die Jacob van Lennep van Elisabeth Musch maakte, krijgt
van Alberts heel wat aardser contouren. Ze lijkt mij boeiender dan haar verblinde
vader. Misschien iets voor een roman?
■
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Tegengif voor de onbewogenheid
Pirandello's filosofie van de verte
Dagboek van Serafino Gubbio, cameraman door Luigi Pirandello
Vertaling Jenny Tuin Uitgever: Querido, f 35,Cok van der Voort
In een van de bekendste novellen van Luigi Pirandello, De tragedie van een personage
uit 1911, treedt een zekere dokter Fileno op die beweert de auteur te zijn van De
filosofie van de verte. Deze filosofie, die werkt als een omgekeerde verrekijker, is
efop gericht alle gebeurtenissen uit het heden onmiddellijk met een grote
afstandelijkheid als héél klein en héél ver te beschouwen, zodat (nare) herinneringen
meteen worden uitgebannen. Dokter Fileno blijkt zijn eigen theorie echter niet goed
in praktijk te kunnen brengen, evenmin trouwens als de meeste andere pirandelliaanse
personages, omdat ze bijna allemaal op een traumatische manier zijn verankerd aan
hun verleden.
Wie deze filosofie wél op perfecte wijze lijkt toe te passen is Serafino Gubbio, de
cameraman uit het gelijknamige dagboek dat nu eindelijk, in een mooie vertaling
van Jenny Tuin, ook in het Nederlands is te lezen. Aanvankelijk verscheen dit dagboek
in losse afleveringen in het tijdschrift Nuova Antologia van juni-augustus 1915 onder
de titel Draaien!, Serafino's bijnaam op het werk, en onder die titel komt het in 1916
ook in boekvorm uit terwijl het pas in 1925 zijn definitieve titel krijgt. Samen met
Wijlen Mattia Pascal uit 1904 en met Uno, nessuno e centomila (Een, geen en
honderdduizend) uit 1925, een boek dat ook nog steeds op een Nederlandse vertaling
ligt te wachten, behoort het Dagboek van Serafino Gubbio, cameraman tot de
belangrijkste romans van Pirandello, hoewel het, gezien de fragmentarische structuur,
eigenlijk beter als antiroman bestempeld kan worden.
Centraal in het werk staat de figuur van Serafino Gubbio, niet zozeer als mens
maar als cameraman. Dit wordt niet alleen onderstreept door de beide titels waaronder
het boek is vertschenen, maar vooral door de uitlatingen van Serafino zelf over zijn
beroep, dat zijns inziens niets menselijks bezit. Herhaaldelijk definieert hij zichzelf
dan ook als ‘een hand die aan een slinger draait’, als het pure verlengstuk van een
machine, waardoor in de toekomst - zo voorspelt hij meteen in het openingsfragment
- de mens volledig overbodig gemaakt zal worden.
Natuurlijk ligt in deze en dergelijke uitlatingen Pirandello's kritiek besloten op de
in opkomst zijnde maatschappij van mechanisatie, van reproduktie en van
massacultuur, een tendens die hij ook elders in zijn werk afwijst. Al in een essay uit
1908 laat hij zich in negatieve bewoordingen uit over de illustrator, de vertaler en
de acteur, alle drie beroepen die zijn gebaseerd op het principe van de reproduktie
en daarom zijns inziens de echte creativiteit in de weg staan. Maar net zoals
Pirandello's houding ten opzichte van de acteur nogal ambivalent is - hij dankt zijn
roem immers in de eerste plaats aan zijn werk als dramaturg en als regisseur van een
eigen toneelgezelschap - zo is ook zijn houding ten opzichte van de machine, in casu
de filmindustrie, niet eenduidig. In ieder geval zou het nogal simplistisch zijn te
beweren dat Serafino Gubbio vervreemd en ontmenselijkt is door zijn werk bij de
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filmmaatschappij Kosmograph. Die stelling wondt althans nergens in het boek zo
eenzijdig verkondigd: integendeel. Serafino - en hetzelfde geldt voor veel andere
pirandelliaanse personages - is in de eerste plaats vervreemd en ontmenselijkt door
zijn pessimistische levensfilosofie die stoelt op het contrast tussen schijn en zijn: de
mens, zo stelt Pirandello, die in het maatschappelijk verkeer wel honderdduizend
verschillende rollen speelt, verliest daardoor ten slotte zijn eigen identiteit, en is voor
zichzelf niemand meer. ‘Wij hebben allen een valse voorstelling van de individuele
eenheid. Elke eenheid bestaat in de betrekkingen van de elementen onderling; hetgeen
betekent dat bij de geringste wijziging van die betrekkingen onvermijdelijkerwijs
ook de eenheid verandert. Zo is het te verklaren dat iemand van wie ik terecht houd,
door een ander terecht wordt gehaat. Ik die genegenheid voel en die ander die haat,
zijn twee; dat niet alleen, maar de een van wie ik houd, en de een die door die ander
wordt gehaat, zijn absoluut niet dezelfde: ze zijn één plus één, dus ook twee. En wij
zelf kunnen nooit weten welke realiteit ons door anderen wordt gegeven; wie we
voor deze of die zijn.’

Luigi Pirandello

Dit schrijft Serafino in zijn dagboek, maar in tegenstelling tot dokter Fileno tracht
hij, zoals gezegd, de ‘filosofie van de verte’ wél in praktijk te brengen, door met
volstrekte onbewogenheid (het woord impassibilità obsedeert hem) zichzelf en de
wereld te bekijken; en juist die eigenschap maakt hem, volgens zijn zeggen, zo
geschikt voor het beroep van cameraman. Ogenschijnlijk volkomen onbewogen
registreert hij dan ook op een dag met zijn camera een gruwelijk drama: de acteur
Aldo Nuti, die in een filmscène een tijger moet doden, stapt op het cruciale moment
uit zijn actcursrol door de actrice Varia Nestoroff, die naar de opname staat te kijken,
dood te schieten en zich vervolgens zelf door de tijger te laten verscheuren.

Traumatisch
Een dergelijke slotscène treffen we ook aan in enkele beroemde toneelstukken van
Pirandello; zowel in Zes personages op zoek naar een auteur als in Hendrik IV stapt
een personage aan het eind uit zijn rol om zichzelf of een ander daadwerkelijk te
doden. En net als in deze toneelstukken is ook in het Dagboek het motief voor een
dergelijke daad gelegen in een zeer gecompliceerd familiedrama uit het verleden.
Zó gecompliceerd dat een reconstructie nauwelijks mogelijk is, noch voor de erbij
betrokken personages, noch voor de lezer. Nu gaat het Pirandello ook niet om de
constructie of reconstructie van een reeks gebeurtenissen, maar om de verschillende
interpretaties die van die gebeurtenissen gegeven kunnen worden; en ook hier doet
zich weer de conclusie voor dat door de honderdduizend verschillende mogelijkheden
de ware toedracht als een open vraag in de lucht blijft hangen.
De slotscène wordt door Serafino tot het bittere einde in al zijn details gefilmd,
alsof het drama dat zich voor zijn ogen afspeelt hem volstrekt onberoerd laat. Dat
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dit slechts schijn is en dat de gebeurtenis ook voor hem een uitermate traumatische
ervaring is, blijkt echter uit het feit dat hij voorgoed zijn stem verliest en voortaan
stom door het leven zal gaan.
De ‘impassibilità’ van het pirandelliaanse personage is nooit een uiting van botte
onverschilligheid, maar de uiterste en enig mogelijke consequentie van een
existentialistische levensfilosofie. Serafino Gubbio is kortom geen wrede, maar een
diep tragische figuur en zoals de meeste dagboeken dient ook zijn dagboek juist als
uitlaatklep, als een soort tegengif tegen die ‘impassibilità’: ‘Door te schrijven bevredig
ik een dwingende behoefte aan gemoedsontlading. Ik gooi mijn professionele
onbewogenheid af en ik wreek me ook...’, zegt hij meteen aan het begin en hij voegt
als het ware onmiddellijk de daad bij het woord door een aangrijpende herinnering
in te lassen aan zijn jeugdvriend Simone Pau, die zich vereenzelvigt met de natuur
en alle rationele ‘overtolligheid’, zoals hij het noemt, van zich af tracht te schudden.
Deze herinnering geeft Serafino ook de gelegenheid voor filosofische overpeinzingen
over de verschillende werelden van de mens en van het dier. Overpeinzingen die
later geconcretiseerd worden in het ‘gesprek’ tussen Serafine en de door Kosmograph
aangekochte tijger, een van de mooiste episoden die samen met vele andere
ontroerende herinneringen en bespiegelingen het Dagboek van Serafino Gubbio zo'n
fascinerend en typisch pirandelliaans karakter verlenen.
■
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Opgepoetste overbodigheid
‘Komgrond’ van Marc Reugebrink, een hermetisch bouwpakketje
Komgrond door Marc Reugebrink Uitgever: De Bezige Bij, 42 p., f 24,50
Joost Zwagerman
Moet je, als je gedichten wilt gaan schrijven, de reeds bestaande poëzie negeren en
je louter laten leiden door de eigen drang naar verwoording en vormgeving, of is het
juist zo dat je als beginnend dichter eerst zoveel mogelijk gedichten van anderen
moet hebben gelezen en goed moet zijn ingevoerd in de aard van in ieder geval de
hedendaagse Nederlandse poëzie? Redacteuren van uitgeverijen en literaire
tijdschriften beweren vaak dat zij bergen kopij op hun bureau krijgen van mensen
uit wier gedichten blijkt dat zij liever poëzie schrijven dan lezen. Voor deze
redacteuren, doorgewinterde lezers als ze zijn, is dat soort poëzie op een enkele
uitzondering na niet te genieten: talloze malen verzandt het hun toegestuurde werk
in particuliere hartekreten of wordt er met veel omhaal van woorden het poëtische
wiel uitgevonden. Als maar de helft van alle Nederlanders die poëzie schrijven ook
eens een gedichtenbundel zou kopen, zou de oplage van sommige bundels
vertienvoudigen, hield een uitgever mij eens voor. Maar het publiek dat poëzie koopt
bestaat nu eenmaal uit een kleine groep, zó klein dat zelfs de verkoop van bundels
van de meest vooraanstaande dichters de duizend, vijftienhonderd exemplaren
nauwelijks overschrijdt. Maar die kleine groep kopers is wél trouwhartig, op de
hoogte van alles wat er aan poëzie verschijnt en koopt ook véél: wie de nieuwe Leo
Vroman of Jan Eykelboom aanschaft, is ook genegen een paar tientjes neer te leggen
voor vooralsnog minder bekende dichters.
Met een klein maar dankbaar publiek dat goed ingevoerd wil zijn in de
verrichtingen van diverse dichters, en met redacteuren van uitgeverijen die model
kunnen staan voor de interesse van dit publiek is het niet verwonderlijk dat een
beginnend dichter er meer kans op maakt uitgegeven te worden als deze in zijn of
haar poëzie blijkt geeft eveneens goed op de hoogte te zijn van de hedendaagse
dichtkunst. Vooral in veel recente, zogenaamd hermetische of autonome
gedichtenbundels tonen de dichters een sterk bewustzijn van wat er door hun directe
voorgangers is geschreven. Nadat zij het werk van Gerrit Kouwenaar en Hans Faverey
hadden bestudeerd, is er een heus kordon van dichters aan het werk gegaan die zich
wensen te enten op een soortgelijke werkwijze en poëtica als die van Kouwenaar en
Faverey, met als gevolg een overdaad aan poëzie waarin het ‘wit’, het ‘niets’, ‘leegte’
en ‘verdwijning’ de scepter zwaait. De meeste van deze dichters ontbreekt het helaas
aan originaliteit, zij blijven steken in variaties van wat door Kouwenaar en Faverey
op vernieuwende, verrassende wijze is verwoord. In alle eerlijkheid moet ik bekennen
dat veel hermetische poëzie van tegenwoordig zó onpersoonlijk en vlak aandoet dat
wat mij betreft in sommige gevallen het gedicht van de één net zo goed geschreven
had kunnen zijn door de ander - een werkelijk overtuigende, intrinsieke noodzaak
spreekt al lang niet meer uit dit soort poëzie.

Schatplichtig
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Het debuut Komgrond van de zevenentwintigjarige Marc Reugebrink is een bundel
die moeiteloos model kan staan voor al die hermetische kunstenmakerij. Het is saai,
behoudend, overacademisch, onuitnodigend en klein. Voor alle duidelijkheid: wie
Komgrond begint te lezen, ziet onmiddellijk dat Marc Reugebrink geen dilettant is.
Hij is namelijk óók zo'n dichter die de recente Nederlandse poëzie op zijn duimpje
kent en daar vaardig blijk van geeft; uit zijn gedichten spreekt een niet te ontkennen
mate van doordachtheid en vakmanschap. Maar, alle vakkundigheid ten spijt: een
eigen toon is er ook in zijn geval weer geheel bij ingeschoten; Komgrond is een
keurig bouwpakketje van een volstrekt onorigineel hermetisme.

Marc Reugebrink

Tot in zowat ieder detail zijn thematiek, woordkeus en vorm te herleiden tot die
van beurtelings Gerrit Kouwenaar en Hans Faverey. Behalve dat ook Reugebrink
veelvuldig met wit, leegte, verdwijning en wat al niet meer in de weer is (‘Wit is
wachten op een woord’, ‘de stilte in de dingen’, ‘Nergens een houvast om te
verdwijnen’ en ‘Niets meer aanraakbaar / is hier nu afgelegd / wat allang was
verdwenen’), toont hij zich schatplichtig aan Faverey door het licht ontregelende
gebruik van het wederkerend voornaamwoord zich. Reugebrink schrijft: ‘(...) van
dagen geweken! bestaat zich de tijd’ en ook: ‘spoor dat zich wegrijdt / aarde die
leegraakt’. Deze regels roepen onmiddellijk de stem van Faverey in herinnering.
‘Alles zo vanzelfsprekend dat het zich bestaat,’ schreef deze, zoals hij ook schreef
hoe ‘(...) het zich begeeft’ of hoe ‘rook zich inhaleert’. Afgezien van het syntactische
experiment bij Faverey (‘Ik deed zoals het zich gedaan wilde zijn’) is in zijn gedichten
semantisch gezien heel wat aan de hand: het wederkerig ‘zich’ laat subject en object
met elkaar vervloeien en vat, zoals Maarten van Buuren het in een goeddeels aan
Faverey gewijde aflevering van De Revisor uitdrukte, ‘het wezen van de onteigening
(...) kort en bondig samen’. En, voeg ik eraan toe, als er nu iets is dat deze onteigening
in de weg staat, dan is dat wel de tijd, het verloop ervan - het gedicht is er dan
allereerst om de tijd te bezweren, te laten verstenen: ‘Ik adem op // het lukt: de wereld
valt stil,’ aldus Faverey.
Tijd is de voorwaarde voor en bestaat tegelijkertijd bij de gratie van beweging het is een moeilijk te scheiden tweetal. Als Marc Reugebrink nu Favereyiaans schrijft
dat de tijd ‘zich bestaat’, ontneemt hij aan de tijd zijn lineariteit en maakt er een in
zichzelf besloten fenomeen van. Een woordspelletje: door tijd (door het gebruik van
het wederkerige ‘zich’) letterlijk weder-kerend te laten zijn, wordt de voortgang, het
verloop, en dus het bestaan ervan opgeheven. Met ‘het spoor dat zichzelf wegrijdt’
toont Reugebrink ons eenzelfde truc. Een spoor ontstaat door beweging maar bij
Reugebrink beweegt het spoor letterlijk in afwezigheid - en weer is er het in zichzelf
beslotene want bij ‘een spoor dat zich wegrijdt’ stel ik me niet veel anders voor dan
dat het spoor zich oprolt.
Beweging lijkt slechts te dienen als instrument tot verdwijning, terwijl tijd in
Reugebrinks gesloten gedichten verbrokkeld wordt en tot roerloosheid omgedoopt
kan worden - totdat ieder bewegen gelijk aan stilstand is geworden. Waarmee we
zijn aanbeland bij Zeno's paradox die reeds lang prominent aanwezig is in het werk
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van Hans Faverey en die ook Marc Reugebrink op zijn repertoire heeft genomen.
‘Want alleen wie schrijft kan zich bewegen,’ schrijft hij in het gedicht ‘Paralyse’ (en
paralyse betekent verlamming). Die beweging van de schrijver bestaat dan, o paradox!,
uit ‘indrukken / die haast niets wegen’. Door het schrijven exclusief aan beweging
te koppelen en met deze beweging roerloosheid te willen bewerkstelligen, sterker
nog, door met het geschrevene een letterlijke roerloosheid te willen presenteren,
geeft Reugebrink zich over aan wat Faverey in een gedicht eens ‘zenopraat’ heeft
genoemd. In Komgrond staat dat ‘de wereld klopt zonder bewegen’ - maar dát de
wereld bewegingloos klopt is nu juist te danken aan de beweging van wie schrijft.

Geplet deeg
Stilstand door beweging, het principe der wederkerigheid, het doen verstillen van
taal: het zijn allemaal koekjes van het door al die andere dichters inmiddels geplette
deeg van Gerrit Kouwenaar en Hans Faverey. En bij Reugebrink kan het gewoon
niet op, lijkt het wei. Als Kouwenaar, in het gedicht ‘taalgebruik’, schrijft: ‘Er het
zwijgen toe doen / zoals zand is,’ dan staat er bij Reugebrink: ‘Wat je hebt gezegd
/zijn laatste stappen in het zand.’ En: ‘in land dat je aanbrengt / nadert het land zijn
voltooiing’ is Reugebrinks parafrase van Kouwenaars ‘over je landschap hetzelfde
landschap’. Kouwenaar: ‘denkend aan steen en vlees / voorbij zijn vorm en inhoud.’
Reugebrink: ‘Hier is geen ruimte / gebleven in vlees / vind je nergens een vorm.’ Al
die ontkenningen, al dat niets, dat nergens, die leegte - het wemelt ervan in
Reugebrinks Komgrond en het maakt de bundel tot een excerpt van voorgekookt
hermetisme met alle voorspelbaarheden van dien. Tot in ieder detail.
Een laatste voorbeeld: de langgerekte, ijle sculpturen van Alberto Giacometti
ontlokten J. Bernlef in zijn bundel De kunst van het verliezen de regels ‘Dan gaat
hij wit en stil / dan slibt hij leeggelopen / dicht’. Witter, stiller, dichtgeslibder, leger
- kortom, hermetischer kan het haast niet, zou je zeggen, maar nee, Marc Reugebrink
doet het in zijn gedicht ‘Giacometti’ allemaal nog eens dunnetjes en, in dit geval,
hopeloos clichématig over: ‘Met om te zijn; / steeds minder vlees / tot klei te kneden.’
In een interview zei Hans Faverey eens: ‘Ik zie niets voor me als ik schrijf.’ Ook
wie zijn gedichten leest, kan het gebeuren niets voor zich te zien. Faverey mag dan
niets aanschouwelijk maken, wél maakt hij gewag van een zo zuiver mogelijk en
procesmatig streven naar een zekere toestand van onthechting. De noodzaak, de
urgentie die hij met dit streven in zijn gedichten weet te leggen, zorgt ervoor dat de
lezer, in plaats van iets voor zich te zien, raakt bevangen van deze noodzaak van dit
streven. Zonder zo'n noodzaak ontvangt de lezer slechts een keurige verzameling
zoekplaatjes, een saaie, onartistieke trukendoos gevuld met loze gebaren. Net als
zoveel andere bundels met daarin hermetische poëzie, ontbreekt het Marc Reugebrinks
Komgrond aan welke noodzaak dan ook, en als proeve van opgepoetste overbodigheid
is het het meest recente bewijs dat al die gedichten met hun zand, hun steen, hun
water en hun vlees, omringd door de fetisjen ‘wit’, ‘niets’ en ‘leegte’ zijn verworden
tot de sjablonen van een poëtica.
■
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De bezielde kosmos
Roel van Duijn en de noodzaak van een groene partij
Hoefslag Over politiek en spiritualiteit door Roel van Duijn Uitgever:
Meulenhoff, 196 p., f 29,50
Lucas Reijnders
Wat men ook van Roel van Duijn moge denken, zijn boeken bevatten meestal
opmerkelijke uitspraken. Hoefslag, voornamelijk bestaand uit artikelen die Van Duijn
de laatste vier jaar schreef, vormt daarop geen uitzondering. Zo staat gedrukt dat hij
in een vroeger leven een wilg was, en wordt het idee dat ‘de uittocht der kabouters
de verklaring vormt voor de laatste raadsels rond de verzuring’ door hem ‘warm in
de aandacht aanbevolen’.
In Hoefslag gaat het milieuprobleem boven alles. Twee zaken staan centraal. De
eerste is het belang van spiritualiteit in het algemeen en voor de politiek in het
bijzonder. De tweede is de groene partij.
Onder spiritualiteit verstaat Roel van Duijn ‘een breed besef van geestelijke
waarden zonder enige exclusieve binding met welke kerk of stroming dan ook’. Het
gaat hem om ‘de spirituele bronnen van de grote religies’. Stromingen als holisme,
New Age, theosofie, antroposofie en ketters christendom zijn zijns inziens thans
dragers van deze spiritualiteit. ‘Alleen vanuit een diepgaande verbondenheid met de
bezieldheid van de aarde en kosmos kunnen wij overleven.’ Spiritualiteit is in Van
Duijns ogen dé noodzakelijke nieuwe religie. Meditatie en mystiek zijn er belangrijke
bestanddelen van. Van Duijn ziet spiritualiteit als iets onverdeeld goeds en hij
verdedigt zijn geestelijke vader, de antroposoof Steiner, en geestelijke moeder, de
theosofe Blavatsky, krachtig tegen beschuldigingen van een aantal enge -ismen. De
linkse politieke partijen leest hij krachtig de les over hun ‘afkeer tegen spiritualiteit’.

Roel van Duijn

Op het eerste gezicht is Van Duijns stellingname verre van onredelijk. Wie meent
in een vorige incarnatie een wilg te zijn geweest, zal geneigd zijn de natuur met
eerbied te benaderen. En van iemand die geen vlieg kwaad doet hoeft niet te worden
verwacht dat hij op anderen enge -ismen als racisme botviert.
Bij nadere beschouwing is Van Duijns standpunt echter zeer aanvechtbaar. In de
eerste plaats kan ‘de bezielde kosmos’ niet in redelijkheid tot norm worden verheven.
Het AIDS-virus vormt een dramatische onderstreping van deze stelling. Minder
spectaculaire fenomenen als brood bakken of boeken schrijven doen dat ook. Ze
maken immers een inbreuk op de natuur. In dit licht is een historisch compromis met
de natuur noodzakelijk. Een spirituele beleving van de verbondenheid met de kosmos
nu kan geen uitsluitsel geven over de precieze inhoud van zo'n compromis.
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In de tweede plaats is het milieuprobleem in sterke mate het onbedoelde neveneffect
van op zichzelf eerzame handelingen van velen. De begrijpelijke beslissing van veel
boeren ‘om er nog wat vee bij te nemen’ leidt tot overexploitatie van land en verknoeit
het grondwater. Uitstapjes de natuur in en het lezen van kranten bedreigen in de
praktijk de bossen. Spiritualiteit waarbij een ieder zijn eigen eerzame ding doet, gaat
voorbij aan de kern van veel milieuproblemen, -welke gelegen is in onvolkomenheden
in de collectieve besluitvorming. Als er al een nieuwe religie nodig is om het
milieuprobleem op te lossen. Dan moet dit een religie zijn die niet zozeer de spirituele
mediteerderals wel de menselijke gemeenschap als uitgangspunt neemt. Maar of er
wel een religie nodig is, is zeer de vraag. Er is een oplossing van het milieuprobleem
denkbaar op basis van waarden die los kunnen staan van de religie. Te denken valt
hierbij als vrijwaring van derden voor schade, de functies van de natuur voor de
mens, prudentie en de wenselijkheid van een voortbestaan op een redelijk
kwaliteitsniveau.

Ecolo's
Dat Van Duijn, die voor Groen Amsterdam (GrAs) in de Amsterdamse gemeenteraad
zit, in Hoefslag pleit voor een groene partij zal niet als een verrassing komen. Van
Duijn redeneert daarbij kort samengevat als volgt. Rond 1970 had Nederland dank
zij Provo, D'66, de Kabouter-Partij en Klein Links op milieugebied een voorsprong.
Deze is verloren gegaan. Provo en de Kabouter-Partij zijn ter ziele. D66 en Klein
Links zijn ontaard. Vooral in de Bondsrepubliek, maar ook in België ligt men nu
dank zij de groene partijen voor op Nederland. Dat de Bondsrepubliek Nederland
op het punt van milieuvriendelijk regeringsbeleid is voorbijgestreefd is juist. Of dat
aan de Grünen ligt is echter zeer twijfelachtig. Ik durf er vergif op in te nemen dat
het fenomeen dat jagers uit CDU/CSU-kring de deutsche Eiche en deutsche Tanne
teloor zagen gaan een grotere invloed heeft gehad op Bonn dan de Grünen. Het
‘buitengebeuren’ (Tsjemobyl, Sandoz en Transnuklear) legt bij onze oosterburen
eveneens meer gewicht in de politieke schaal dan spraakmakende groenen als Petra
Kelly en Otto Schilly. Het Belgische milieubeleid blijft ondanks alle lofwaardige
inspanningen van de Vlaamse en Waalse ecolo's bij de wilde spinnen af. En ondanks
alle ijver van Van Duijn wordt het doen en laten van de gemeente Amsterdam nog
steeds gedomineerd dixir kolen-, asfalt-, beton- en baksteen-junks. Amsterdamse
milieuvrienden zouden beter af zijn met de wederopstanding van Henri Polak in de
PvdA.
Dat wil niet zonder meer zeggen dat een groene partij in Nederland zinloos of
ongewenst is. Indien de politieke partijen die in Nederland de toon aangeven hun
huidige koers blijven volgen dan zullen ze de milieuproblematiek niet kunnen
oplossen. De sociale problematiek trouwens ook niet. Indien een koerswijziging van
deze partijen uitblijft is er in Nederland in beginsel plaats voor een groene partij. De
vraag is echter wel of deze plaats niet vergaat door de rijke traditie van sectarische
twisten tussen degenen die zich groen noemen.
■

Miss Spek vertelt
De ‘klik’ van Elizabeth Taylor
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Elizabeth Vertelt Over aankomen en afvallen, zelfvertrouwen en
eigenwaarde door Elizabeth Taylor Uitgever: De Boekerij, 230 p., f 25,Diny Schouten
De tekst is natuurlijk slechts bijzaak in een boek als Elizabeth vertelt. De plaatjes,
dáár gaat het om, precies als in advertenties voor dieetkoekjes: plaatje één toont een
ongelukkig kijkende olifant in een tentjurk. Op plaatje twee is ze omgetoverd tot een
stralend lachende den in kokerrok. Evenzo is de meest recente foto in Elizabeth
vertelt bedoeld als het verbluffende bewijs van het succes van haar vermageringskuur.
Vijfenvijftig is ze erop, in jaren en in kilo's. Het onderschrift luidt: ‘Een van de
hoogtepunten in mijn leven. Na alle ingrijpende veranderingen en het horen van de
“klik” is mijn leven compleet veranderd. Een zeer speciale gebeurtenis: de introductie
van mijn eigen parfum. Elizabeth Taylor's Passion, 14 januari 1987 in New York.’
Het boek doet geheel met haar triomf meevoelen - wie zou willen afdoen aan de
prestatie om vijftig kilo kwijt te raken? Het vermag enige scepsis over de winst ervan
niet wegnemen. Wat we zien is een anorexeus poppetje, maatje 36, dat erg aan Nancy
Reagan doet denken. Op andere foto's doen het gladgestreken gezichtje en de pront
opgeblazen borstjes vermoeden dat in de Betty Ford-kliniek dingen zijn gepasseerd
waarover Elizabeth ons méér had kunnen vertellen, maar dat belooft leuke stof voor
een toekomstige biografe.

Elizabeth Taylor bij de presentatie van haar parfum, januari 1987

In Elizabeth vertelt heet de transformatie geheel tot stand gebracht te zijn door
pure geestkracht. Het gaat om de ‘klik’, die staat voor ‘dat belletje dat in je hoofd
afgaat en zegt: genoeg, tijd om te stoppen’, ofwel de schakelaar ‘die in mijn hoofd
wordt omgedraaid en me vertelt dat het tijd wordt om iets aan mezelf te doen’. Nu
ja, onvermijdelijk is in een bekeringsgeval als dit de toon er een is van de zondaar
die vergiffenis kreeg en het ‘licht’ zag. Een gebrek aan zelfrespect, daar kwam het
door, weet Elizabeth nu heel precies. Ze geeft voor de beschadiging ervan een béétje
de schuld aan echtgenoot nummer zes, senator John Warner, naast wie ze, toen hij
zijn verkiezingscampagne eenmaal gewonnen had, verviel in de rol van de functieloze
‘Washington-echtgenote’. Filmrollen kreeg ze niet meer: ‘Er is een oud gezegde in
Hollywood dat luidt: “Je bent zo goed als je laatste film.” Het doet er niet toe of je
jarenlang een kassucces bent geweest. Je muren kunnen volhangen met prijzen en
onderscheidingen; de Oscars kunnen op een rij bij je op de plank staan, maar als je
laatste film een mislukking was, ben je op z'n Hollywoods gezegd “dood vlees”.’
Behalve party's aflopen en televisiekijken restte mevrouw Warner slechts het
genoegen van lekker eten: het ‘dode vlees’ verzamelde vet. Ze overschreed, door
vraatzucht-uit-ongelukkigheid, een grens, die van de wanstaltige dikte die een
mensenlijf naar boterzuur doet ruiken. ‘Maar wat in werkelijkheid verhongerde, was
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mijn zelfrespect, en al het voedsel ter wereld kon dat niet verhelpen.’ Over de foto's
uit die periode die daarvan in Elizabeth vertelt staan, vertelt Elizabeth een leuk
verhaal: een ervan had Debbie Reynolds, eerdere ex van Taylors ex Mike Fisher, op
haar koelkast geplakt: ‘Ze zei dat het een waarschuwing was wat er kon gebeuren
als ze de koelkast opendeed.’ Liz volgde Reynolds voorbeeld, en het hielp: ‘Telkens
als ik in de keuken kwam, herinnerde mijn vette lijf me eraan wat er zou gebeuren
als ik mijn dieet niet volhield. Die aanblik was een voortreffelijk middel tegen elke
zijsprong. Als je denkt dat een foto van mij als Miss Spek je zal inspireren, ga je
gang.’ Een andere tip om de koelkast te beveiligen is het apparaatje dat een vriendin
liet installeren: ‘Telkens als ze de deur opendeed riep een stem: “Ben je daar weer,
dikzak?”’
Elizabeth vertelt is opgedragen ‘aan jou. Je weet wie je bent’. ‘Miss Spek’ lijkt
werkelijk hart te hebben voor haar lotgenoten, al is vanuit een ander gezichtspunt
bekeken de boodschap meedogenloos. Die ‘jij’, om wie Liz zich zo bezorgd maakt,
moet leren ‘dat een excuus geen excuus is’. Leuk lijkt het me niet, voor de mollige
die zich aangesproken voelt, om te horen dat je elk pond te veel aan jezelf te wijten
hebt, en dat je jezelf niet voldoende ‘respecteert’. Haar lot is om vanaf nu, totdat
haar eeuwigheid begint, elke calorie te noteren die zij tot zich neemt. Ook hier een
‘vriendentip’: een cassetterecorder waarop je jezelf kunt toespreken, zij het dat dat
in het openbaar niet al te opvallend moet gebeuren: ‘Het staat wel een beetje mal als
je iemand in de lucht hoort prevelen: “Vruchtencoupe... partjes verse sinaasappel en
grapefruit, meloenbolletjes... magere kalfskotelet... sperziebonen...”.’ Benodigd zijn
verder een zakcalculator, dan wel ‘een computertje’. Alweer een andere vriendin
van Liz heeft daar goede ervaringen mee: ‘Haar tienjarig neefje heeft haar geleerd
ermee om te gaan en ze zweert dat ze tien pond is afgevallen alleen al door haar
worstelpartijen met de software.’
Elizabeth spreekt ‘jou, je weet wel wie je bent’ uitermate bemoedigend toe. Na
deel I (‘Hoe het gebeurde: een persoonlijke zienswijze’) volgt deel II (‘Klaar voor
de start?’) met Elizabeths favoriete tips: ‘Zie er op je best uit terwijl je afvalt’; ‘Sta
rechtop’, ‘Dien het eten aantrekkelijk op’; ‘Dieetvoedsel kan heerlijk smaken’; en
‘Leren eten met niet-lijners’. Van de recepten uit deel III valt op dat er zo veel dips
en dressings bij zijn; Liz' dieet voorziet in een troostrijk middagtussendoortje van
rauwe groenten (‘zoveel als je wilt’) met twee eetlepels van ‘Liz' bijzondere
mayonaise’ (nodig: een heel ei, een eierdooier, saffloer- of maïsolie, dieetzout,
zoetstof en magere melk). Arme ‘jij’, die wel over enige geestkracht moet beschikken
om vier weken lang, elke dag rauwe wortel en paprika, met of zonder dipsaus, tot je
te nemen. Het lijkt me de kortste weg naar het totale verlies aan zelfvertrouwen en
zelfrespect. De weg naarde menselijke waardigheid die een vrouw ‘van een zekere
leeftijd’ met trots haar rijpe rondingen doet dragen, ligt de andere kant op, zou ik
denken. ‘De camera liegt niet,’ schrijft Liz bij een van de foto's uit haar dikke periode,
bedoelend dat ze er toen verschrikkelijk uitzag. Ze vergist zich: de waarheid is dat
een prachtige vrouw als zij er schitterend uit kon zien, zélfs moddervet. Haar nieuwe
verschijning als zichtbaar-gerenoveerde Barbiepop mist de aantrekkelijkheid des
vlezes geheel. Ook daarin liegt de camera niet.
■
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Heil en onheil van de film
De NSB-filmpropaganda onderzocht
NSB-films - propaganda of vermaak? door Annemarie Vermeer Uitgever:
AMA, Beetsterzwaag, 124 p., f 35,-.
Jos van den Burg
Na de machtsovername van Hitler in 1933 zocht een groot aantal Duitsers dat
werkzaam was in de filmindustrie een politiek veiliger klimaat in andere landen. Een
gedeelte van hen kwam in Nederland terecht en zocht emplooi in de Nederlandse
filmindustrie. Daar het hier veelal ervaren mensen op filmgebied betrof - van regisseur
tot technicus - waren zij graag geziene gasten, althans voor de filmproducenten. De
Nederlandse vakbroeders keken vol afgunst en nijd naar hun Duitse collegae, velen
onder hen zagen hun baan in gevaar komen. (Dat er onder invloed van deze Duitsers
feitelijk een groei en uitbreiding van de Nederlandse filmindustrie plaatsvond werd
niet zo gevoeld.) Deze houding van vreemdelingenhaat ging zo ver dat de autoriteiten
gedwongen werden naar een compromis te zoeken. Besloten werd dat er voortaan
met zogenaamde dubbele bezettingen gewerkt zou gaan worden. Bij het opnemen
van films moest in het vervolg naast iedere Duitser een Nederlander aangesteld
worden.
Eén van degenen die zich voor dit soort restrictieve maatregelen inspande was Jan
Teunissen. Voor de oorlog was hij een tamelijk succesvol regisseur van onder andere
twee documentaire filmpjes (Pierement en Sjabbos) en hij werd veel gevraagd voor
het monteren van films. Toen Duitsland Nederland bezette zagen velen in de
filmwereld dit als een kans om hun carrière een nieuwe impuls te geven. Een van
hen was Teunissen, die zich kort na de Duitse inval intensief ging inspannen voor
de NSB-propaganda: ‘Het is meer dan tijd terstond de film als propagandamiddel
ter hand te nemen. De massa van het volk dient onverwijld door middel van film tot
inzicht gebracht te worden. Radio kan men afzetten, couranten of boeken kan men
terzijde leggen of niet lezen, doch de propagandafilm als onderdeel van het
bioscoopprogramma en als deel van de Cineacs zal men moeten volgen, zoowel in
beeld als in gesproken woord.’
In Annemarie Vermeers onderzoek naar de produktie en vertoning van NSB-films
in de periode 1933-1945 komt de figuur van Jan Teunissen nauwelijks uit de verf,
terwijl hij toch in een paar jaar tijd alle belangrijke functies op filmgebied bezette in
Nederland. Hij werd tot leider van het Filmgilde uitgeroepen, werd leider van de
Filmdienst en in 1942 voorzitter van de Rijkskeuring. Deze clustering van functies
betekende dat Teunissen op ieder terrein in de filmwereld een beslissende stem had.
Vermeer onderzocht vooral de archieven van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie en de Rijksvoorlichtingsdienst. Tussen 1933 en 1945 zijn ruim
tweehonderd films door de NSB-Filmdienst geproduceerd met een lengte van tussen
de vijf en vijftien minuten. Vermeer onderzocht hoe de films tot stand kwamen en
wat er mee beoogd werd. Een groot deel van de films is na de oorlog verloren gegaan,
al worden er soms nog verrassende vondsten gedaan in particuliere filmcollecties.
Noodgedwongen is Vermeers onderzoek dan ook gebaseerd op voornamelijk
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schriftelijke bronnen. Een aantal door haar wel geziene films wordt aan een analyse
onderworpen.
Het is jammer dat de figuur van Teunissen niet uit de verf komt, want zijn ideeën
zijn exemplarisch voor de opvattingen zoals die binnen de NSB-filmwereld leefden.
In 1942 publiceerde Teunissen een boekje onder de titel De film (Vermeer noemt
het niet) waarin hij zijn ideeën uiteenzette. Met name valt in dit geschrift het virulente
antisemitisme op. Zo schrijft de ‘filmtsaar’ het volgende over de vooroorlogse
voorzitter van de Filmkeuring: ‘Er is veel veranderd sinds David van Staverer - de
Joodsche vriend van de Joodsche leiding van den vroegeren Bioscoop Bond - practisch
gesproken de filmkeuring voor het heele land in handen had, en bijna oppermachtig
bepalen kon wat ons Germaansche volk aan film zien mocht volgens de raadsbesluiten
der Joodsche filmmagnaten.’ Verder moest men bedenken dat ‘de Jood zijn stempel
had gedrukt op heel de filmwereld en in het maatschappelijke en zakenleven zijn
opvattingen van moraal had weten door te drukken. Van deze moraal zal de nieuwe
tijd ons verlossen.’

Uit een film over naar het oostfront vertrekkende vrijwilligers

Het logo van de NSB-filmdienst

Opname van marcherende WA'ers

Harde woorden
In de eerste hoofdstukken van het boek wordt beschreven hoe het kwam dat de
NSB-Filmdienst nooit tot een soepel werkende organisatie heeft kunnen uitgroeien.
Voor een belangrijk deel werd dit veroorzaakt door de grote onderlinge rancune. Een
beslissende rol speelde waarschijnlijk echter het feit dat de NSB - in weerwil van
alle verheven betogen over de waarde van filmpropaganda door NSB-kopstukken er niet veel geld voor over had. Slechts één procent van het totale propagandabudget
werd aan film besteed. Dit cijfer illustreert scherp het verschil tussen de ambities en
intenties van de NSB-filmpropagandisten en de praktische werkelijkheid. Het is
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eigenlijk verbazingwekkend dat er onder deze omstandigheden nog zo'n groot aantal
films tot stand is gekomen.
De Filmdienst maakte in haar films een onderscheid in drie categorieën. In de
eerste plaats ‘de, directe propagandafilm’. In deze films was het de Filmdienst menens
en ‘kan het ons niet schelen dat men eens schrikt van het harde woord Nationaal
Socialisme’. De ‘echt politieke conflicten’ zoals de toekomst van Nederland en het
lot van de koloniën werden hierin aan de orde gesteld. In de tweede plaats kende ze
de ‘indirecte propagandafilm’. In dit soort films werden onderwerpen van culturele
en cultuurhistorische aard belicht. Vermeer noemt als voorbeeld de film Eeuwig
levende tekens. In deze film werd een poging gedaan de Duitse nazi-mythologie van
toepassing te verklaren op Nederlandse historische en culturele verschijnselen. Als
derde categorie kende de Filmdienst de ‘uitgebreide reportages van de zeer belangrijke
gebeurtenissen uit de Beweging’. Hieronder vielen uiteraard de Hagespraken en
andere NSB -estiviteiten.
De vraag of deze derde categorie eigenlijk niet onder de eerste noemer - de directe
propagandafilm - thuishoort, wordt in het boek niet gesteld. Vermeer vindt het ‘voor
de hand liggend’ om deze indeling van de Filmdienst ook in haar boek als
indelingscriterium te gebruiken. Dit lijkt mij helemaal niet voor de hand te liggen.
Iemand die bijvoorbeeld de ketterij in de middeleeuwen bestudeert zal toch ook niet
klakkeloos de indeling in soorten ketters zoals de Kerk die toepaste als criterium
overnemen? Zo'n indeling zal door een onderzoeker beschouwd worden als een
belangrijke bron voor de vraag hoe men binnen de Kerk over ketterij dacht. Zo kan
de indeling in soorten propaganda, zoals bedreven door de Filmdienst, veel vertellen
over de toen heersende opvatting over propaganda.
Het grootste bezwaar dat tegen het boek ingebracht moet worden hangt met het
bovenstaande samen. Vermeer slaagt er absoluut niet in de vraag die ze in de titel
van het boek stelt - NSB-films: Propaganda of vermaak - op bevredigende wijze te
beantwoorden. Over de vermaaksfactor van de NSB-film kan ze kort zijn: deze was
waarschijnlijk dermate laag dat een niet-NSB'er niet voor zijn lol voor deze films
naar de bioscoop toog. Om de gewone bioscoopbezoeker toch de geneugten van de
NSB-film te laten ondergaan werden sommige van deze films verplicht opgenomen
in het bioscoopprogramma, in het voorprogramma. Om te voorkomen dat het publiek
pas na het voorprogramma de zaal zou betreden en zich zo zou onttrekken aan de
NSB-boodschap werd in 1942 onder andere verboden ná het voorprogramma de zaal
te betreden. Dit soort maatregelen zijn volledig in overeenstemming met de
hooggespannen verwachtingen die men in het interbellum en in de oorlog koesterde
omtrent filmpropaganda. Vermeer deelt de lezer hier niets over mee, terwijl dit toch
van wezenlijk belang is voor het begrijpen van filmpropaganda uit die tijd. Men
meende namelijk dat de invloed van film zo groot was dat overtuigingen van mensen
als een blad aan een boom konden omdraaien door het zien van bepaalde films. Deze
gedachte leefde niet alleen binnen de NSB maar had overal een brede aanhang.
Filmpropagandisten vonden het daarom van het grootste belang dat zoveel mogelijk
mensen aan hun films ‘blootgesteld’ werden. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks
door middel van verplichtende maatregelen. De hypothese dat mensen voornamelijk
zien wat ze willen zien en dat filmpropaganda onder dwang eerder contra-produktief
werkt is van na de oorlog.
In de eerste hoofdstukken van het boek wordt beschreven hoe het kwam dat de
NSB-Filmdienst nooit tot een soepel werkende organisatie heeft kunnen uitgroeien.
Voor een belangrijk deel werd dit veroorzaakt door de grote onderlinge rancune. Een
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beslissende rol speelde waarschijnlijk echter het feit dat de NSB - in weerwil van
alle verheven betogen over de waarde van filmpropaganda door NSB-kopstukken er niet veel geld voor over had. Slechts één procent van het totale propagandabudget
werd aan film besteed. Dit cijfer illustreert scherp het verschil tussen de ambities en
intenties van de NSB-filmpropagandisten en de praktische werkelijkheid. Het is
eigenlijk verbazingwekkend dat er onder deze omstandigheden nog zo'n groot aantal
films tot stand is gekomen.
De Filmdienst maakte in haar films een onderscheid in drie categorieën. In de
eerste plaats ‘de directe propagandafilm’. In deze films was het de Filmdienst menens
en ‘kan het ons niet schelen dat men eens schrikt van het harde woord Nationaal
Socialisme’. De ‘echt politieke conflicten’ zoals de toekomst van Nederland en het
lot van de koloniën werden hierin aan de orde gesteld. In de tweede plaats kende ze
de ‘indirecte propagandafilm’. In dit soort films werden onderwerpen van culturele
en cultuurhistorische aard belicht. Vermeer noemt als voorbeeld de film Eeuwig
levende tekens. In deze film werd een poging gedaan de Duitse nazi-mythologie van
toepassing te verklaren op Nederlandse historische en culturele verschijnselen. Als
derde categorie kende de Filmdienst de ‘uitgebreide reportages van de zeer belangrijke
gebeurtenissen uit de Beweging’. Hieronder vielen uiteraard de Hagespraken en
andere NSB-festiviteiten.
De vraag of deze derde categorie eigenlijk niet onder de eerste noemer - de directe
propagandafilm - thuishoort, wordt in het boek niet gesteld. Vermeer vindt het ‘voor
de hand liggend’ om deze indeling van de Filmdienst ook in haar boek als
indelingscriterium te gebruiken. Dit lijkt mij helemaal niet voor de hand te liggen.
Iemand die bijvoorbeeld de ketterij in de middeleeuwen bestudeert zal toch ook niet
klakkeloos de indeling in soorten ketters zoals de Kerk die toepaste als criterium
overnemen? Zo'n indeling zal door een onderzoeker beschouwd worden als een
belangrijke bron voor de vraag hoe men binnen de Kerk over ketterij dacht. Zo kan
de indeling in soorten propaganda, zoals bedreven door de Filmdienst, veel vertellen
over de toen heersende opvatting over propaganda.
Het grootste bezwaar dat tegen het boek ingebracht moet worden hangt met het
bovenstaande samen. Vermeer slaagt er absoluut niet in de vraag die ze in de titel
van het boek stelt - NSB-films: Propaganda of vermaak - op bevredigende wijze te
beantwoorden. Over de vermaaksfactor van de NSB-film kan ze kort zijn: deze was
waarschijnlijk dermate laag dat een niet-NSB'er niet voor zijn lol voor deze films
naar de bioscoop toog. Om de gewone bioscoopbezoeker toch de geneugten van de
NSB-film te laten ondergaan werden sommige van deze films verplicht opgenomen
in het bioscoopprogramma, in het voorprogramma. Om
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De romantiek van de revolutionairen
De vele verschijningsvormen van de Nederlandse arbeidersbeweging
Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen Twee studies door Menno
Eekman en Herman Pieterson Uitgever: Stichting Beheer IISG
Amsterdam, 217 p., f 38,50
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in
Nederland, Deel 2 onder redactie van P.J. Meertens e.a. Uitgever: Stichting
Beheer IISG Amsterdam, 224 p., f 44,Igor Cornelissen
Nu de socialistische beweging dood lijkt, althans onherstelbaar versuft is, komt de
vraag boven waarom ze vroeger pittiger, enthousiaster, korter gezegd: levend was.
Het begrip socialistische beweging zou natuurlijk fors uitgebeend moeten worden;
er waren zo veel merken. Al voor het begin van deze eeuw bestreden anarchisten de
parlementairen te vuur en te zwaard. Mijn oudoom zaliger Louis Cohen, die zich
met Troelstra en Vliegen akkoord had verklaard, liep er bij de eerste demonstratieve
confrontatie in Amsterdam zelfs een messteek bij op terwijl hij toch naar de getuigenis
van J. Saks, chroniqueur van de oude beweging, de meest zachtzinnige onder de
Twaalf Apostelen was die in 1894 met Domela Nieuwenhuis' strategie braken.
En wat stromingen al niet dongen later naar de steun van de rechteloze proletariërs.
Pacifisten, antimilitaristen, anarchisten, revisionisten, syndicalisten en marxisten
debatteerden en bestookten elkaar en zichzelf met boeken, brochures en pamfletten.
Later kwamen daar de stalinisten en trotskisten bij. Ook op de Nederlandse beweging
zette de Russische revolutie haar stempel.
Ondanks een permanent dreigende Derde Wereldoorlog is er nu geen beweging
ter linkerzijde meer die inspireert. De enkele malen dat ik De Internationale nog als
strijdlied hoorde aanheffen klonk het al steeds matter; de korte opleving in en na
1968 even buiten beschouwing gelaten.
Tijd te over dus om nu de heldenstrijd van vorige generaties te beschrijven en te
analyseren. Menno Eekman en Herman Pieterson hebben in Linkssocialisme tussen
de wereldoorlogen een nauwkeurige inventaris gegeven van de partijen en groepen
links van de grote SDAP. Hun hoofdaccent is daarbij komen te liggen op de in 1932
ontstane Onafhankelijke Socialistische Partij en de Revolutionair Socialistische
Arbeiderspartij, welke laatste van 1933 tot 1937 in de Tweede Kamer was
vertegenwoordigd door Henk Sneevliet. De OSP leek bij de start een groot succes
te worden. Omvangrijke groepen, vooral jongeren, vonden de SDAP te slap geworden;
het ging om het socialisme nú. Ze zagen in de ex-communist Jacques de Kadt een
begeesterende spreker en erudiete theoreticus. Met de al eerder ontstane RSP van
Sneevliet fuseerde de OSP (die geen kamerzetel haalde: een enorme teleurstelling)
in 1935 tot de RSAP. In 1940 ging die partij direct in de illegaliteit. Sneevliet en een
groot deel van de illegale leiding werden in 1942 door de nazi's doodgeschoten. Na
de oorlog keerde de Sneevliet-beweging, die over echte arbeidersaanhang beschikte,
niet terug.
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De studies van Eekman en Pieterson volgen nauwgezet de ontwikkelingen van
deze twee kleintjes ter linkerzijde. De relatie met de vakbeweging, de houding
tegenover Moskou en Trotski (Sneevliet brak met hem), het Jordaanoproer, verdere
afsplitsingen - het staat er allemaal in. Sommige details zijn verrassend. De OSP won
in 1932 veel textielarbeiders en telde in Enschede 540 leden, meer dan de
SDAP-afdeling. De radicalisering zette echter niet door. De SDAP bleef de
hoofdstroming. Pietersons conclusie: ‘De RSAP kan geen sukses genoemd worden’,
mag dan ook nauwelijks een verrassing worden genoemd. Pieterson herinnert eraan
dat in de benadering van Sneevliet en de zijnen een vrij eenvoudige stelling gold:
‘reformisme is verraad en bestuurders zijn baantjesjagers’. Dat waren, analyseert de
onderzoeker een halve eeuw later, simpele schema's die niet werkten, al voegt
Pieterson daaraan toe dat de betekenis van Sneevliets partij in de jaren dertig vooral
gezocht moet worden in haar poging om ook in moeilijke tijden revolutionaire tradities
vast te houden. Daarin verschillen Pieterson/Eekman en ik niet van mening. Het gaat
niet aan alleen de uitkomst te tellen, het doel kan ook glorie en roem afstralen.

Jan Hobbel

Sebald Justinus Rutgers

Geertruida Agneta Muysken
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Rika Troelstra

Hessel Poutsma

F.M. Wibaut

Armzalig percentage
Maar waarom moet zo'n boek zo gortdroog zijn? Het is natuurlijk buitengewoon
verhelderend om te weten - middels scherp getekende landkaartjes - dat de OSP in
1932 afdelingen had in Heerlen, Nieuw-Amsterdam, Oostvoorne en Stadskanaal en
dat de RSAP in 1939 met een gemeenteraadslijst in Almelo, Schiedam en Nieuwe
Niedorp uitkwam - de vraag rijst meer en meer: wat verrijkt het aan het al bestaande
beeld dat revolutionair links in de jaren dertig niet boven een armzalig percentage
uitkwam dat door de in 1939 ministerszetels halende SDAP weggelachen kon worden?
Hoeveel levendiger zijn niet De Kadts memoires over die periode. Daar gaan mensen
leven, zelfs als ze onrecht wordt gedaan.
Waar het in Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen aan ontbreekt is de
uitstraling die deze relatief kleine partijen hadden. Een voorbeeld. Jarenlang tekende
zekere Holz of Hölz, naar ik eens hoorde een Duitse emigrant, de voorpagina van
Sneevliets blad De Nieuwe Fakkel. Over Hölz komen we niets aan de weet. In het slecht geredigeerde - personenregister komt hij niet eens voor. Pieterson en Eekman
beoordelen een beweging naar het verkiezingspercentage. De invloed van OSP en
RSAP reikte verder. Geert van Oorschot was lid van de OSP en dichtte toen:
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Colijn, Colijn, jij man van oorlogsschepen,
jij makelaar in vers Javanenbloed.
jij moordenaar, jouw aard is fijn geslepen.
jouw God en Heer is groot en goed.

Of Van Oorschot voor dit gedicht of voor iets anders opruiends in 1932 is veroordeeld,
weet ik niet, maar veroordeeld is hij. Op de aanhang maakte het indruk.
Pas op, Colijn, wij staan tot vechten klaar.
Wij zullen álles, álles, álles wagen,
tot onze klasse bloedig zegeviert,
al wacht ons de Dood: Wij zullen blijven dragen:
de rode vlag, die overwinning viert.

Zo ging Geert van Oorschot toen verder. Later ging hij verder op een andere weg,
die Nederland cultureel niet armer heeft gemaakt. Ik bedoel: is de latere Van Oorschot
weg te denken van zijn vroege periode?
Toen Ger Harmsen, Rudolf de Jong en ik in 1965 een beelddocumentaire De taaie
rooie rakkers schreven, was het oordeel van Jacques de Kadt in Hollands Maandblad
niet mild. De te rooie samenstellers hadden de balans scheefgetrokken door het accent
op uiterst links te laten vallen. Een curieuze maar daarom niet onjuiste mening van
De Kadt die zelf pas omstreeks 1948 zou gaan meedraaien in de hoofdstroming, de
Partij van de Arbeid.
Wat de auteurs van 1965 behalve hun eigen voorkeur bewoog, was uiteraard ook
dat die hoofdstroming zo oeverloos saai was geworden. Al die brave
SDAP-wethouders en leden van Provinciale Staten. Er zat geen spatje opwinding of
revolutionair verzet meer aan. Het zwaaien met vaandels en fakkels was bij hen al
lang tot een postchristelijk ritueel verworden.
Want Van Oorschot als cultureel verschijnsel, wortelend in het linkssocialisme,
stond niet alleen. Ik noemde Maurits Dekker al die ook hoogst interessante boeken
schreef. Jacques Gans past in de rij. Hij begon in de communistische partij maar
kwam - korte tijd - bij Sneevliet terecht en schreef een vlammende aanklacht tegen
de Moskouse Derde Internationale. Jan Mens - later een successchrijver met zijn
Griet Manshande-trilogie - sympathiseerde met de OSP zoals de uitgever Emanuel
Querido, de Multatuli-kenner Rob Nieuwenhuys, en de psychiater Herman Musaph.
Mijn rijtje is nog lang niet uitgeput. Nico Engelsman, de oprichter van het COC,
komt uit de Sneevliet-beweging en was secretaris van de Leninistische Jeugd Garde
totdat hij aan Sneevliet vertelde dat hij meende beter werk te kunnen doen voor een
andere onderdrukte groep: de homofielen. Louis Bouwmeester trok zijn beurs als
Sneevliet geld nodig had voor een verkiezingsactie en Willem van Iependaal, die
voordat hij sappige verhalen over de onderwereld schreef ontroerende verzen dichtte,
kwam uit de Sneevliet-kring in Rotterdam. Op wat zwaarder niveau moet ik Frank
van der Goes, de tachtiger die tot op zeer hoge leeftijd actief bleef, noemen. En, hoe
anders ook gevormd. Sal Santen, die wel in de praktijk brak met de revolutionaire
beweging, maar niet in de essentie van zijn literaire werk. Mohammed Hatta stond
op de kandidatenlijst van de OSP, de latere journaliste Gerda Brautigam was er lid
van en de romancier Albert Helman kwam bij Sneevliet over de vloer. Er loopt
bovendien - een geschiedenis die we nog te lezen zullen krijgen - een interessante
lijn vanuit deze ongeduldige en militante stroming naar redactie en medewerkers
van het illegale Parool.
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Van Meijer Bleekroode hing onlangs mooi werk in het Joods Historisch Museum.
Bleekroode, die in de oorlog omkwam, maakte eerst affiches en tekeningen voorde
SDAP; na 1932 ging hij voor de OSP werken. Zijn naam komt evenmin voor in het
onderzoek van Eekman en Pieterson. Wat zij doen is een beweging afmeten naar de
omvang middels ledenaantallen en stemmencijfers. Saaier kan het al niet.

Consciëntieus gecomponeerd
Dat een beweging middels de Werdegang van de deelnemers heel wat levendiger
kan zijn valt na te gaan uit het Biografisch woordenboek van het socialismé en de
arbeidersbeweging in Nederland waarvan nu het tweede deel is verschenen. De opzet
is totaal anders: korte - maar soms zoals bij Henri Polak gelukkig niet al te kon levensbeschrijvingen van hoofd- en bijfiguren uit de beweging tot grofweg 1940.
De geschiedenis van het Woordenboek was een beetje een lijdensweg. Sommige
anikelen zijn al in 1960 door Piet Meertens geschreven. Nu staan ze dan in boekvorm.
Een schat aan gegevens, liefdevol en consciëntieus gecomponeerd door tientallen
medewerkers. Ik noem er een paar. Geertruida Agneta Muysken, die een bijna
universele kennis van de geestelijke en sociale stromingen van haar tijd bezat. Ze
leerde in Londen Bernard Shaw en Kropotkin kennen die grote waardering voor haar
hadden. Gevluchte Poolse en Russische studenten beschouwden haar, toen ze in
Londen woonde, als hun geestelijke moeder. In 1907 terug in Nederland werd haar
huis een ontmoetingscentrum waar behalve Bart de Ligt en Clara Wichmann ook de
architect Berlage graag kwam. Het zijn maar een paar regels uit een veel langere
maar toch nog beknopte biografie. Er staan in dit tweede deel meer rijke figuren die
in de beweging voor 1940 een rol speelden: de socialist en vrijdenker A.H. Gerhard,
de naar de SDAP overgekomen, ook dichtende L.M. Hermans, de Friese dichter
Fedde Schurer, de rebellerende dominee Buskes, de historicus Jan Romein, die ooit
redacteur van de communistische De Tribune was en het vooroorlogse
SDAP-pronkstuk wethouder Wibaut, wiens standbeeld door anarcho-domme vandalen
een paar jaar geleden werd verwoest.
Het heeft me moeite gekost om kritiek te kunnen vinden op het Biografisch
woordenboek waarin nog vele andere vooroorlogse pioniers worden geportretteerd.
Ik vond wat omdat ook deze biografen een geringe hang hebben naar het
droog-wetenschappelijke. In deel 1 van het Biografisch woordenboek (1986) las ik
over de SDAP-oprichter W.H. Vliegen dat deze wegens ‘persoonlijke verwikkelingen
in de kleine top van de toenmalige partij’ gedwongen was met zijn gezin enige jaren
naar Parijs te vertrekken. In die ballingschap werd hij overigens correspondent van
enkele bladen, waaronder Het Volk. Toen hij in 1902 naar Ne-
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derland terugkwam werd hij redacteur-buitenland van Het Volk.
Wat lees ik nu in deel II? In de biografie van Hessel Poutsma, die De Sneeker
Courant in 1889 uitgaf (en zowel Pieter Jelles Troelstra als Frank van der Goes als
medewerkers aantrok), is sprake van Poutsma's vertrek in 1900, teleurgesteld door
de beweging die hem niet had uitgekozen als drukker van Het Volk. Hij ging naar
Zuid-Afrika waar hij de Boerenoorlog voor het Algemeen Handelsblad versloeg.
‘Hierbij speelde vermoedelijk ook een rol dat zijn vrouw een relatie zou hebben
gehad met W.H. Vliegen, die ten gevolge daarvan eind 1899 naar Parijs werd
verbannen.’
Men ziet: deel II is al wat stelliger dan deel I maar wat er nu precies tussen de toen
zevenendertigjarige Wilhelmus Hubertus Vliegen en de vrouw van Poutsma is
voorgevallen weten we, ruim tachtig jaar later, nog altijd niet: voer voor biografen
die de totnogtoe verschenen twee delen (die nog door drie standaardwerken zullen
worden gevolgd) moeten kopen. De redactie van het Woordenboek is nauwkeurig
en ruimhartig. Ik trof de antisocialistische vrijdenker Jan Hobbel aan die zich zó aan
Domela Nieuwenhuis' propaganda stoorde dat hij zelfs op burgerlijke voormannen
een beroep deed om ‘desnoods met behulp van lood en gevangenis’ de maatschappij
te redden uit de poel van de overheersing ‘van het socialistisch onverstand’. Naarmate
de SDAP parlementairder werd zag Jan Hobbel daar wel wat in. Niet alle geschetste
figuren zijn even levendig. Enkelen hebben de louter lokale propaganda niet
overschreden en werden dan ook wethouder of burgemeester van Tietjerksteradeel
of Vleuten. Maar wat een schat aan feiten! Wat te denken van het kostelijke gegeven
dat Troelstra's zuster Rika, die in de jaren dertig uit de SDAP geroyeerd werd omdat
ze te Moskou-vriendelijk was, enkele jaren de secretaresse - in Londen - is geweest
van Sir Henri Deterding?

Hechte vriendschappen
Er zijn in die voortreffelijke encyclopedie een paar regels die me storen. Ergens staat
de afschuwelijke mode-uitdrukking dat iets iemand niet in dank werd afgenomen.
Vervelender is dat ik Albert Mellink, de overigens consciëntieuze redacteur van het
Woordenboek, niet meer persoonlijk met een opmerking kan lastig vallen. Hij overleed
kort voor de verschijning van deel II. Eén van zijn biografieën behandelt de
communistische ir. Sebald J. Rutgers die in 1961, nog steeds trouw lid van de CPN,
overleed. Rutgers had voor de oorlog jaren in de Sovjetunie gewerkt en nog met
Lenin beraadslaagd. ‘Hoewel Rutgers zich conformeerde aan het dominerende
stalinisme, kon dit hem in wezen niet liggen,’ schreef Mellink. Waarom niet? Mellink
geeft geen spoor van bewijs. Jaren na Rutgers' overlijden vertelde Ger Harmsen mij
eens dat hij de vooraanstaande Nederlandse communist kort voor diens dood had
gesproken: Rutgers had niets willen weten van kritiek op de Sovjetunie. Hij had veel
geweten over de terreur in de jaren dertig maar nooit geprotesteerd en zijn kennis
mee in het graf genomen. Bij Mellink lees ik ook dat bij Rutgers een
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avontuurlijk-romantische trek niet ontbrak. Toen Rutgers in de jaren twintig dank
zij een goedkeuring van Lenin en Trotski in Siberië was begonnen met een Autonome
Industriële Kolonie voor buitenlanders, was hij daar door een ‘hechte vriendschap’
verbonden geweest met de Poolse geestverwante Bronka Komblitt die zijn naaste
medewerkster was. Hoe? Hoelang? Hoe vaak? Hoe innig?
Zo kom ik dan over de schouders van ir. Sebald Justinus Rutgers heen terug bij
de romantiek. Het waren bijna allemaal volle en dus emotionele idealisten. Aan
verkiezingsuitslagen en ledenbestanden hebben we nu niet genoeg meer. Hechte
vriendschappen moeten tot op het bot worden beschreven. Laten de bevlogen
biografen massaal aan het werk gaan.
■

NSB-films
Vervolg van pagina 8
te voorkomen dat het publiek pas na het voorprogramma de zaal zou betreden en
zich zo zou onttrekken aan de NSB-boodschap werd in 1942 onder andere verboden
na het voorprogramma de zaal te betreden. Dit soort maatregelen zijn volledig in
overeenstemming met de hooggespannen verwachtingen die men in het interbellum
en in de oorlog koesterde omtrent filmpropaganda. Vermeer deelt de lezer hier niets
over mee, terwijl dit toch van wezenlijk belang is voor het begrijpen van
filmpropaganda uit die tijd. Men meende namelijk dat de invloed van film zo groot
was dat overtuigingen van mensen als een blad aan een boom konden omdraaien
door het zien van bepaalde films. Deze gedachte leefde niet alleen binnen de NSB
maar had overal een brede aanhang. Filmpropagandisten vonden het daarom van het
grootste belang dat zoveel mogelijk mensen aan hun films ‘blootgesteld’ werden.
Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks door middel van verplichtende maatregelen.
De hypothese dat mensen voornamelijk zien wat ze willen zien en dat filmpropaganda
onder dwang eerder contra-produktief werkt is van na de oorlog.
Van deze contra-produktieve werking vermeldt Vermeer enige amusante
voorbeelden. Zo kwam het veelvuldig voor dat als Mussert op het filmdoek verscheen
de hele zaal prompt in een acute hoestbui losbarstte. Ook kwam het voor dat
filmoperateurs de NSB-filmpjes ondersteboven vertoonden. Geheel in lijn met de
gedachte dat deze films hoe dan ook gezien moesten worden reageerden de autoriteiten
hierop met weer nieuwe dwangmaatregelen. Er werd een nieuwe functie gecreëerd,
die van ‘bioscoopcontroleur’. Uiteraard voelden voornamelijk NSB'ers zich tot deze
functie geroepen. Zij kregen als taak toe te zien op de bioscoopvoorstellingen. Iedere
onregelmatigheid moesten zij melden aan het Departement van Volksvoorlichting
en Kunsten.
Vermeer maakt zich enigszins vrolijk over deze vorm van controle. Volgens haar
was het motief voor veel controleurs om dit werk te gaan doen het feit ‘dat men dan
met de hele familie naar de film kon op een gratis toegangsbiljet’. Vooral bij premières
liep het volgens haar vaak storm met de controle. Het klinkt allemaal nogal onschuldig
en ‘veldwachterachtig’, de werkelijkheid was echter lang niet altijd zo onschuldig.
Deze controleurs moesten ieder voorval dat hen opviel doorgeven. Hiertoe beschikten
ze over voorbedrukte vragenformulieren die ze wekelijks moesten inzenden. Dat
deze verklikkersactiviteit ernstig kon zijn blijkt bijvoorbeeld uit een formulier van
eind 1941 uit Middelburg. De bioscoopcontroleur ‘constateerde dat een Jood (volgt

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

naam, JvdB) in de Schoujvburg-bioscoop had plaatsgenomen. Aangezien er geen
politie was te zien heb ik hem gesommeerd eruit te gaan waaraan hij niet wilde
voldoen. Door personeel van de bioscoop is hij er toen uitgehaald, maar het personeel
toonde zich onwillig en had naderhand wat tegen mij te vertellen over bovengenoemd
feit. Ook bezoekers bemoeiden zich hiermede en kozen partij voor deze Jood, en ik
kon, op z'n zachtst uitgedrukt een pak slaag krijgen, ook van deze Jood die voor mij
kwam te staan met gebalde vuisten.’ Wat er naar aanleiding van deze rapportage
vervolgens gebeurd is vermeldt dit archiefstuk niet maar laat zich gemakkelijk raden.
Het waren niet alleen onschuldige voorvallen die gerapporteerd werden. Vermeer
heeft dit materiaal wel bestudeerd, maar het is jammer dat ze het in haar boek niet
meer laat spreken.
Hoe effectief was de filmpropaganda van de NSB? In de inleiding wordt gesproken
over ‘het uitblijven van het succes van de propagandafilm’. Op pagina 22 wordt dit
oordeel nog eens bevestigd: de geschiedenis van de NSB-Filmdienst geeft ‘nader
beschouwd slechts aanleiding tot een ironische glimlach’, op geen enkele manier
heeft ze ‘iets wezenlijks’ tot stand gebracht. Op pagina 65 blijkt echter uit een paar
analyses van NSB-films dat ‘de NSB-filmers over enige vakkennis beschikten en
wisten hoe mensen te winnen voor hun zaak met rhetorische middelen’. In haar
conclusie stelt Vermeer vast dat de propaganda ‘moeilijk op waarde te schatten valt’.
Het heeft er alle schijn van dat ze zelf niet tot een vastomlijnd oordeel kan komen.
Het boek bevat nogal wat onjuistheden, ook als het gaat om zaken die gemakkelijk
zijn te controleren. Zo werden er in Nederland voor de oorlog niet jaarlijks zeshonderd
films ingevoerd. Een aantal van driehonderdvijftig was al erg mooi. Ook werd de
Duitse propagandafilm Der ewige Jude niet door de NSB vertoond maar was het een
van de films die een verplicht roulement in de gewone bioscoop kreeg.
Dat Vermeer ook slordig is in haar stijl blijkt uit het afwisselend gebruik van de
tegenwoordige en verleden tijd en uit het vaak niet gebruiken van aanhalingstekens
bij letterlijke citaten. Dat een goed notenapparaat en een index op de filmografie van
het tweede deel van het boek een vanzelfsprekendheid behoren te zijn in een dergelijk
boek wordt kennelijk niet door iedereen onderschreven. Annemarie Vermeer is de
eerste die de film binnen de NSB in kaart brengt. Dat verdient lof. Dat ze haar
onderzoek beter eerst wat had kunnen uitdiepen en verbreden alvorens tot publikatie
ervan over te gaan moet echter ook geconstateerd worden. Er is nuttig voorwerk
verricht, het wachten is op een beter boek.
■
Jos van den Burg is filmhistoricus.

Thrillers
Robbie Frederickson is een dwerg, maar ook professor in de criminologie,
karate-expert en circusster. Vanwege dat laatste heet hij ook wel Mongo. Hij heeft
een broer zonder groeistoornissen die Garth heet, maar die is gewoon door zijn ouders
zo genoemd. George Chessbro heeft Mongo bedacht en van zijn vorige avonturen
herinnerde ik me vooral de telekinetische capriolen. The Beasts of Valhalla (Dell,
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f 13,95) is wat dat betreft een tegenvaller, maar de onzin waarmee het verder is
volgestopt, maakt voor de liefhebber van dolgedraaide fantasieën veel goed. Het
moet in Chessbro's voordeel worden gezegd dat hij geen dwerg heeft verzonnen om
continu door riolen, afvoerputjes, schoorsteenkanalen en ventilatoropeningen te laten
kruipen. Dat komt maar één keer in dit boek voor. Het is een verschrikkelijk drama,
waarin Mongo en Garth worden geïnjecteerd met spul dat de genen aantast, zodat
ze een terugwaartse ontogenetische ontwikkeling doormaken. Het verhaal staat bol
van de schubben, zwemvliezen en koudbloedigheid. Voordat ze definitief misschien
wel allebei in een dwerg veranderen moeten de broers de supergeleerde terugvinden
die dit alles op zijn geweten heeft. Het is duidelijk dat dat boek strikt voorbehouden
is aan de liefhebbers van onzin.
Kate Fansler is ook hoogleraar, maar in de Engelse letterkunde. Ze is geen dwerg,
maar een vrouw en die hebben het ook moeilijk in deze wereld. Vooral een vriendin
van Kate die als eerste een leerstoel in Harvard mag bezetten die speciaal voor een
vrouw is ingesteld. Verwijfde professoren zijn welkom in Harvard, maar van echte
vrouwen moeten ze er weinig hebben en het leven van de vriendin is dan ook één
groot tranendal. Ze komt er zelfs bij om en omdat Kate Fansler een soort
amateur-detective is, reist die in A Death at the Faculty van Amanda Cross (Virago,
f 20,80) af naar Harvard. In 1981 toen het boek oorspronkelijk in Amerika verscheen,
heette het Death in an Tenured Position. Dat lijkt me een aardige woordspeling op
de maatschappelijke positie van de vrouw, maar de dames van de vrouwenuitgeverij
Virago waren misschien bang voor het maatschappijbevestigende karakter ervan.
Death at the Faculty zou ik, bij gebrek aan waarneming van wat er in
vrouwenpraatgroepen omgaat, het betere wasserettegesprek willen noemen. Je kan
het volgen en eraan deelnemen, maar waar het echt over gaat is niet bijzonder
duidelijk. Wel is het allemaal gezellig. Het sociale verkeer in Harvard is goed
ontwikkeld en over de wetenschap hoor je niet vreselijk veel, hoewel een belangrijke
aanwijzing in een zeventiende-eeuws gedicht zit verscholen. De aardigste opmerking
in het boek komt van een man die tegen de hoofdpersoon zegt: ‘Je bent erger dan
mijn vrouw, als die me probeert uit te leggen waarom de kinderen weer iets speciaals
zouden moeten krijgen, alleen maar om me uit te putten zodat ik zal toegeven.’
A Talent to Deceive is een met liefde geschreven analyse van het werk van Agatha
Christie (Mysterious Press, f26,30). De auteur is Robert Barnard, een hoogleraar in
de Engelse letterkunde die zelf ook een heje serie puzzeldetectives op zijn naam
heeft staan die het waard zijn om te lezen. In zijn studie van Christie houdt Barnard
zich ver van letterkunde. Dat doet hij doelbewust omdat in zijn ogen letterkunde en
puzzeldetectives niets met elkaar te maken hebben en het alleen maar slecht voor
het genre is als er pogingen ondernomen worden om de misdaadlectuur bij de
literatuur in te lijven. In het eerste hoofdstuk legt hij als een openbare aanklager uit
dat Christie niet kon schrijven, en bijvoorbeeld iedere keer teruggreep op
standaardpersonages, zoals schrijvers van kluchten dat ook doen. Aan het eind van
het boek spreekt hij namens de verdediging en legt uit dat Christie een ongeëvenaard
talent bezat om de lezer op het verkeerde been te zetten en iedere keer weer, met
uiteraard bij uitzondering een zwak moment, een puzzel wist te bedenken die
makkelijk lijkt, maar toch pas op het eind inzichtelijk wordt. Ze bedacht daarvoor
een vorm die iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd waar de buren hun nieuwe
auto nu weer van zouden kunnen betalen, aansprak en nog steeds aanspreekt. Het
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kenmerkende van de puzzeldetective is niet de stijl, de personages of een boodschap
over de menselijke aard, maar de puzzel zelf. De mens heeft behoefte aan zaken die
uitgeplozen kunnen worden en die liefst een beetje sappig worden opgediend. ‘Heeft
u het al gehoord, buurvrouw? Agatha Christie is dood.’ ‘Gô, wat had ze?’ ‘Dat weten
ze nog niet.’ Zo komt de dag genoeglijk om.
Naast Virago is Pandora een andere Engelse damesuitgeverij die misdaadboeken
uitbrengt. Ook zij zoeken het voornamelijk in herdrukken. Een daarvan is The Port
of London Murders van Josephine Bell dat uit 1938 stamt. Het is een kruising tussen
een soort zedenroman over het leven in een Zuidhollandse havenwijk, met nog een
snuifje romantiek erdoor. De schrijfster vertelt het verhaal vanuit het gezichtspunt
van diverse personages en verklapt al vrij snel hoe de heroïnesmokkel die de kern
van het verhaal vormt, in elkaar steekt. Het lijkt me een boek dat beide seksen kunnen
lezen zonder zich echt te vervelen.
Het feit dat het elitaire universiteitsmilieu van Cambridge diverse landverraders heeft
voortgebracht, waaronder Kim Philby, houdt in Engeland de gemoederen nog steeds
bezig. Andrew Sinclair geeft met zijn The Red and the Blue (Coronet, f 14,40) de
indruk dat hij een dieper inzicht in deze kwestie heeft. Veel meer dan een uitgebreid
universitair adresboek is zijn boek niet. Zelden heb ik in een historisch boek zoveel
namen per bladzijde gelezen. Veel wijzer over de wording van landverraders word
je niet, tenzij homoseksualiteit een oorzakelijke factor zou zijn.
Tot slot nog even terug naar mijn vorige rubriek: in je nek groeien korte haren,
maar dat zijn niet de haren die de Amerikanen bedoelen als zij over ‘short hairs’
spreken, want dat is namelijk schaamhaar. De vertaler die mij hierover per brief
onderhield heeft op dit punt gelijk.
THEO CAPEL
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De kunstenaar als sophisticated held
Interviews met drie hedendaagse schilders: Clemente, Salle, Fischl
Salle door Peter Schjeldahl
Clemente door Rainer Crone en Georgia Marsch
Fischl door Donald Kuspit Uitgever: Vintage Books/Random House, ±
100 p. per deel. Importeur: Van Ditmar, f 28,15 per deel
Mariëtte Haveman
David Salle, Francesco Clemente en Eric Fischl zijn alledrie kunstenaars die door
een paar miljoen mensen interessant worden gevonden. Die mensen bevinden zich
grotendeels binnen ‘het kunstcircuit’, dat vrij groot is. In Amerika is er alleen al een
miljoen mensen die zichzélf kunstenaar noemen, nog afgezien van de vele
galeriehouders, critici, verzamelaars en academici met belangstelling voor kunst die
er zijn.
Deze mensen zullen net als ik ook geïnteresseerd zijn in wat deze kunstenaars met
hun kunst bedoelen. Vanzelfsprekend is dat niet. Dat blijkt wel uit de enorme lijsten
met publikaties over hen, driehonderdveertig titels tel ik alleen al over David Salle.
Die driehonderdveertig artikelen, boeken en essays zijn grotendeels binnen een
tijdsbestek van tien jaar geschreven. De lijsten van Fischl en Clemente zijn iets korter,
maar in die van Salle is dan ook een artikel uit het Algemeen Dagblad opgenomen.
(Zouden ze die lijsten soms zelf hebben samengesteld?) Het gaat hier om de
bibliografieën achter in drie elegante boekjes, die elk een interview met de kunstenaars
bevatten.
‘Kunstenaars krijgen vandaag vaak meer aandacht dan hun kunst. Alle roem gaat
naar de kunstenaar. De objecten krijgen in de verste verte niet genoeg aandacht.’ De
klacht van Eric Fischl lijkt door deze splinternieuwe serie kunstpublikaties, ondertiteld
Elizabeth Avedon Editions, Vintage Contemporary Artists, wel enigszins geïllustreerd.
Deze uitspraak behoeft wel enige kwalificatie. Het is niet zozeer zo dat kunstenaars
erg veel aandacht krijgen ten koste van hun werk, maar dat de twee als één worden
beschouwd. De kunstenaar is een verlengstuk van zijn werk, en vice versa.
Qua opzet zijn deze boekjes traditioneel: een vraaggesprek bekroond met een foto.
De foto's staan in dit geval op het omslag, en worden op hun beurt bekroond door
de naam van de kunstenaar; alleen de achternaam. De portretteren zijn gemaakt door
Richard Avedon, zelf misschien wel de beroemdste Amerikaanse fotograaf van dit
moment, en ze lijken dan ook sterk op de mannen in diens In The American West:
pakweg een specialist uit Arizona, een goochelaar uit New York en een magnetiseur
uit San Francisco. Fischl houdt zijn rechterhand aan zijn linkerpols, alsof hij zijn
eigen hartslag controleert. Zijn gezicht is dat van een all American guy, grootgebracht
op cornflakes; waarschijnlijk spreekt hij met een twang en een drawl. Uit zijn geblokte
shirt krult weelderig borsthaar. Salle houdt in zijn rechterhand iets dat lijkt op een
reusachtige elektrische peer, geschilderd op karton, en houdt zijn linkerhand op zijn
rug alsof hij daar iets verbergt. Hij heeft eigenwijze flaporen links en rechts van zijn
hoofd. Clemente houdt zijn rechterhand verticaal gestrekt op zijn slaap, met de pink
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op de neuswortel waardoor het rechteroog indringend wordt als het oog van een
cycloop. Hij heeft zijn mooie witte overhemd tot boven toe dichtgeknoopt.

CLEMENTE

New York
Een vraaggesprek met een foto; daarmee eindigt de overeenkomst die deze interviews
hebben met de interviews die Bibeb maakte met J. Schoonhoven, Westerik en
Lucebert, en verder verschillen ze zoals Nienhuis van Avedon; verschillende werelden.
De afstand die hier af en toe met woorden wordt geschapen is zo formidabel dat je
je vertwijfeld afvraagt wat daar de bedoeling van is. En hoe meer het leven op een
afstand wordt gehouden, des te nieuwsgieriger word je als lezer. Af en toe krijg je
even een glimp. Eric Fischl bijvoorbeeld vertelt dat hij als jongeman doodsbenauwd
was om naar New York te gaan, en dat hij daarom eerst naar Chicago ging waar de
mensen ontzettend aardig zijn. Pas later ging hij naar New York. ‘In New York ben
je vrienden omdat je het gevoel hebt dat je samen in die gevangenis zit. In Chicago
is vriendschap gebaseerd op een gevoel van veiligheid. Dat hielp.’ Maar over hoe
hij daar nu in New York rondstapt, daar krijg je niets over te horen.

SALLE

New York is in het algemeen voor kunstenaars nu méér dan een stad. Het is zoiets
als een noodlot, iets noodzakelijks en onvermijdelijks, glorieus en verschrikkelijk
tegelijk. ‘Wat je ook tegen jezelf zei, wat je deed als je níét naar New York ging
kwam in wezen neer op verschillende varianten van je druk maken over de vraag
waarom je niet naar New York ging,’ zegt David Salle. En Clemente: ‘Ik moest ver
genoeg weg zijn van Italië, zo ver als New York, om met olieverf te schilderen (...)
In zekere zin is deze hele geschiedenis van materialen een geschiedenis van waar ik
was. New York is ook een Hollandse stad, en een kapitalistische stad. Het is waar
de banken zijn, en banken en olieverf, weet je, die gaan samen.’
New York, New York. Als er geen New York was, wat was de kunstwereld dan?
Daar begint het pas. Als je het daar redt, red je het overal, in elk ander opzicht zijn
deze drie kunstenaars zo verschillend als hun portretten.
David Salle is ongetwijfeld de Newyorkste van de drie; een handige prater, zoals
Amerikaanse kunstenaars vaker zijn. Het heeft te maken met de Amerikaanse
kunstopleidingen, vol essays, ‘agenda's’, concepten en strategieën, en ook met een
soort Amerikaanse ongegeneerdheid. Elk onderwerp kan besproken worden, alles
wordt fijngemalen in het sophisticated woordgebruik waar zij in zijn opgevoed.
Overigens is Salle tamelijk eerlijk en laat hij zich geen stroop om de mond smeren.
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Zijn werk draait grotendeels om de vorm, inhoud komt er nauwelijks bij kijken, tenzij
om een bepaald effect te bereiken. Zijn stijl is gebaseerd op stijlbreuk, het tegen
elkaar uitspelen van beeldelementen. Zijn eerlijkheid is deels een intelligent
volgehouden pose. De jonge succesvolle kunstenaar van 1988 is nu eenmaal moe en
blasé un peu, dat hoort er bij; het maakt hem tot een held.
Ook Clemente is een held, maar hij vertegenwoordigt wat dit betreft het andere
uiterste. Hij heeft een grote taak op zich genomen, waar hij met hart en ziel in gelooft.
Hij heeft, ook in zijn uiterlijk, iets van een sfinx; hij zoekt het obscure en spreekt in
tongen. Als kind publiceerde hij ooit een gedichtenbundel, maar besloot toen meteen
dat ‘dichter zijn te beschamend was; het was te onthullend en ik wilde iets duisterders
om mee te werken’. Toch zit er wel een principe in Clementes geloof. Het is gebaseerd
op de welbekende tweedeling tussen ‘innerlijk’ en ‘uiterlijk’, paradijselijke vrijheid
van reflectie en geciviliseerd zelfbewustzijn, het Italië van vroeger en het New York
van nu. Soms is de scheiding in zijn werk letterlijk door een lijn aangegeven, aan
weerszijden waarvan zich de verschillenden werelden afspelen. Wel houden de
figuren in die wereld oraal zowel als anaal contact met elkaar. Ik weet niet of ik Eric
Fischls schilderijen prefereer boven die van Clemente (die ik vaak mooi vind) maar
wel is hij van de drie de enige die mensentaal spreekt. Zijn schilderijen spelen zich
af in de decors van kindertelevisiefilms uit de jaren zestig, oorspronkelijk bewoond
door geniale dieren zoals Flipper, Skippy en Lassie, en gelukzalige kinderen genaamd
Buffy en Jody. Van die wereld wil Fischl de broeiende onderkant laten zien van
verboden lusten, heimelijke verlangsen en verveling: ‘Ik wil dat mensen het gevoel
hebben dat ze ergens aanwezig zijn waar ze niet zouden moeten zijn en niet willen
zijn.’

FISCHL

Al-poëtische taal
De beste manier om de verschillen tussen de kunstenaars tot uitdrukking te brengen
is met citaten. Laat de meesters spreken:
David Salle over het kunstenaarschap: ‘Nou,
Vervolg op pagina 12
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Commercieel en toch filantropisch
Chocoladefabrikanten in de 19de eeuw
The chocolate conscience door Gillian Wagner Uitgever: Chattto &
Windus, 171 p., f 72,60
Ad van Iterson
Chocolade, in vloeibare zowel als in vaste vorm, kan terugkijken op een zeer
geslaagde carrière, zij het een met een langzame start. In Midden- en Zuid-Amerika,
waar de cacaobomen groeien, wordt het al eeuwen gedronken (xocolatl was de
nationale drank van de Azteken en keizer Montezuma dronk er vijftig koppen per
dag van), maar in Europa en Noord-Amerika zijn we pas anderhalve eeuw op het
spul verzot. De eerste Europeaan die cacaobonen mee naar huis bracht, was Columbus.
Hij bood ze zijn koning aan, maar hij noch iemand anders wist wat er mee te beginnen.
De bonen werden weggegooid.
Veroveraar Cortès nam ook cacaobonen mee terug naar het vaderland, maar hij
kon tenminste vertellen wat je ermee moest doen. In de daaropvolgende eeuwen wist
de chocolade (als drank) slechts liefhebbers te winnen onder de rijke snobs van
Europa's hoofdsteden. En dan nog voornamelijk vanwege de helende kwaliteiten die
aan de drank werden toegeschreven, zoals ‘correcting the sharp Humours in the
Constitution’, aldus een achttiende-eeuwse advertentie. Pas in de negentiende eeuw
kwam chocolade (nu vooral in vaste vorm) bij het grote publiek in trek als lekkernij.
In Groot-Brittannië waren het name drie quakers die deze explosieve groei van de
vraag aanwakkerden en ervan profiteerden: Joseph Storrs Fry. George Cadbury en
Joseph Rowntree. Over deze succesrijke fabrikanten gaat Gillian Wagners The
Chocolate Conscience.
In het hoofdstuk ‘Quakers Heritage’ schildert ze hoe het is om in een quakersnest
te moeten opgroeien. Het is veel moeten en bijna niets mogen. In huize Cadbury
moesten de kinderen vóór het ontbijt eerst een mijl met de hoepel rennen. Ze mochten
geen vrolijke kleren dragen en geen muziekinstrument bespelen; naar muziek luisteren
was alleen toegestaan als het uit een speeldoos kwam. Belangstelling voor kunst óf
wetenschap werd ontmoedigd, ook al omdat de Engelse universiteiten geen quakers
toelieten. Een carrière in het leger of in de politiek behoorde ook niet tot de
mogelijkheden: dat was in strijd met de pacifistische beginselen van de quakers.
Voor deze superprincipiëlen (die zelfs weigerden om voor wie dan ook de hoed af
te nemen) bleef weinig anders over dan de handel en de nijverheid. Hun soberheid,
ijver en doelbewustheid maakten dat ze daarin enorm succes vol werden. Het
Victoriaanse quakerisme stond ook zeker niet negatief tegenover het nastreven van
rijkdom, mits er maar behoorlijk wat filantropie tegenover stond. Oppotten en nalaten
aan de kinderen was uit den boze; daarmee gaf je ze onverdiende voorsprong op
anderen.

Modeldorpen
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De families Fry, Cadbury en Rowntree stopten veel geld in charitatieve stichtingen
(‘The trust makers’ noemt Wagner hen), in klanten die zich tegen de oorlog met de
Boeren en later met de Duitsers keerden, maar het waren vooral de arbeiders van
hun cacaofabrieken die profiteerden van deze morele verplichting tot verteren voor
heil van het algemeen. Grote bekendheid kregen de projecten Bournville en New
Earswick, modeldorpen in cottage-stijl, gebouwd door respectievelijk George Cadbury
en Joseph Rowntree.
Fry heeft de fout gemaakt de noodzakelijke uitbreidingen van zijn cacaofabriek
te zoeken in de directe omgeving, dat wil zeggen: in de dichtgebouwde oude
binnenstad van Bristol. Cadbury en Rowntree getuigden in dat opzicht van een meer
vooruitziende blik. In 1878 kocht de familie Cadbury een stuk land bij de rivier de
Bourn, zes kilometer buiten Birmingahm, en bouwde daar een nieuwe grote fabriek,
met ernaast een cricketveld voor de mannen een tuin met schommels en zitjes voor
de meisjes, die de meerderheid van het personeel vormden. Ook Rowntrees verhuizing
naar een plek buiten York is gedaan uit zowel commerciële als filantropische
motieven. Het was lucratiever met het oog op het transport en het was menslievender
vanwege de ruimte en de gezonde lucht.
De beide genoemde modeldorpen, die na de eeuwwisseling bij deze
fabriekscomplexen verrezen, waren eveneens zowel commercieel als filantropisch
aantrekkelijk. De arbeiders hoefden niet meer van en naar de stad te reizen; daarbij
konden ze in de dorpen beter in de gaten worden gehouden. Dat bracht geld op. Daar
stond tegenover dat het comfort en het assortiment voorzieningen ongekend groot
was. In Bourneville, bijvoorbeeld, hoefden nieuwe bewoners niets meer aan hun tuin
te doen: kruipers en fruitbomen waren al geplant, paden en laantjes al aangelegd. Er
waren twee scholen, een kerk en de Ruskin Hall, bedoeld als centrum voor het
intellectuele leven van het dorp. Rowntrees New Earswick werd een paar jaar later
gebouwd en leek veel op Bournville. Hij paste met succes het nieuwe planningidee
toe van het groeperen van huizen tot kleine buurtjes. Minder succesvol was zijn
initiatief dat luisterde naar de naam The Cocoa Works Debating Society. Daar bleek
te weinig belangstelling voor.
Wagner laat zien dat het paternalisme van industriële pioniers niet altijd louter
slim verpakt eigenbelang is. Doordat het negentiende-eeuwse fabriekssysteem meestal
in termen van klassentegenstellingen is beschreven, heeft die mening te zeer
overheerst, meent zij. Natuurlijk leverden paternalistische praktijken profijt op, maar
fabrieken als Fry, Cadbury en Rowntree werden tegelijkertijd gedreven door een
oprechte warmte jegens hun arbeiders.
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Advertenties voor Cadbury en Fry

Commercieel en toch filantropisch. Het spreekt dat dit niet altijd gemakkelijk was
- niet voor Fry, Cadbury en Rowntree, maar zeker ook niet voor de voorwerpen van
al die quakerswelgezindheid. In The Chocolate Conscience staat slechts één citaat
van een arbeider, maar het illustreert op perfecte wijze de ambivalentie van
goedwillende fabrieksbazen: ‘E (Joseph Towntree) was very kind and very nice but
ye couldn't get familiar with him. And if ye didn't give him a straight tale he made
you feel like a little boy put under a table - but very nice and kind like.’
■

Newyorkse kunstenaars
Vervolg van pagina 11
als ik terugdenk aan die tijd (zijn begintijd in New York) dan krijg ik de indruk dat
iedereen eenvoudig bezig was te proberen een manier te vinden om de wereld te
zeggen dat hij een kunstenaar was. En de vraag: wat voor een kunstenaar, een
kunstenaar met welk doel, waarom een kunstenaar - die vragen konden in die tijd
eenvoudig niet beantwoord worden, want alle energie ging in het poberen te zeggen
dat je een kunstenaar was.’ Over zijn belangrijkste leraar, John Baldessari: ‘Hij had
een persoonlijke smaak, hij prefereerde sommige dingen boven andere, maar de
pointe van zijn inbreng als docent was dat het een grote wereld was, dat er ruimte
was voor allerlei dingen en dat alles potentieel interessant was. En aan de andere
kant hing vanzelfsprekend daar mee samen de boodschap dat niets er zo heel erg toe
deed. Kunst was gewoon wat mensen deden.’ Over de wordingsgeschiedenis van
zijn eigen werk: ‘De pointe van dit vroege werk is dat ik opzettelijk de vocabulaire
vernauwde, de inventaris van dingen om mee te schuiven, wat altijd de functie is van
een element als je begint (...) het is zo iets als je palet beperken, wat ik ook deed, of
besluiten om alleen zwart te gebruiken.’ Vergelijk dat met Francesco Clemente:
‘Weet je, ik geloof dat kunst de laatste levende orale traditie is in het Westen.’ ‘Oraal?’
‘Ja, kunst is de laatste levende orale traditie in het Westen. Het is de enige orale
traditie die nog niet verloren is gegaan, en dat is werkelijk de belangrijkste reden dat
ik een kunstenaar ben, want ik geloof in dat soort leren en in dat soort traditie.’ Over
het ontstaan van ‘beelden’: ‘Wat je lokt is een alpoëtische taal, een taal waar alles
in gevat kan worden (...) De beelden komen niet voort uit een focus, uit de concentratie
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op een goed idee, maar uit zwerven van het ene idee naar het andere zonder het een
meer gewicht dan het ander te geven.’ Over betekenis: ‘De betekenissen zijn een
incident dat je niet kunt uitschakelen. Ze zijn het gevolg van de manier waarop de
wereld met het werk in overeenstemming wil komen. Maar het werk wil niet met de
wereld in overeenstemming komen.’ Over raadselachtigheid: ‘Ik maakte een safe;
ik verzon een safe en verloor de sleutel.’
En Eric Fischl over zijn kunstenaarsschap: ‘Ik heb geprobeerd om mijn werk te
richten op het hart van onze sociale werkelijkheid. Ik beschouw mezelf als succesvol
als er over mijn werk wordt gepraat zoals over een film die iedereen net had gezien.’
Over zijn onderwerpen: ‘In de suburbs is het moeilijker te geloven in de dood en in
duistere gevoelens, hoewel ze daar ook voorkomen (...) Uit ervaring weet ik dat er
in het provinciale Amerika geen enkele manier bestaat om iets te vieren, of om te
rouwen in een serieus te nemen, openbare vorm.’ Over zijn figuren: ‘De figuren zijn
als dobbelstenen, uitgegooid overeen speeltafel. Je weet niet wat er uit zal komen,
welke relatie ze zullen hebben.’
Wat deze drie boekjes bovenal illustreren is waar een kunstenaar in onze tijden
niet allemaal voor moet staan. Politiek, filosofie, psychologie: overal moeten ze
verstand van hebben en over elke kwestie een uitspraak kunnen doen.
■
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De fatale ambities van Richard Burton
Graham Jenkins' biografie van zijn broer
Richard Burton, my brother door Graham Jenkins en Barry Turner
Uitgever: Michael Joseph, 248 p., f 53,10 Importeur: Nilsson & Lamm
Jeanne Roos
Richard Walter Jenkins werd in 1925 als zoon van een arme mijnwerker geboren in
Pontrhydyfen, een dorp in de heuvels van Wales. Hij stierf negenenvijftig jaar later
in het Zwitserse Céligny, ondermijnd door overmatig alcoholgebruik, als een rijk en
beroemd man. Grote Hollywood-ster, groot toneelspeler die triomfen vierde in
Stratford, Londen, Oxford en New York, twee maal echtgenoot én exechtgenoot van
een van de mooiste filmsterren aller tijden, torenhoge gages. Oscarnominaties, passie,
echte liefde, alles en toch en toch: ‘Moeder, ik ben niet gelukkig.’
Richard Burton.
De naam die hij als zeventienjarige aan het begin van zijn toneelcarrière kreeg
van zijn leraar en mentor Philip Burton, die er voor zorgde dat hij na de lagere school
door kon leren en terechtkwam waar hij hoorde: niet bij de Co-op van zijn
geboortedorp waar hij op zijn vijftiende jongste bediende was, maar op de planken
van het Westend. Zijn talent was overduidelijk gebleken bij toneeluitvoeringen van
de jeugdclub.
In de biografie van zijn broer Graham Jenkins, die jaren bij de BBC-radio werkte,
schrijft Elizabeth Taylor in het voorwoord dat ze niet eens wil probéren uit te leggen
wat Richard voor haar heeft betekend en nog betekent. Zij noemt hem ‘de
opmerkelijkste man die ik ooit heb gekend’.
Moeder Jenkins stierf in 1927 in het kraambed van haar dertiende kind, deze
Graham. Richard was toen twee. Hij is opgevoed bij zijn pas getrouwde twintig jaar
oudere zuster Cis, die als een moeder voor hem was (‘ze is de belangrijkste vrouw
van mijn leven geweest’, heeft Burton wel eens gezegd) en baby Graham werd door
zijn broer Tom en diens vrouw in huis genomen, want de vader was blijkbaar niet
in staat de kinderen bij zich te houden na de dood van zijn vrouw. Ivor, de oudste,
werd het eigenlijke hoofd van de familie, een hechte familie, waarmee de beroemde
telg zijn hele leven contact heeft gehouden. Hij hielp de familie altijd met geldelijke
steun indien nodig, zo zelfs dat ze allemaal een eigen huis konden kopen uit de
opbrengst van het door hem gestichte familiefonds en ze hadden aandelen in zijn
eigen produktiemaatschapij.

Richard Burton en Elizabeth Taylor. ‘De foto die de wereld onthulde dat zij een verhouding hadden’,
1962
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Richard Burton in een moderne Hamlet-uitvoering, 1964

De kinderen Burton spraken Welsh, kenden geen woord Engels, maar Richard
was van jongs af aan geboeid door taal en zijn imitaties van de woordrijke
donderspeeches in de kerk waren een geliefd familievermaak. ‘Come on Rich, give
us a sermon,’ werd er dan geroepen en daar ging hij, tussen de schuifdeuren. Alleen
gooide hij er uitstekend getimede grappen tussendoor. Hij las alles wat los en vast
zat, maar zijn belangstelling ging ook uit naar rugby. Hij hield in zijn latere leven
de prestaties van Wales bij en als hij in de buurt was, ging hij naar de wedstrijden.
Elizabeth Taylor heeft er ook wel eens een met hem bijgewoond, gehuld in het
hardrose.

Larry
Philip Burton, zijn mentor bij wie hij in huis kwam, kende veel toneelmensen. Zijn
eerste rolletje kreeg Burton in een stuk van Emlyn Williams, eveneens een
‘Welshman’: The Druids Nest. Hartje oorlog, er liepen geen treinen, er was bijna
geen benzine, maar de Jenkinsen kwamen naar de première in Liverpool, in een van
de dokter geleende Riley. De kritieken waren matig, maar in de New Statesman stond
Warempel een zinnetje over de jonge Burton ‘showing exceptional ability’. De radio
gaf hem werk, want men had zijn uitzonderlijk mooie stem ontdekt en in Oxford
speelde hij Shakespeare bij de Drama Society. De RAF zond hem echter naar Canada,
waar hij bijna drie jaar vastzat. Na de oorlog maakte hij zijn eerste film, The last
days of Dolwyn, een doorbraak waardoor hij de aandacht van Alexander Korda, de
grote impresario van de Britse filmindustrie trok. Op zijn drieëntwintigste trouwde
hij in 1949 met Sybil Williams, een actrice van negentien die ook in deze film speelde,
een meisje uit Wales dat de moeder van zijn twee dochters werd. (De jongste dochter,
Jessica, bleek autistisch te zijn. Burton heeft daar nooit raad mee geweten: later heeft
hij gezorgd dat ze tot haar dood kon worden verzorgd.) Sybil was een uiterst loyale
echtgenote, die Burtons buitenechtelijke avontuurtjes (hij was enorm aantrekkelijk
en werd bestormd door dames) eenvoudig negeerde. Tot er een kwam tegen wie ze
niet op kon, Elizabeth Taylor voor wie Richard haar verliet, maar dat was twaalf jaar
later.
De toneeldoorbraak kwam met Christopher Fry's The Lady's nor for burning. Geen
grote rol, maar wel het Westend. Men bood hem een gage van £15 per week, hij
vroeg £20, het werden er £17,50. Hij was behoorlijk trots op deze harde
onderhandeling, maar Emlyn Wifliams gelastte hem terug te gaan en £30 te vragen.
Hij kreeg ze. De kritieken spraken van ‘dear old Larry’, Laurence Olivier, wiens
‘opvolger’ Burton wel genoemd werd. Het bracht hem naar Stratford, dat onder
leiding van Anthony Quayle een geduchte concurrent van de Old Vic was geworden.
Hoewel Burton altijd heeft gezegd dat hij niet erg van Shakespeare hield, heeft hij
triomfen gevierd in de grote rollen: Hamlet, Othello, Jago, Coriolanus, Antonius,
maar zijn allermooiste was die eerste in Stratford. Prins Hal in Henry IV. Een van
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de critici schreef: ‘Als je hem eenmaal hebt ontdekt, kun je je ogen niet meer van
hem afhouden.’

Richard Burton in 1984

Korda haalde hem naar Hollywood, zijn eerste film bezorgde hem meteen een
Oscarnominatie. Hij hield van de rijkdom en de weelde daar en de zoveel betere
verdiensten, maar Sybil en hij waren zuinig en huurden er een eenvoudig huis. Het
grote geld kwam met de spektakelfilm The Robe, een groot publieks-succes, zodat
Twentieth Century Fox hem een tienjaarscontract bood van een miljoen dollar. Dat
was in 1953, toen je voor twintigduizend dollar een buitenhuis met terreinen kon
kopen en een luxe Cadillac achthonderd dollar kostte. Hij deed het niet en ging terug
naar Engeland om Hamlet te spelen (£50 per week) op zijn zevenentwintigste.
Churchill kwam zelfs naar hem kijken. De filmaanbiedingen uit Hollywood bleven
komen, het grote geld lokte. Zoals Richard Harris na Burtons dood zei: ‘Zijn ene
helft wilde de grootste acteur ter wereld zijn, maar het kon de andere helft niet
voldoende schelen.’
Burtons carrière is een aaneenschakeling geweest van de allerhoogste toppen van
succes en dalen van artistieke mislukkingen door rollen in middelmatige films. Hij
versnipperde zich omdat hij alles kon. Film, tv, toneel, radio, (hij

Geletterd? 88

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterha len: wie is de schrijver en (eventueel) uit
welk boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één
winnaar gekozen die zich mag verheugen op een hoekenbon van f 30,-.
Inzendingen vóór donderdag 17 maart opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland,
postbus 1254. 1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 86 van 26
maart. De citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Dagboeken
1. Dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment voor mij: het geremde
gemoed prijsgeven aan een onnozel stuk lijntjespapier. (...) In hoofdzaak is het
geloof ik het schaamtegevoel. Grote geremdheid, durf de dingen niet prijs te
geven, vrij uit me te laten stromen en toch zal dat moeten, wil ik op den duur
het leven tot een redelijk en bevredigend einde brengen. Zoals ook bij het
geslachtelijke verkeer de laatste bevrijdende schreeuw altijd schuw in de borst
blijft steken.
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2. Het ergste vond ik wel, als mijnheer Dussel doktertje ging spelen en met zijn
pomadehoofd op mijn blote borst ging liggen, om de geluiden daarbinnen af te
luisteren. Niet alleen dal zijn haar me verschrikkelijk kriebelde, ik geneerde me
ondanks het feit, dat hij eens dertig jaar gestudeerd en de artsentitel heeft. Wat
heeft die vent aan mijn hart te gaan liggen? Hij is mijn geliefde toch niet!
3. Het interessantste dagboek is het boek dat notities bevat die men zijn beste
vriend voor geen goud zou laten lezen. Zo'n dagboek vermeldt niet dat men
heeft geonaneerd, maar dat men, de benen in de lucht, het sperma gulzig in
eigen gezicht spoot, en de walging na die extase.

Oplossing Geletterd JM van 27 februari (Schaken)
1. ‘Het Scaec (...) was in velden van chakredoon en agaath verdeeld’: Louis
Couperus. Het zoevende schaakbord.
2. ‘Die kleintjes heten pionnen. Jan’: Alb. Loon/Dr. M. Euwe: Oom Jan leert zijn
neefje schaken.
3. ‘Mooi klein ding, randpion ben je’: J.H. Donner. De koning.

Winnaar: Christoph Schmidt, Amsterdam
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Tijdschrift
Dat zijn tijdschrift Tirade uitgever Geert van Oorschot na aan het hart lag, blijkt
maar weer eens uit het postuum gepubliceerde brombriefje waarmee het eerste
nummer van 1988 opent. Ondergetekende is gestorven en gecremeerd, staat er, en
de eeuwige wanbetaler wordt gesommeerd om nu eindelijk eens zijn schulden te
voldoen en sterker nog hij moet ook een nieuwe abonnee zien te winnen, schrijft
minzaam aanbevelend dr. G.A. van Oorschot (zie ook pagina 2). Jaap Goedebuure,
ex-redacteur van Tirade, schrijft in zijn in memoriam ook over Van Oorschots
gevoelens ten opzichte van Tirade. Het was zijn lievelingskind, zegt Goedegebuure.
Voortdurend hield hij nauwgezet de kwaliteit van de bijdragen in de gaten. Zijn oude
vriend Jacques de Kadt verdedigde hij tegen de klippen op en over sommige poëzie
eiste hij urenlange interpretaties van de redacteur, waarin deze zich moest
verantwoorden voor de plaatsing. Als de gang van zaken hem niet zinde, formuleerde
hij een raad van advies en toezicht met zichzelf aan het hoofd. Ook over het begin
van de uitgeverij schrijft Goedegebuure. Hoe de Russische Bibliotheek tot stand
kwam bijvoorbeeld: die kreeg tot mijn verbazing aanvankelijk alleen vorm doordat
de vertalers vrijwel voor niets werkten. Op de lotgevallen van Gerard Reve en W.F.
Hermans binnen de uitgeverij wordt niet al te uitgebreid ingegaan. Over vijf jaar
mogen Van Oorschots brieven openbaar gemaakt worden. Daar is dan nu het wachten
op om de geschiedenis van het uitgevershuis te kunnen boekstaven. Met ingang van
dit nummer (Tirade 314) is Robert Anker als nieuwe redacteur opgetreden. Hij toont
zich al meteen produktief door twee stukken van zijn hand op te nemen. Zijn bijdrage
‘Bruggen’ is herschreven naar aanleiding van Rudy Kousbroeks bewering in NRC
Handelsblad dat Maarten 't Harts boeken meesterwerken zijn, die zich schuilhouden
achter een slechte stijl. Kan dat: een goed boek schrijven in een belazerde stijl, vraagt
Anker zich af. Hij gaat te rade bij een hele rij auteurs en analyseert hun taalgebruik.
Stijl is een brug in het niets, formuleert Anker. Couperus, de volzinnenbouwer haalt
hij uit de kast, Brakman met zijn bijna oeverloze alles aan elkaar breiend gebabbel
en Schierbeek met zijn volgestroomde, niet helemaal grammaticaal correcte regels.
Van Bordewijks zinnen zegt Anker dat die zich bevinden op de rand van de
grammaticaliteit, kromtrekkend onder de enorme spanning die er is opgezet. En
verder passeert de agressieve toon van Hermans de revue, de arrogantie van Mulisch,
het pathos van Brouwers, de bluf van Krol en de evenwichtskunst van Reve en
Elsschot. Hoe zit het nou met 's lezers waardering, vraagt Anker zich ook af. Het
blijkt altijd de stijl van de schrijver te zijn, waardoor je het werk bewondert of
verwerpt. En die waardering is uiteraard nogal veranderlijk. Van kapitein Rob, via
De Schaduw van Havank, Lampo, Raes en Koolhaas komt Anker zelf bijvoorbeeld
uit bij Krol. Het is inderdaad treurig als een boek, dat je vroeger prachtig vond, bij
herlezing ineens zijn aantrekkingskracht verloren blijkt te hebben. Anker beschrijft
zo'n ervaring naar aanleiding van het herlezen van De geluiden van de eerste dag
van Koolhaas, dat hij zich herinnerde als een ontroerend mooi boek. Maar nu springen
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hem allerlei storende stijlfouten in het oog en krijgt hij het gevoel dat hem iets
dierbaars wordt afgenomen. Esthetische ontroering en daar gaat het om in de kunst,
zegt hij, wordt alleen teweeggebracht door esthetische middelen, door stijl dus. Een
buitengewoon helder en goed stuk vind ik deze bijdrage van Anker. Hij schrijft verder
een verslag van zijn herleeservaring met De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon.
Gerrit Krol geeft elders in Tirade nog een mooie definitie van literatuur: het is lezen
wat je al wist, maar waarvoor je de woorden niet kende.
EVA COSSEE

Richard Burton
Vervolg van pagina 13
schreef zelfs niet onverdienstelijk al is dat niets geworden) en ook nog triomfen als
King Arthur in de musical Camelot, een hit op Broadway, want behalve acteren kon
hij ook nog uitstekend zingen.
Hoewel alles bergopwaarts ging, was hij nooit echt tevreden, er leek altijd iets te
wensen over te zijn. In 1962 kwam het aanbod Marcus Antonius te spelen in de
grootste spektakelfilm aller tijden tot dan: Cleopatra met Liz Taylor in de hoofdrol
en Rex Harrison als Caesar. Hij kwam meteen in het hogere stardom met
tweehonderdvijftigduizend dollar gage, een enorme séjourvergoeding, een villa buiten
Rome, twee auto's met chauffeur en een aandeel in de winst. En zo reisde hij naar
Rome en de armen van Elizabeth Taylor in.
Deze ‘prinses van Amerika’ was toen achtentwintig, ze kreeg een miljoen dollar
voor een film, was getrouwd met haar derde echtgenoot, Eddie Fisher, met wie ze
na de dood door een vliegtuigongeluk van haar tweede man Mike Todd trouwde.
Van haar eerste man, Michael Wilding, had ze twee zoons en dan was er nog een
aangenomen dochtertje.
Burton was aan haar gewaagd, danste niet naar haar pijpen en liet zich niet
intimideren als zoveel acteurs die voor het eerst tegenover haar stonden, maar het
duurde niet lang of ze speelden wel héél erg natuurlijk dat ze verliefd waren. Het
viel op en de schandaalpers, voortdurend aanwezig op de set, verhaalde over de
ontluikende love affair. De wederzijdse echtgenoten vlogen verontrust naar Rome,
maar er was geen houden aan, hoewel ze het beiden oprecht hebben geprobeerd.
Burton en Taylor zijn zonder enige twijfel elkaars grote liefde geweest. Ze vormden
scandaleus wereldnieuws, waarmee zelfs de paus zich bemoeide via een
Vaticaan-bulletin dat sprak van ‘de grillen van onvolwassen kinderen’ die de spot
dreven met het heilig sacrament van het huwelijk. Ze waren onafscheidelijk; Taylor
volgde Burton meer dan een jaar overal waar hij werkte. Ze ging ook mee naar Wales,
naar de familie, die als één blok voor haar viel. Ze logeerden in een klein kamertje
bij Richards zuster Hilda en de enige ‘luxe’ die Liz vroeg was een po onder haar bed
omdat de wc zo ver weg was. De familie hield van haar omdat ze een goede invloed
op Richard had, hem gelukkig maakte, zijn moeilijke buien aan kon. Hij was wel in
competitie met haar en werd kwaad als journalisten hem ‘mr. Cleopatra’ noemden,
maar Liz was de loyaliteit zelf. ‘Mijn enige ambitie is net zoveel te verdienen als
Elizabeth en haar enige ambitie is Hamlet spelen,’ placht hij schertsend te zeggen.
Die eerste ambitie is voor elkaar gekomen, de tweede niet. Samen hebben ze een
paar bijzonder opmerkelijke films gemaakt zoals Who 's afraid of Virginia WoolJ
en Zeffirelli's adaptie van Shakespeares The Taming of the Shrew. Daarvóór maakte
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hij zijn fameuze The spy who came in front the cold naar John le Carré, over de
sombere alleen drinkende spion. ‘Waarom acteren,’ zei Burton op de set, ‘als ik het
écht kan?’ en dus dronk hij twee flessen wodka per dag... hij kon er toen (nog) tegen.
Het heeft lang geduurd voor hij toegaf alcoholist te zijn; hij trachtte menigmaal
af te kicken, maar het lukte hem niet. ‘Ik drink uit angst,’ zei hij. Angst om alleen
gelaten te worden, zijn vrouw en zijn carrière te verliezen. Hij werd gek van de banale
films waarin hij gecontracteerd stond. Het leek wel of hij zich zelf wilde vernietigen
(honderd sigaretten per dag ook nog) want het drong tot producers door dat hij dronk
en lastig was. Een fellowship in Oxford, waar hij les zou geven aan de theateracademie
ging niet door. Elizabeth kon en wilde deze ondergang niet meer aanzien. Hij was
al heel vroeg een vermoeide man van middelbare leeftijd met een slechte gezondheid
(hij kreeg een maagzweer, stortte psychisch in en na zijn vijftigste bleek dat zijn
nieren en zijn lever verwoest waren). Ondanks hun scheiding belden ze elkaar
dagelijks, ontmoetten elkaar in het geheim en niet lang daarna trouwden ze weer.
Hij heeft wel eens gezegd: ‘Elizabeth en ik zijn net een paar boekensteunen. Er komen
wel andere mensen tussen, maar aan het einde zijn wij er altijd, tegenover elkaar.’
Hij ging voor het eerst na twaalf jaar terug naar het toneel en ofschoon hij zelf en
iedereen zijn hart vasthield voor zijn come-back op Broadway (met Equus), lukte
hem het weer kritiek en publiek te betoveren.
Inmiddels had hij een nieuwe liefde. Susan Hunt, en dit keer vroeg hij Liz om een
scheiding. Hun laatste gezamenlijke onderneming was Private Lives op Broadway
van Noel Coward, het verhaal van het gescheiden echtpaar dat met zijn nieuwe
partners logeert in hetzelfde hotel en tot de conclusie komt, dat ze weer met elkaar
willen. Het was artistiek gesproken een grote mislukking, hoewel het publiek in de
rij stond om ze bij wijze van spreken hun eigen leven nog eens te zien spelen.
Mevrouw Burton nummer vier was Sally, met wie hij de laatste jaren van zijn
leven sleet. Hij bleef werken, maar zijn gezondheid was abominabel. Hij was oud
en op voor zijn tijd, en had moeite met bewegen. Zijn laatste film was Ellis Island.
Die kwam uit een maand na Richards dood door een hersenbloeding.
De vierde mevrouw Burton had iets tegen zijn familie en wilde niet dat Richards
zuster Cis de begrafenis in Zwitserland bijwoonde en al helemáál niet dat Elizabeth
Taylor kwam, óók niet bij de herdenkingsdienst in Richards geboortedorp. Liz Taylor
is niet gegaan, ze wilde Sally niet dwars zitten. Later pas heeft ze de familie in Wales
bezocht en het graf in Zwitserland. Cis, inmiddels bijna tachtig, ging wel, ‘Richard
zou hebben gewild dat ik er was, en dus ga ik’. En aldus geschiedde. Bij de
herdenkingsplechtigheid in Pontrhydyfen, waar het hele dorp voor uitliep, was tussen
alle bloemstukken één enkele rode roos. Van Liz.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)
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2. (2)

Kees van Kooten, Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

3. (6)

Marten Toonder. Ik voel dat heel fijn aan
(De Bezige Bij, f 21,50)

4. (4)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

5. (3)

Marilyn French. Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

6. (7)

Harry Mulisch, Twee vrouwen (De
Bezige Bij, f 10,-)

7. (8)

Freek de Jonge. Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

8. (5)

Gerrit Komrij. Lof der simpelheid (De
Arbeiderspers, f 29,50)

9. (-)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,90)

10. (10)

Philip Roth. Het contraleven (Meulenhoff,
f 19,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

2. (3)

Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre, zijn
biografie (Van Gennep, f 69,50)

3. (1)

Het aanzien van 1987 (Het Spectrum, f
19,90)

4. (5)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

5. (4)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

6. (7)

Nienke Begemann, Victorine (Bert
Bakker, f 39,90)

7. (6)

Michael Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

8. (-)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

9. (8)

Poe'i, De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

10. (9)

Jacques Le Goff, De cultuur van
middeleeuws Europa (Wereldbibliotheek,
f 42,50, geb, f 79,50)
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Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaersrtaat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Marcel Proust

Jean-Jacques Rousseau

Pierre Corneille

Albert Camus

Marcel Proust leeft!
- ‘Oui, allô!
- Je suis chez monsieur Bernard Pivot?
- Oui.
- Vous étes Bernard Pivot?
- En quelque sorte, oui!
- Moi aussi...
- Vous aussi?
- Oui, je suis le Pivot d'Apostrophes.’
Deze merkwaardige dialoog vormde de inleiding tot de uitwerking van een
wonderlijk idee door het Franse maandblad Lire: men ging op zoek naar hedendaagse
naamgenoten van beroemde schrijvers. Bernard Pivot, de hoofdredacteur van Ure
en de onverwoestbare aanvoerder van de discussie in het wekelijkse (donderdagavond)
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boekenprogramma Apostrophes, zocht zijn naamgenoot in het telefoonboek en trof
een apotheker uit Villeurbanne. Pivot had geluk, want zijn naamgenoot wist wie hij
was en keek wel eens naar zijn programma. Dat was wel anders met Marcel Proust,
automonteur in Niort, of Pierre Corneille. ‘technicien en téléinformatique’ te Caluire
(Rhóne), Albert Camus, ‘agent de maitrise dans Je textile’, in Notre-Dame-de-Bonville
of Jean Racine, die werkt in een magazijn voor koperen leidingen. Zij hebben wel
eens van hun beroemde naamgenoot gehoord, maar gelezen hebben ze niets van hem.
Albert Camus werd op school gepest met La peste, Jean Racine zegt een groot
liefhebber van spreekwoorden te zijn, Pierre Corneille werd op school Le Cid
(toneelstuk van Corneille) genoemd. Madame de Staël echter is een groot
bewonderaarster van haar naamgenoot en vindt het jammer dat haar voornaam niet
Germaine is, maar Laurence. De hedendaagse naamgenoten staan in Lire in vol ornaat
afgebeeld, terwijl in hetzelfde nummer (maart 1988) een interview staat met Umberto
Eco, Alain Robbe-Grillet en een aflevering van de serie over ideale bibliotheken, in
dit geval de Fantastische Bibliotheek in negenenveertig titels. Lire is in de goede
tijdschriftenwinkel te koop en kost f 11,-.

Inslaapboek
Met grapjes en anekdotes in gedrukte vorm is het zo dat hoe meer je ervan tot je
neemt, hoe zwaarder ze op je maag komen te drukken, terwijl intussen je geest
wanhopig rondspartelt op zoek naar iets van houvast. Mijn geheugen beschikt helaas
niet over haakjes of uitsteeksels waar bon mots en grappige voorvallen zich moeiteloos
aan hechten, klaar om tevoorschijn gehaald te worden als dat nodig zou zijn. Het
literair anekdotenboek samengesteld door John Muller ten behoeve van de literaire
boekenmaand van De Bijenkorf (f 12,50, alleen in het betreffende warenhuis
verkrijgbaar) is dan ook het soort boek dat lang nieuw blijft, omdat het gelezene
telkens weer vergeten wordt, althans door mij als iemand die te enen male met
anekdotenblindheid is geslagen. Maar onthouden is natuurlijk de bedoeling niet van
zo'n boek - het gaat om het bezorgen van luttele ogenblikken van plezier in een
verloren minuutje, terwijl je wacht tot de wasmachine uitgecentrifugeerd is of de
bestelde taxi arriveert. En dan blijkt ook weer hoeveel van de verstrekte luchtige
informatie je eigenlijk toch al wist en ook wel eens te berde bracht, zonder te weten
waar het ook al weer vandaan kwam. Onder het trefwoord ‘ogen’ bijvoorbeeld staat:
‘Er schijnt geen enkele oogarts te zijn die beweert dat je door lezen bij onvoldoende
licht je ogen bederft. Evenmin is er een oorarts te vinden die bereid is tot de uitspraak
dat je door het luisteren naar zachte muziek je gehoor bederft. Maar die eerste stelling:
dat lezen bij slecht licht slecht is voor je ogen, wordt door welhaast iedereen
aangehangen. Ik vermoed dat die bewering omstreeks 1867 uit de oogheelkunde in
de beschaafde conversatie terechtgekomen is.’ Dit inzicht is afkomstig van Henk
Broekhuis en je slaat je voor de kop dat je dat had kunnen vergeten. De citaten,
aforismen en andere stukjes tekst zijn alfabetisch gerangschikt, een ordening die de
schijn van een naslagwerk wekt, maar het opzoeken van iets is nog niet zo
gemakkelijk, omdat de trefwoorden niet altijd even vast verankerd zijn aan de stukjes
tekst. Zo kon ik het citaat van A.L. Boom over het tijdverspillen met en verdwalen
in encyclopedieën pas na lang bladeren weer terugvinden. Het stond niet onder
‘encyclopedieën’ (daar staat waarom Boudewijn Büch zijn hoofdpersoon uit ‘Het
dolhuis’ naar een encyclopedie heeft genoemd); ook niet onder ‘zoeken’ of
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‘verdwalen’ (die staan er helemaal niet in) en uiteindelijk vond ik het onder ‘bladeren’.
Een illustratie van hetzelfde gedoe als wat A.L. Boom beschrijft: je zoekt iets, komt
intussen wat anders tegen, slaat een zijpad in, blijft hangen, denkt ‘hé, dat is
interessant, even lezen’ en voordat je het weet is er weer een uur om. Nog een
voorbeeld dan. Onder het hoofd ‘Medemens’ vinden we een stukje uit een
dubbelinterview met Carmiggelt en Reve. Max van Rooy vraagt wat het beste politieke
systeem is voor een schrijver. Carmiggelt: ‘Gewoon met rust gelaten worden, dus
het systeem waarin we hier in Nederland leven.’ Reve: ‘Ik dacht dat het beste een
min of meer liberaal-kapitalistisch systeem is, waarin de mensen die de medemens
gelukkig willen maken, zo min mogelijk kansen krijgen.’ Over het boek versnipperd
zijn de quizvragen, gemarkeerd met een Q. Ook dit leidt weer tot dwangmatig
bladeren, want de antwoorden staan gegroepeerd onder het hoofdstuk Q (en niet, wat
handzaam zou zijn, eenvoudig achterin). Elke keer als ik een vraag tegenkom in de
trant van: ‘Welke schrijver werd door zijn uitgever gecondoleerd, toen hij niet voor
de Ako-prijs genomineerd bleek te zijn?’ denk ik eerst: wat kan mij dat schelen, maar
dan zoek ik het toch maar even op. Het was Peter Andriesse. Toch leuk om te weten.
BR

Ironie en druktemakerij
Aan het eind van De Lage Landen, E.H. Kossmanns tweedelige geschiedenis van
Nederland en België 1780-1980, schrijft de historicus dat het voor de hand ligt dat
‘een laat-twintigste-eeuwse historicus de ironische stijl kiest’. De vraag of dit wel
zo voor de hand ligt stelde de redactie van het Groningse historische tijdschrift
Groniek aan een groot aantal historici om met de antwoorden een feestelijk
honderdste nummer samen te stellen onder de titel Ernst & Ironie, over ironie,
geschiedenis, politiek en kunst. De vraag is listig gekozen omdat het begrip ‘ironie’
een geschiedenis heeft die teruggaat tot Thucydides voor de historici, tot Socrates
voor de filosofie en voor de literatuur tot Aristophanes. In de twintig eeuwen daarna
is het van tijd tot tijd opgedoken tot het in de romantiek door Schlegel zo werd geijkt
dat alle beschouwingen erover niet om hem heen kunnen. De list zit hem vooral in
de mogelijkheden die het begrip bood om iets van historici over onze eigen tijd te
horen te krijgen: daarin is ironie immers promiment aanwezig als een middel om te
ontkomen aan het bepalen van een ondubbelzinnige houding. Kossmann is natuurlijk
geen postmoderne ironicus, maar een verlichte conservatieve historicus die zoveel
verschillende historische feiten combineert dat hij tot de ironie van de geschiedenis
moet concluderen. Toch ligt dat helemaal niet zo voor de hand. H.W. von der Dunk
vertolkt de mening van verschillende medewerkers aan dit nummer wanneer hij
schrijft: ‘De distantie, de onderkoelde toon, de warsheid van uitbundigheid en pathos,
de soms wat neerbuigende analyse van kortsluitingen en missers, de hoofdschuddende
geamuseerdheid ten aanzien van grootse verklaringen en panorama's... wie herkent
hierin niet allereerst Kossmanns eigen stijl van de voorname glimlach bij het
aanschouwen van zovel druktemakerij!’ Kossmanns ironische geschiedschrijving
valt samen met een tijd zonder ‘existentiële provocaties’ die dwingen tot de
kortzichtigheid van het actieve engagement. Dat is toeval, want Kossmann zou ook
in een andere tijd een ironisch geschiedschrijver zijn. Het begrip ‘ironische
geschiedschrijving’ werd geïntroduceerd door Hayden White in zijn boek Metahistory
(1973) en M.A. Wes citeert nu juist daaruit iets wat Kossmanns uitspraak niet
ondersteunt: ‘Irony tends to dissolve all belief in the possibility of positive politica!
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action (...) it tends to engender belief in the “madness” of civilization itself and to
inspire a Mandarin-like disdain for those seeking to grasp the nature of social reality
in either science or art.’ J.P. Guépin heeft als een van de weinigen De Lage Landen
er zelf bijgenomen en vermeldt dat het boek begint met de pogingen tot staatkundig
en economisch herstel van de patriotten en dat die volgens Kossmann uitgingen van
een onjuiste voorstelling; het boek eindigt met het idee van Nieuw Links dat de
wereld fundamenteel aan het veranderen was, en ook dat behoort volgens Kossmann
niet tot de vraagstukken die de Nedelanders in de jaren tachtig nog bezighouden. ‘Ik
denk dat Kossmann zichzelf de rol heeft toebedeeld van de mild glimlachende rechter,’
schrijft Guépin. Het 265 pagina's tellende honderdste nummer van Groniek is een
rijke aflevering met prikkelende bijdragen van veel Nederlandse historici (Brands,
Blom, Van Uitert, Frijhoff. Van Sas. Van Herwaarden, Boogman, Baudet, Van
Berkel, Krul, Ankersmit. Aerts) en buitenlanders (Gay. Burke, Zeldin. Golo Mann).
Briljant is de bijdrage van Mario A. Di Cesare over ‘epic irony’ in de Ilias en Odyssee
en bij Milton. Ariosto en Vergilius. Evert van Uitert heeft het over ironie in de
beeldende kunst en neemt als voorbeelden Duchamp. Da Vinci en Hogarth. Remieg
Aerts schrijft een informatieve algemene inleiding over de geschiedenis van het
begrip. (Het nummer kost f 19,50 en is te verkrijgen door overmaking van dat bedrag
op giro 1496758 t.n.v. Stichting Groniek, Groningen).
CP

In oktober zou in de Tate Gallery in Londen de grote overzichtstentoonstelling van David Hockney's
werk te zien zijn die momenteel in het Los Angeles Museum of Art is. In een brief van vijf kantjes
aan de Sunday Times schrijft Hockney dat hij daar niets voor voelt als het Lagerhuis de Clausule 29
accepteert waarmee de Engelse regering het voor locale bestuurders mogelijk wil maken om paal en
perk te stellen aan homoseksualiteit: het wordt dan verboden homoseksualiteit ‘aan te prijzen’, een
formulering waarmee men alle kanten uit kan. Hockney herinnert zich het pijnlijke feit dat in de
Openbare Bibliotheek van zijn geboorteplaats Bradford in het begin van de jaren zestig wel een
exemplaar was van de gedichten van de homoseksuele Griekse dichter Kaváfis, maar dat dit niet
gewoon in de kast stond. Hij wil niet meewerken aan een nieuwe golf van dergelijke bigotterie.
Inmiddels is wel het boek verschenen dat de tentoonstelling in Los Angeles begeleidt: David Hockney,
A Retrospective, waarin deze foto uit 1963 staat: v.l.n.r. Andy Warhol, Henry Geldzahler, Hockney
en Jeff Goedman (Thames and Hudson, importeur Nilsson & Lamm, f 99,90).

Aan deze pagina werkten mee: Beatrijs Ritsema en Carel Peeters

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Bouvard en Pécuchet door Gustave Flaubert. Vertaling Edu Borger. De
Arbeiderspers, f 49,50. Eerste Nederlandse vertaling van het boek over de twee
‘klerken van de kennis’.
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De blinde horlogemaker door Richard Dawkins. Vertaling Frans de Groot. Contact,
f 45,-. Een fascinerend boek over Darwin, de ontwikkeling van het oog, de reproduktie
van DNA, de evolutie in de computer nagebootst, de techniek van de wonderen en
vele andere onderwerpen.
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Het Literaire Leven
Peter van Straaten

De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Geachte Goos Verhoef,
Met veel plezier lees ik altijd uw verslagen over de belevenissen in de ‘Boekcorner’.
Ik vertaal n.l. het soort boekjes dat u daar verkoopt en wanneer u fragmenten citeert
uit de liefdesromannetjes, dan is het of ik een van mijn eigen vertalingen lees.
Dat schrijft mij een mevrouw uit Hilversum. Ja en dan moet ik u iets doms
bekennen. Het is voor het eerst dat ik met mijn neus op het feit wordt gedrukt dat al
die boeken in mijn Corner zijn vertaald! Dat er dus iemand is geweest die al die
zinnen woord voor woord uit het meestal Engels heeft zitten vertalen. Daar was ik
gewoon aan voorbij gegaan. Dat had ik me niet gerealiseerd. En ik die wel 's ben
begonnen aan het schrijven van een boek weet wat een karwei dat is. Wat een pak
papier erbij komt kijken. Goed bij het vertalen hoefje over de hoofdpersonen en het
verhaal niks meer te verzinnen maar evenzogoed moet dat vertalen een enorm karwei
zijn. Weken werk. En als het af is is het boek ook een beetje van de vertaler. Nu ik
een paar boeken inkijk zie ik voor het eerst dat hun namen ook altijd voorin staan.
Betty van Amersfoort Lies Wieringa Henk Stam Marjan Hilverda Adrie Slegh Adrie
van Ossenbruggen en vele anderen. Die maken het dus mogelijk dat lezers die geen
talen spreken zoals ik die mooie boeken ook kunnen lezen. Mag ik ze 's een keer in
het zonnetje zetten? Hulde! En bedankt!
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Of een boek goed is vertaald kan ik niet beoordelen. Maar soms voel ik nattigheid.
Bij de volledige politieromans van G-man Jerry Cotton bijvoorbeeld. Dit is een
stukje.
De punt van haar tong gleed over de bovenlip.
- En ik geloof het zelfs. Maar het zou niets baten. Ik zou niet eeuwig tot mijn
bescherming kunnen opgesloten blijven. Zelfs wanneer Gresham achter tralies zou
zitten... anderen zouden mij in zijn opdracht vinden. En ze zouden onmeedogend zijn.
- Hij is je minnaar? vroeg ik.
Ze had op de tong me te zeggen, dat zulks me geen barst aanging. Maar dan knikte
ze.
- Mijn minnaar, yeah. Maar niet deze, die ik me gedroomd had. Het zou me geen
stuk van mijn hart kosten om een beslissing in mijn voordeel te treffen.
Haar gelaat werd nadenkend. Ze wilde een sigaret en natuurlijk gaf ik haar ook
vuur. Ze liet de rook langs haar paarlemoeren tanden stromen en de blik door het
raam dwalen.
- Ben je de ganse dag hier?
- Zelden ganse dagen. Meestal ben ik op stap.
Begrijpt u wat ik bedoel met nattigheid? Ik kan het niet bewijzen maar volgens
mij is er in elke zin iets mis met de vertaling. Die Jerry Cotton boeken verschijnen
wekelijks en er zijn er al meer als 1100 uit. Door de snelheid schiet de vertaling er
bij in denk ik. Ik heb ook geen naam van een vertaler gevonden. Die durft er niet
voor uit te komen.
Verbluffing stond in zijn ogen. Zo weinig als ik op hem, had hij op mij gerekend.
Hij kromde de vinger, ik vuurde. En mijn kogel was sneller. Hij begon te brullen.
Linda slaakte een schrille kreet. Het pistool plofte op de vloer. Winside wankelde.
Mijn kogel, die zijn rechterschoudergewricht verbrijzelde, had hem rondgeslingerd.
Hij zwijmelde. Nu voelde hij de shockwerking van de 9-mm-kogel en zeeg ten gronde.
- Het bewijs, zei ik tot de doodsbleke vrouw. - Een van de killers kon ik heden
namiddag inrekenen. Dit is de tweede, waarop ik nochtans niet gerekend had.
Hartverscheurend begon ze te wenen. Toen ze wankelde, ving ik haar op. Aan mijn
schouder huilde zij zich uit. Ik hield me stil en zweeg.
Nu pas weet ik waarom ik die Jerry Cotton niet graag lees. Door de slechte
vertaling. Goh dat klinkt behoorlijk interessant. Dat zal ik 's tegen meneer Vastenhoud
die wel Engels kent laten vallen. Omdat hij alleen truckerromans koopt kan ik gerust
tegen hem zeggen Die boekjes daar moet u niet nemen. Die zijn zeer slecht vertaald!
Brutaal is dat van mij want ik weet donders goed dat mijn Nederlands ook niet
om over naar huis te schrijven is ik moet het doen met twee jaar Mulo maar het is
toch wel duidelijk wat ik bedoel hoop ik? Hoe het zit met de komma's bijvoorbeeld
weet ik nog steeds niet. Als ik een boek lees kom ik er niet achter waarom de schrijver
op bepaalde plaatsen komma's zet. Wat zijn de regels? Van de week dacht ik Goos
nou moet je je niet van de domme houden koop een boek over de Nederlandse taal
en leer de regels over de komma. Ik heb me het boek Schrijfwijzer aangeschaft. Ik
vond een heleboel regels waar ik niks van begreep zoals Tussen korte hoofdzinnen
zonder voegwoord kunt u beter een komma zetten, maar bij langere hoofdzinnen
zonder voegwoord mag u ook een puntkomma gebruiken. Maar bij het hoofdstukje
Waar zet u een komma? stond een eenvoudige regel. Plaats daar een komma, waar
u bij hardop lezen een kleine pauze hoort. Dus dat is het hele eieren eten. Niks aan.
Ik raakte wel weer in de war bij de uitleg over het verschil tussen de punt de komma
de puntkomma en de dubbele punt maar als ik het allemaal goed begrepen heb dan
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wordt een zin zie boven nu als volgt: Brutaal is dat van mij, want ik weet donders
goed: dat mijn Nederlands niet om over naar huis te schrijven is; ik moet het doen,
met twee jaar Mulo, maar het is toch wel duidelijk, wat ik bedoel; hoop ik?
Apetrots, is hij; uw: Goos Verhoef!
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[19 maart 1988 - Nummer 11]
Ter zake
Diny Schouten

Optreden in een televisie-talkshow is voor een auteur vandaag de dag, hier en elders,
vrijwel een voorwaarde wil zijn boek levenskansen hebben. Het succes hangt
vervolgens af van het bezit van een persoonlijkheid die voldoende televisiegeniek
blijkt te zijn. Een artikel in de International Herald Tribune inventariseert hoe de
zaken in de wereld van het boek geheel op hun kop zijn gezet. Niet het aangeboden
manuscript maar de meegezonden video-opname bepaalt de hoogte van het voorschot
of zelfs het besluit tot uitgave. Literaire agenten sturen hun auteurs naar coaches om
spraak, houding en optreden te oefenen en om kledingadviezen te krijgen. Onder de
auteurs die van hun agent een bezoek moesten brengen aan Sarnoffs Speech Dynamics
(tarieven tot 3600 dollar voor zes uur), zijn Jean Auel, William Novak, Susan Cheever
en Robert Lenzner. In Nederland is het nog niet zover. ‘Zelfs als wij hier eerst om
een pasfoto zouden gaan vragen voor we besluiten een boek uit te geven, zou dat
voor mij al de bloody limit zijn,’ zegt Rob Mendel, publiciteitschef van uitgeverij
Meulenhoff. Mendel ontkent dat er vorig jaar druk is uitgeoefend op Meulenhoffs
sterauteur Hermine de Graaf, om voor haar televisie-optreden ter gelegenheid van
de AKO Literatuur Prijs in avondtoilet te verschijnen. ‘Op de kaarten stond toen dat
avondkleding gewenst was, en ze vond dat zelf kennelijk leuk. Nu verschijnt ze bij
Adriaan van Dis toch weer gewoon in spijkerbroek?’

Voor de financiële moeilijkheden waarin eenmansuitgeverij Tabula verkeert, heeft
uitgever Jeroen Koolbergen geen oplossing gevonden. De onderhandelingen met
uitgeverij De Tijdstroom in Lochem over overname zijn definitief afgebroken door
een veto van de commissarissen, zodat een (persoonlijk) faillissement nu
onontkoombaar is. Koolbergen doet nog moeite om aangekondigde projecten ‘in de
kookboekensfeer’ onder te brengen bij andere uitgevers. Naar onderdak voor auteurs
hoeft niet gezocht te worden: het laatste boek van Bas Heijne werd door Bert Bakker
uitgegeven, ‘en het ligt in de lijn der verwachting dat Heijne daar blijft’.
Thriller-auteur Martin Koomen vond een nieuwe uitgever in Van Gennep, waardoor
spion Robert Portland twee nieuwe avonturen kan beleven. Het uur van het beest,
door Tabula al aan de boekhandel aangeboden, is door Van Gennep overgenomen,
aan het schrijven van een volgend deel legt Koomen nu de laatste hand. Over twee
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nog leverbare titels. Import, export, doodslag, moord en Tarkov's geheim, die beide
genomineerd werden voor de Gouden Strop, wordt nog onderhandeld tussen
Koolbergen en Van Gennep. De Literaire agenda, coproduktie van Tabula en
uitgeverij Kwadraat, zal volgens afspraak door Kwadraat worden voortgezet.
‘Door puur toeval’ merkte commercieel manager Paul van Appeven van boekhandel
Scheltema Holkema Vermeulen in Amsterdam dat voor via European Book Service
PBD geïmporteerde boeken een veel hogere prijs was berekend dan de prijs die op
de boeken zelf vermeld stond. Een telefoontje om EBS/PBD, ontstaan door een
recente fusie van EBS en Proost & Brandt Distribution, te wijzen op de gemaakte
fout, leverde de verrassende informatie op dat het hier ging om een nieuwe policy,
die het bedrijf helaas verzuimde aan de klant mee te delen. Appeven en een aantal
inmiddels eveneens gealarmeerde collega-Kluwerboekhandels schreven vervolgens
een brief om te protesteren tegen wat zij beschouwen als een buitenproportionele
opslag. Tot Appevens ongenoegen vroeg EBS/PBD vervolgens slechts om begrip
voor de noodzaak van een hogere mark-up, die voorziet in een percentage van negentig
procent voor boeken tot $ 15.00, met een aflopend percentage tot twintig procent
voor boeken boven de $ 50.00. ‘Mijn probleem is juist dat ik daar niet mee kan
werken. Een klant kan onmogelijk begrijpen dat een Amerikaanse pocket van $ 5.95
berekend wordt voor $ 11.00, waarbovenop wij dan nog twintig procent moeten
leggen om uit ónze kosten te komen. Het kan wel zijn dat Proost & Brandt die
prijsverhoging nodig heeft omdat ze zoveel directeuren heeft rondlopen sinds de
fusie, maar ze moeten het probleem niet naar ons verschuiven.’ Appeven besloot
evenals een aantal andere ‘zelfimporterende’ boekhandels, waaronder Athenaeum
in Amsterdam, zijn klandizie voortaan aan het Newyorkse bedrijf Feffer and Simons
te gunnen. Directeur Hans Mente van European Book Service PBD klinkt echter
zelfverzekerd over het begrip dat boekhandelaren hem tonen als hij de achtergrond
van zijn nieuwe politiek uitlegt: ‘De verhoogde tarieven gelden slechts een heel
kleine categorie boeken, namelijk die van de uitgeverijen met wie wij geen vaste
afspraken hebben over kortingen. Proost & Brandt berekende voor dat zogenaamde
Clearing House-traject voorheen gemiddelde kosten, meestal vijfentwintig procent.
Maar een boek van tien dollar kún je niet importeren voor twee dollar vijftig. In het
nieuwe systeem worden de goedkope boeken nu zwaarder belast dan de duurdere.
Een van de bedoelingen van de fusie was om niet-rendabele afdelingen rendabel te
maken.’ Op een bezorgde vraag naar troeven die EBS/PBD overhoudt om de clièntele
ervan te weerhouden massaal op te stappen, blijkt Mente zijn hoop te hebben gevestigd
op bestelgemak, een eigen vestiging in New York (waar een eerste controle op
beschadigingen plaatsvindt), en ‘veelbelovende’ CD/ROM proefopstellingen: ‘Met
de nieuwe cd's kun je toegang hebben tot tachtigduizend titels op één schijf. Maar
zoiets moet inderdaad terug verdiend worden.’
Veertig uitgeverijen gingen in op het verzoek van Script, om voortaan een folder
mee te sturen over de diensten die het ‘bureau voor beoordeling van literaire teksten
die nog geen uitgever vonden’ aanbiedt aan aspirant-schrijvers. Script, kort geleden
opgericht door voormalig ‘kritisch leraar’ Anton Oskamp en neerlandicus-dichter
Ron Basart en gevestigd in Amsterdam, werkt voor een honorarium van vijftig gulden
per uur: ‘Een roman komt op maximaal op zes uur.’ Als medewerkers heeft Script
échte schrijvers aangetrokken, onder wie Renate Dorrestein. Hans Plomp en J.W.
Holsbergen voor proza. Jan Kal. Rob Schouten. Ankie Peypers en Jean-Pierre Rawie
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voor poëzie, en Anne-Marie Oster voor toneel. Het vermoeden dat niet-publicabele
manuscripten niet alleen een ronde maken langs vele, vele uitgeverijen, maar ook
de brievenbussen van schrijvers-vannaam verstoppen, bracht Oskampen Basart op
het idee om ook hen te benaderen. ‘Van de vorige week aangeschreven tweehonderd
schrijvers hebben er al veertig dankbaar gereageerd. Harry Mulisch en Maarten 't
Hart waren onder de eersten die lieten weten dat het voor hen een verlichting is dat
wij bestaan.’ Slechts de vier grote literaire uitgeverijen (De Bezige Bij, Meulenhoff,
De Arbeiderspers en Bert Bakker) reageerden negatief op het verzoek van Script,
waarachter een herenakkoord vermoed wordt: ‘Kennelijk zijn ze bang dat wij ons
als een soort literaire agent gaan opstellen. Dat is verre van ons, wij willen alleen
maar als onderwijzers náást de schrijvers gaan staan.’ Overleg tussen ‘de grote vier’
is er niet geweest, maar onder de weigeraars blijkt redacteur Tjit Reinsma van De
Bezige Bij inderdaad beangst te zijn voor ‘een ontwikkeling in Amerikaanse richting’;
‘Dat lijkt me onontkoombaar als zo'n bureau werkelijk voet aan de grond wil krijgen.
Nu doen ze iets volmaakt overbodigs: elke uitgeverij die enige manieren heeft, geeft
bij manuscripten die ook maar enige kans maken op publikatie een hartig oordeel.
Ik gun Oskamp en Basart het gaatje dat ze in de markt hebben gevonden, maar er is
geen lichtgeloviger volkje dan aspirant-schrijvers. Die zullen gráág betalen voor iets
wat ze bij elke uitgeverij gratis krijgen, maar vaker dan één keer zullen ze zich geen
geld uit de zak laten kloppen. Ik heb Oskamp en Basart geadviseerd om als ze groot
geld willen verdienen, een wereldcongres te organiseren voor afgewezen schrijvers.’

Gedicht
De magere vegetariër
om de haverklap
raakte de magere vegetariër
uit zijn voorziene baan
onder impuls van de zwaartekracht
ontwikkeld ergens in de omgeving
door zwaarlijvige personen
waarvan sommigen niet minder wogen
dan vierhonderd kilogram schoon aan de haak!
om een idee te geven
hoe mager
zo'n vegetariër kan zijn
en nog magerder eventueel.
hij is bang
voor zijn eigen schaduw
de magere vegetariër
met recht en reden.

GUST GILS
Uit: Zanger met zuurstofmasker, Gedichten. De Bezige Bij, f 29,50.
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Trude Gerritsma, Boekhande De omslag, Delft
BERT NIENHUIS

C. Kreyns, Boekhandel Kreyns, Breda
HANS VAN DEN BOGAARD

De boekhandelaar in 1988: van doorgeefluik, toptien-maniak tot
aangename veelweter
Ze zijn er nog wel: de boekhandels waar je neerstrijkt om een uurtje te
snuffelen en met de boekhandelaar te kletsen, maar ze zijn in de
minderheid, zo blijkt uit een kleine rondgang die Diny Schouten ter
gelegenheid van de Boekenweek (16 tot 26 maart) maakte, van Middelburg
tot Zutphen. Hoe liggen de verhoudingen tegenwoordig? Is de
boekhandelaar een doorleefluik of iemand die literair spreekuur houdt? Is
hij een aangename veelweter of een toptien-maniak? Hoe is de verdeling
van zijn (of haar) liefde voor het boek en de kassa? Is de zorgzame
boekhandel aan het terugkeren?

Diny Schouten
Bestaat hij nog, de gentleman-boekhandelaar? Elke stad moet wel zijn ‘meneer Bas’
of ‘meneer Van Boeschoten’ gekend hebben, de in het vak gedistingeerd-vergrijsde
boekhandelaar bij wie men niet een boek kocht, maar een opvoeding. Op diens planken
en tafels waren uitsluitend de neusjes van de zalm neergevlijd, en de geestelijke
bagage van de klandizie werd er gewogen en soms te licht bevonden, zodat er een
excuus was om de schatten niet af te staan. De cliëntèle was prettig geïmponeerd, of
verdroeg in eik geval blijmoedig de standjes die volgden op hun onschuldig
informeren naar wat voorde ingewijde een volstrekt abject boek bleek te zijn, het
gemis aan handelsgeest prijzend in hun geliefde en vertrouwde boekhandelaar.
Stierf hij uit door de hoge drempel van zijn intellectuele tempel? Werd hij in zijn
graf geduwd door een onoverzienbare berg onbetaalde rekeningen? Heeft
televisiepresentator Adriaan van Dis zijn functie van zielzorger overgenomen?
Veranderde de boekhandel, eens een delicatessenwinkel, inmiddels in een supermarkt
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die ‘inloopzaak’ ging heten, waarde klant anoniem is en waar de vraag naar een
cadeausuggestie voor een goeie kennis door het personeel beantwoord wordt met
een vage armzwaai naar de top-tien tafel?
Een van de eersten die ik erover aan wil spreken is boekhandelaar B.J. Vos in
Groningen, alom geroemd als ‘oude rot in het vak’. Het gedraaide nummer geeft een
toon die doet vrezen dat de gewenste abonnee is afgesloten. Nadere informaties
bevestigen een rijzend vermoeden: boekhandel Bé Vos is failliet, financieel ten onder
gegaan aan de eigen strenge kwaliteitsbewaking: ‘Een paperback van een boek was
niet in zijn winkel te vinden; als er ook een gebonden uitgave van bestond,’ weet
een voormalige klant. Meneer Vos, benaderd via zijn curator, wil niet praten: ‘Waarom
een zaak als de mijne niet meer kan bestaan is al vaak genoeg verteld door uitgevers
als Geert van Oorschot, Johan Polak en Rob van Gennep.’
‘Die oude boekhandelaar bestaat niet meer,’ zegt Joost van Schendel, een van de
vier eigenaren van boekhandel Pantheon in Amsterdam. Pantheon, vier jaar geleden
opgericht door twee echtparen nadat een van hen het idee gekscherend had geopperd,
ligt midden in de vernieuwde Nieuwmarktbuurt. Joost van Schendel omschrijft zijn
publiek als ‘hoogopgeleid, niet erg kapitaalkrachtig en trendy. Dat laatste lijkt samen
te hangen met het hoge percentage ‘hola-huwelijken’ (huwelijken op loopafstand)
dat de vooruitstrevende nieuwbouwappartementen in de St. Anthoniesbreestraat en
omstreken bevolkt. ‘Er wordt hier weinig om advies gevraagd. We hebben hier een
typisch “binnen de grachtengordel-publick”. De structuur van het dagelijks leven
van F. Braudel is hier een bestseller, en je kunt het ook aflezen aan de verkoop van
Spycatcher, die verkoop je hier in het Engels, niet in het Nederlands,’ zegt Van
Schendel. ‘Men is op de hoogte, en veel boeken liggen plat, zodat er ook niets
gevraagd hoeft te worden. Er wordt hier ook maar heel weinig over leeservaringen
gesproken.’
Toch is het collectief dat boekhandel Pantheon opzette, wel degelijk vervuld van
idealisme en enthousiasme voor het boekenvak, die de bescheiden inkomens moet
compenseren. Het straalt van de collectie af: ‘Veel Nederlandse en Engelse literatuur,
veel poëzie, veel goede kinderboeken, en veel meer kunstboeken dan je gemiddeld
aantreft. Met de sector gebonden romans hebben we geen affiniteit.’
De winkel blijkt tot ongerustheid van Van Schendel een enigszins ‘elitaire
uitstraling’ te hebben, die echter misschien niet alleen afstoot maar ook aantrekt:
Pantheon kan bogen op een vast, trouw publiek. De oorspronkelijk gevreesde
‘overbeboekhandeling’ van Amsterdam bleek tot verrassing van de vier eigenaars
eerder een voordeel dan een nadeel: klanten melden dat ze ‘de stad in’ zijn geweest
- zeven minuten gaans - om te zien wat er is, ‘en dan komen ze het hier kopen’.
Van Schendel, voormalig uitgever van Het Wereldvenster, studeerde Arabisch.
Zijn specialisme is terug te vinden in het boekenbestand van Pantheon: veel recente
literatuur over migranten en hun achtergrond, het Midden-Oosten. Noord-Afrika, de
islam. Pantheon levert aan desbetreffende universitaire instituten en hun studenten,
‘hoewel dat tegenwoordig om zeer kleine aantallen gaat’. De vaak geringe financiële
draagkracht van de groep gëinteresseerden die erop afkomt, verleidt Van Schendel
er wel eens toe (‘tot ergernis van mijn collega's’), een duur boek uit te lenen: ‘Over
het weekend heen of zo, en ik ruil soms ook wel uit mijn eigen boekenbezit. Als een
boek vijfennegentig gulden kost is het wei eens schrijnend om te zien dat iemand er
likkebaardend naar kijkt. Dan moet ik me bedwingen om geen korting te geven. Ik
doe het niet, want wij zitten ook op hoge kosten en het mag niet.’
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Kapitaalverlies
Ook bij De Algemene Boekhandel in Amersfoort vragen klanten aan eigenaar Piet
de Weijer niet veel meer om advies. ‘Het publiek is veel mondiger dan vroeger. Het
is eerder zo dat de verhoudingen zijn omgedraaid, wij luisteren meer dan we praten.
Van de klanten hoor je wat interessante boeken zijn, en die gesprekken werken
daardoor zeer bevruchtend. Een boekhandelaar mag tenslotte blij zijn als hij een
behoorlijk schooldiploma heeft, maar ook dan kun je nooit veel weten. We lezen
hier wel alle secundaire literatuur, en de medewerkers die ik heb zijn net als ik
bevlogen lezers.’ Bij De Algemene Boekhandel, excentrisch gelegen in een uit zijn
krachten gegroeid buurtwinkelcentrum, is het verzameld werk van A. Roland Holst
uit voorraad leverbaar. ‘Dat staat dan wel twee jaar, en het geeft kapitaalverlies, maar
ik vind dat het er moet zijn.’
Piet de Weijer begon dertig jaar geleden met een ‘Goos Verhoef-winkeltje’: ‘een
winkeltje in cojbojboeken-met-leesbibliotheek’, zoals de eigenaar het omschrijft. De
Weijer gedenkt zijn eerste tien jaar als boekhandelaar met gemengde gevoelens: ‘Het
was sappelen toen, voor mij en mijn vrouw. Gerrit Achterberg kwam hier vullingen
voor zijn ballpoints kopen. Zijn Cryptogamen had ik staan, wel vijf exemplaren,
maar ik verkocht er niet één. “Staan ze er nog,” vroeg hij dan.’ Nu zijn vrijwel alle
categorieën boeken (‘behalve het zuiver wetenschappelijke boek’) ruim
vertegenwoordigd; de voorraad van 30.000 boeken maakt De Algemene Boekhandel
tot een middelgrote boekhandel: ‘Niet ieder heeft het geluk dat hij tot twee keer toe
het huis van zijn buurman kan kopen.’
De Weijer is een van de initiatiefnemers van de Libris-groep, het
samenwerkingsverband van een aantal ‘kwaliteitsboekhandels’. De propaganda voor
bepaalde titels in de gezamenlijke Libriskrant (met-eigen-opdruk, huis aan huis
verspreid in 25.000 exemplaren) opent deze maand met Simon Schama's Overvloed
en onbehagen, maar bevat daarnaast veel pagina's ‘ontspanning’ van in die branche
gerenommeerde ‘auteurs van wereldklasse’ als Robert Ludlum en Amanda Sayle.
Het aanbod vindt De Weijer ‘niet altijd even interessant’. ‘Maar goed, ik wist toen
ik eraan begon dat het de grootste gemene deler zou worden.’ Zijn weerzin tegen de
‘top-twintig’, die door de Libris-groep wekelijks wordt samengesteld voor Vrij
Nederland, is echter onoverwinnelijk. ‘Het is een verplichting om eraan mee te doen,
maar ik heb categorisch geweigerd. Top-tienen werken vervlakkend, en onze klanten
zijn mondig genoeg om uit te maken wat ze willen lezen. We willen ook beslist geen
doorgeefluik zijn, al moet je wel eens iets verkopen wat je niet goed vindt. Met
regionale uitgaven is dat wel eens zo, dan verschijnt er weer een uitgeproken slecht
boekje over Amersfoort, maar dan moet je dat toch nemen.’
Trude Gerritsma zette precies een jaar geleden boekhandel De Omslag op: het
eenjarig bestaan zal worden gevierd met een groot boekenfeest en een uitgave van
de (veertig jaar oude) Universele verklaring van de rechten van de mens. Gerritsma
was als boekhandelaarster zestien jaar in dienst bij de ‘inloopzaak’ De Standaard,
die een paar huizen verder is gelegen aan de Delftse Wijnhaven. Ze had plezier in
haar vak, maar bedacht ‘dat ik zó niet oud wilde worden’. Medeneming van een
gedeelte van de omzet van haar voormalige werkgever doet haar zich enigszins
schuldig voelen os er haar vertrek. Wat haar geruststelt is de wetenschap dat sinds
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haar zelfstandige vestiging de omzet aan boeken per hoofd van de Delftse bevolking
is toegenomen: ‘Ik had van tevoren on-
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derzocht dat andere boekhandels die ornzet lieten liggen.’ Het inmiddels rond De
Omslag gegroepeerde ‘ijzeren bestand’ van zevenhonderd vaste klanten krijgt
regelmatig post met uitnodigingen voor de ‘literaire salons’, die in samenwerking
met de Openbare Bibliotheek georganiseerd worden in theater De Waag. De tweede
literaire avond over light verse trok tweehonderd bezoekers, voor de
‘columnistenavond’ met Wim de Bie en Jan Mulder worden minstens evenveel
bezoekers verwacht: ‘Voor de f 12,50 entree krijg je meer dan voor de f 65,- die de
CPNB voor het boekenbal durft te vragen, en daar krijg je niet eens een glas
champagne.’

Joost van Schendel, Pantheon, Amsterdam
BERT NIENHUIS

Jan Ceuleers en medewerksters, Het Landschap, Antwerpen
HANS VAN DEN BOGAARD

Piet de Weijer, De Algemene Boekhandel, Amersfoort

Klanten vragen juist vaak om advies, is de ervaring bij De Omslag, met alle risico's
van dien, naar blijkt: ‘Als mensen een boek dat ik geadviseerd heb juist vréselijk
vinden, dan neem ik het terug.’ Het loont, om de boeken die je verkwpt zelf te lezen,
vindt Trude Gerritsma: ‘Door mijn eigen fixatie heb ik van Tom Pauka's Lente voor
beginners honderd exemplaren verkocht.’ Wat in de kleine ruimte van De Omslag
(70 m?) staat, is noodgedwongen select. De collectie bevat ‘eigen liefdes’: veel
literatuur, veel kinderboeken, veel kunstboeken. ‘Niet alles is highbrow, hoor, we
verkopen ook veel wat ik noem gezonde pulp: Sally Beaman, Destiny, of Whirlwind
van James Clavell. Maar dat soort titels verkoop ik in het Engels, van Clavell verkocht
ik er zestig. Ik had er twee exemplaren van in het Nederlands genomen, die staan er
nog steeds.’
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‘In je toko gaan zitten en afwachten tot er klanten komen, dat kan niet meer,’ zegt
Gerard van Sprang, bedrijfsleider van boekhandel Dekker Van de Vegt in Nijmegen.
De vijftienhonderd vierkante meter suggereren een superwarenhuis vol boeken,
computerprogramma's en videocassettes. ‘Je hoopt dat bij zo'n lenerspasje voor
mensen die hier een videoband komen huren, er toch een boek aan de strijkstok blijft
hangen,’ zegt Van Sprang over de op het eerste gezicht branchevreemde
nevenactiviteiten van Dekker Van de Vegt. Onder het ‘naar de klant toegaan’ verstaat
Van Sprang de mailings over wetenschappelijke uitgaven, die door het
Kluwer-concern, eigenaar van Dekker Van de Vegt. via gecategoriseerde
adressenbestanden naar de betreffende specialisten gestuurd worden. De doelgroep
wordt ook bereikt door te exposeren tijdens congressen of door bij ‘boekaanbiedingen’
op de universiteit ter plekke een verkooptafel in te richten, ‘al is dat laatste ook wel
eens om te verhinderen dat de uitgever daar zelf zijn boeken gaat staan verkopen’.
‘Ik heb het kennelijk in me om dienstbaar te zijn, dat maakt het ook
leuk’

Koffie
Toch is volgens Van Sprang in zijn moderne, grootschalige bedrijf de adviseerfunctie
van de ouderwetse boekhandelaar niet verloren gegaan: ‘We leggen hier, volgens de
Kluwer-filosofie de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk aan de basis. Het komt
hier wel veel voor dat degene die het beheer heeft over een bepaalde afdeling, tegen
een klant zegt: “Ik heb iets heel bijzonders voor u.” Dat wordt erg gewaardeerd.’ Het
streven voor elke afdelingsverkoper is volgens Van Sprang om ‘een relatie’ op te
bouwen met de klant. ‘Tenslotte moet jij als verkoper ook wat van hem weten: juist
door de klanten krijg je zinvolle informatie over boeken die je hier moet hebben
staan.’ Op de afdelingen zijn bewust krukjes neergezet, om tot aandachtig kijken en
lezen uit te nodigen. ‘Ideaal zou een koffie-uitschenkpunt zijn,’ mijmert Van Sprang,
‘maar ja, dan kan er koffie gemorst worden op de boeken.’
‘Eigenlijk bepaalt de klant de voorraad,’ zegt ook Dick Anbeek van boekhandel
Fanoy in Middelburg, aangesloten bij de Parnassusgroep van de inkoopcombinatie
Samen Sterk. ‘Uit de band die je met je klanten hebt, ontstaat een wisselwerking.
Een boekhandelaar weet overal een béétje van, maar eigenlijk weet hij niks. Ik laat
me vaak voorlichten, dan krijg je soms een gouden tip.’ Het voorbeeld van zo'n
gouden tip wil Anbeek zo snel niet binnenschieten, wel kan hij kwijt dat het hem
goed gaat. ‘We draaien heel gezond, met zes mensen. Middelburg, als stad van
ambtenaren is een goede plaats van vestiging, er wordt hier véél gelezen en ik ken
geen stad met zoveel goede boekhandels. We hebben in twintig jaar vijf keer
ingrijpend verbouwd, de winkel is nu tweehonderd vierkante meter, met een voorraad
van dertigduizend titels. In de tijd dat mijn ouders de winkel hadden, waren dat er
drieduizend.’ Anbeek groeide op tussen die boeken: ‘Ik heb in 1971 de winkel
overgenomen, alsof het vanzelf sprak.’ De adviserende functie die de boekhandelaar
had, is een beetje over, vindt Anbeek. ‘Mijn ouders praatten heel veel met mensen,
schonken koffie. Maar in die tijd was het aanbod ook veel overzichtelijker. Met
Sinterklaas kocht je tien extra Wannée-kookboeken en tien J.B. Schuils, toen wist je
precies wat je verkopen zou. Ik denk dat mensen nu veel meer afgaan op recensies,
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en de invloed van Van Dis is evident: de maandagochtend na zijn uitzending kun je
meteen de bestellingen intikken. Hier in Zeeland is de invloed van Hans Warren wel
heel duidelijk. Als zaterdags' zijn stuk in de Provinciale Zeeuwse Courant heeft
gestaan, kun je die boeken klaarleggen. In de loop van de ochtend merk je dan of hij
indruk maakte. Niet dat mensen nu zo góéd lezen: Rindert Kromhout schreef eens
over een kinderboek dat hij het rijp vond voor een grauwe griffel. Mensen kwamen
vragen om dat boek, want ze hadden dat gelezen als gouden griffel.’
Ook bij Fanoy zijn geen ‘toptien-tafels’ te vinden. ‘Die zijn zo verschralend. Het
is veel leuker om je eigen keuze te maken.’ Meer heil ziet Anbeek in de zorg dat het
aanbod compleet is: ‘Je moet niet alleen de boeken die drie maanden oud zijn hebben
staan.’ De samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Zeeland zorgt ervoor
dat boekenkopers naar onbekende boeken getrokken worden: Herman Pleij kwam
spreken over het literaire leven in een laat-middeleeuwse stad. Ton Anbeek over de
Nederlandse roman na 1945, Huug Kaleis over de verfilmingen naar W.F. Hermans.
‘We hebben een avond georganiseerd over psycholinguïstiek, waar een onverwacht
grote belangstelling voor was. We hadden gedacht dat er dertig mensen zouden
komen, maar er werd gevochten om de kaartjes omdat er niet meer dan tweehonderd
in konden. Professor Bernard Tervoort heeft die avond een vonk laten overslaan.’
‘Adverteren doen we nooit. Het geld dal het zou kosten, steek ik in de aanschaf van
bibliografieën en uitgeverscatalogi. Dat ik daardoor moeilijk bereikbare boeken kan
bestellen, dat is mijn advertentie, vind ik.’
‘Top-tienen werken vervlakkend. Onze klanten zijn mondig genoeg om
uit te maken wat ze willen lezen’

WC
Emilie de Leur en Neeltje van Pel, beiden ex-werkneemsters van het mekka onder
de boekhandels, boekhandel Athenaeum in Amsterdam, besloten zich twee jaar
geleden zelfstandig te vestigen, in Zutphen. Vooral Neeltje, die het langst in een
boekwinkel werkte, had genoeg van ‘al die studentjes bij Atheneaum met hun
literatuurlijsten. Je moest eerst op de fiets de universiteiten langs om de
studieprogramma's op te halen, en dan maar aanslepen uit het magazijn. Dat is niet
de lol van het vak.’ De aanwezigheid van veel boekhandels in de nabijheid gaf de
mogelijkheid om een eigenzinnige keuze uit te dragen: Emilie kiest het aanbod van
esoterische boeken en boeken over gezondheidszorg; Neeltje, die geschiedenis
studeerde, de literatuur, geschiedenis (‘Zutphen is een stad met veel historie en
historische belangstelling’), poëzie, kunst, vormgeving en ‘boeken over boeken’: de
vestiging van veel grafische industrie ter stede maakt dat daarvoor een publiek is.
Over twee jaar moet bekeken worden of de onderneming levensvatbaar is, ‘maar we
zijn vol vertrouwen ons derde jaar ingegaan. Zutphenezen kijken de kat nu eenmaal
eerst een beetje uit de boom.’ De geringe trendgevoeligheid der plaatsgenoten wordt
als een zegen ervaren: ‘Bij Athenaeum was het een ramp als een pasgerecenseerd
boek niet in voorraad was.’
Die afwachtende houding van het publiek maakte dat de twee eigenaressen terug
moesten komen van de oorspronkelijk pontificaal in de winkel aanwezige verzamelde
werken van Marx en Engels. Gelukkig gaat de verkoop van ‘esoterische
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prentbriefkaarten’, pendels en piramides en geluidscassettes met rustgevende New
Age muziek héél goed. Het cachet van snuffelboekhandel wordt benadrukt door de
aanwezigheid van een zitje. Als extra attractie is in de winkelruimte een wc, prominent
aanwezig.
De kleine ruimte maakt het noodzakelijk om een zorgvuldige selectie van de
voorraad te maken. ‘Soms staan we er zelf voor te genieten.’ Eendagsvliegen zouden
helemaal niet in de winkel getolereerd worden, als het aan Emilie lag,’ zegt haar iets
zakelijker ingestelde vriendin. In ieder geval is de intentie duidelijk: ‘Als we maar
géén doorgeefluik zijn.’ Adviezen worden hier wel degelijk gevraagd, en met
enthousiasme gegeven. ‘We raden ook wel eens een boek af, als je ziet dat een boek
niet bij iemand past. We moeten wel eens de neiging onderdrukken om te zeggen:
“Zou u dat boek maar liever niet terugzetten?”’

Schapevlees
Maria Heiden zette haar boekhandel aan de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg in 1975
op, met steun van uitgeverij Van Gennep, ‘tóén een bedrijf dat expansie wilde, en
ik zag dat er in Rotterdam geen kleine, aantrekkelijke boekhandel was. Nu zijn er
gelukkig wat meer bijgekomen.’ De Van Gennep-directie. Jaap Jansen en Rob van
Gennep, is nu ‘grootaandeelhouder’. Maria Heiden, eveneens aandeelhoudster,
verkeert nog steeds in onzekerheid of ze zich directrice dan wel bedrijfsleidster moet
noemen. Financieel staat de winkel er nog steeds ‘moeizaam’ voor: ‘In Rotterdam
is het maar een kleine laag van de bevolking die boeken koopt. Ik zie ze allemaal
terug in de schouwburg.’ De komst van een grote vestiging van Boekhandel Donner
in de directe nabijheid geeft hoop op de aantrekking van méér boeken-minded publiek:
‘Zo'n fabriek is weer
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leuk voor mensen die anoniem willen zijn.’

Andrea Piersma en Maria Heiden, Van Gennep, Rotterdam
BERT NIENHUIS

Gerard van Sprang, Dekker van de Vegt, Nijmegen
STEYE RAVIEZ

Dick Anbeek en medewerkers, Fanoy, Middelburg
HANS VAN DEN BOGAARD

Bij Maria Heiden zijn veel klanten níét anoniem, zeker niet de bezorgde klanten
die tussen de middag aanbieden om voor Maria of haar medewerkster Andrea brood
te gaan halen, die met Kerst cadeaus sturen, of de bewonderaar die elke week een
orchidee liet bezorgen, ‘en ik hou helemaal niet van orchideeën’. De opmerkelijke
band die Maria onderhoudt met haar zeer gehechte klantenkring, benauwt haar wel
eens: ‘Er komt hier een vrouw elke dag haar krant kopen. Haar hond ging dood, en
dan ben ik wel weer zo dat ik op mijn vrije avond met haar meega om die hond te
begraven.’ Het gesprek moet hier even onderbroken worden - het is de tijd waarop
een Maria-fan een zakje schapevlees voor de in de winkel gehuisveste poezen komt
brengen. De permanente aanwezigheid van drie katers - Zwarte Dropje, Rosa en
Bello - vormt voor sommigen een extra attractie: ‘Mensen met kinderen hebben zo
een makkie aan ze, maar de poezen gaan de keuken in als iemand last van ze heeft.’
Schrijver A. Moonen bracht een tijdlang dagelijks een wijting. ‘maar alléén voor
Rosa’. Aan de nachtelijkse bokking die periodiek door de brievenbus werd gewurmd
kwam een einde toen Rosa een duidelijk zichtbaar bordje om kreeg met ‘Dank u. Ik
heb al gegeten.’
‘Maar we zijn ook heus serieus, hoor,’ verzekert hun eigenaar, die faam verwierf
met bijzondere etalages (‘Maar soms zijn ze ook heel gewoon, hoor’). Voor de etalage
bij de gelegenheid van de komst van Annie Cohen-Solal schilderde een klant drie
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portretten van de mooie biografe, een ander bracht een zelfgetimmerd en beschilderd
reuzenexemplaar van haar boek. Over de zeer succesvolle (honderdtachtig gesigneerde
exemplaren in één uur) komst van Cohen-Solal zijn achteraf wat gemengde gevoelens
overgebleven: ‘Het was een beetje choquerend, al die aandacht, en al die fotografen.
Alsof ze de koningin was.’
De klantentrouw wordt omgekeerd beantwoord met iets wat dienstbaarheid
genoemd kan worden. ‘Ik heb het kennelijk in me om dienstbaar te zijn, dat maakt
zo'n bedrijf ook leuk,’ zegt Maria Heiden. ‘Je kunt mensen een groot plezier doen
door ze op het bestaan van een bepaald archief te wijzen, of je doet veel moeite als
iemand vraagt naar een boek waarover op de radio gesproken is. Ik ben dan in staat
om de radiobodes na te vlooien wat het geweest kan zijn. Ze maken het je soms wel
moeilijk, met al die bijlagen tegenwoordig. Soms gaat het over een boek waarvan
ze zeggen dat het vijf weken geleden besproken is. Zoiets kost me dan een uur bellen,
en dat realiseren mensen zich niet. Ik ben ook wel eens waanzinnig woedend. Dan
heeft iemand verschrikkelijke haast met een boek, en als het er dan is komen ze het
niet halen. Soms denk je: waar doe ik het voor, maar er bellen ook wel eens mensen
op, die kunnen dan niet wachten tot hun volgende bezoek met te vertellen dat 't zo
mooi was. Dat iemand genoten heeft, daar voel je je dan opgetogen over. En het is
voor iedereen leuker om hier te zijn dan in het café.’

Stug
Signeersessies vinden nooit plaats, bij Boekhandel Kreyns in Breda. ‘We hebben het
idee dat we dat niet nodig hebben. Ook aan lezingen hebben we een hekel. Het worden
openbare vertoningen: mensen die komen omdat ze Hermien de Graaf willen zien.
Huub Oosterhuis is hier geweest, maar ik werd er doodzenuwachtig van. Zou die
mevrouw nu heus een gedicht van hem gelezen hebben, dacht ik toen, want ik zag
best dal ze alleen maar kwamen “omdat het zo'n áárdige vent is”.’ Ook andere
boekhandelaars die ik sprak generen zich een beetje voor het ‘schrijvertje-kijken.’
Boekhandel Pantheon in Amsterdam doet het consequent niet meer na een paar keer
de ervaring dat ‘beide partijen zich opgelaten voelen, of er nu veel of weinig mensen
op afkomen. We vroegen ons ook af of we zélf zo'n handtekening in een boek zouden
willen. We besloten van niet, en we zijn er toen helemaal mee gestopt.’ Maria Heiden
bezweert dat er bij het signeren in haar winkel nooit iets gênants is gebeurd: ‘Maar
ik kies heel zorgvuldig wie ik vraag. Als ik weet dat ik maar zes boeken van iemand
kan verkopen, dan doe ik het niet. Wat soms wel gênant is, is de eisen die sommige
mensen stellen aan de opdracht, of ze komen met een hele koffer boeken die ze
gesigneerd willen hebben.’ Bij Dekker Van de Vegt is nog het grootste enthousiasme
voor het systeem: ‘Het is makkelijk om te organiseren, je maakt een afspraak met
de schrijver en je regelt samen met de uitgever de advertentie. Voor mensen is het
een unieke gelegenheid om in contact te komen met hun favoriete auteur. Reve was
hier in Nijmegen een groot succes. Je moet het ook wel kunnen: Jeroen Brouwers is
er te stug, te contactarm voor.’
‘Natuurlijk moet je kennis van de kassa hebben, maar het plezier moet
er eerst zijn’
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Kreyns in Breda verzet zich op meer manieren tegen trends. ‘Maar je moet dat wel
bekwaam doen, je moet niet autoritair gaan worden. Soms denk je, christeneziele,
heeft die mevrouw zich ook al gek laten maken door Van Dis? Maar als je je klanten
niet ziet als mensen met een portemonnaie die per se leeg moet, dan kun je van
iemand zo eens raden waar hij behoefte aan heeft. Als je ouder wordt zie je dat er
dwarsverbindingen zijn. Iemand kan van muziek houden, literatuur, poëzie. Dan
denk je: zo iemand zou eens Freud moeten lezen. Als je dat ontdekt, heb je wat
gedaan. Je kunt door goed te luisteren naar wat iemand níét zegt, onuitgesproken
behoeften raden en hem’ zo helpen aan wat achtergrond. Het kan zijn dat iemand
denkt dat hij iets theoretisch lezen wil over het feminisme, maar dan veel meer
geholpen is met een roman. “Literatuur is hakken met een bijl in ijs,” zei Kafka, en
zo is het.’
Mijnheer Kreyns maakt samen met Neel Derwig sinds vijfentwintig jaar de
eigenzinnige selectie van zijn boeken voorraad, en creëert lokale bestsellers: Max
Frisch en Ingeborg Bachmann werden door Kreyns' ijver geliefde Bredase literatuur.
Op een tafel die gerangschikt is om bijzondere aandacht te vragen, ligt een opmerkelijk
hoge stapel van Louise Erdrichs De suikerbietenkoningin. ‘Aan Victorine of
Cohen-Solal hoef je geen extra aandacht te geven. Die geef ik wél aan Louise Erdrich.’
Het begrip éducation permanente valt: ‘Je moet geïnteresseerd bezig zijn, begrip
hebben voor kwaliteit, dat is een mentaliteit, en de klant ruikt dat. Dan kun je gel ijk
waardige partijen worden.’ Kreyns' nimmer verbouwde winkel is ondanks de
weigering om ‘op de trends te gaan varen’ Financieel gezond: ‘We spelen, met één
miljoen boeken per jaar, quitte. Het lukt omdat het bon ton is om hier te komen. Aan
een motorboot hebben we geen behoefte. Ik ben wel bang dat het ophoudt als Neel
en ik er niet meer zijn.’ Dat zijn vak een schitterend vak is, draagt Kreyns ook over
op zijn jongste bediende: ‘Op de boekhandelsopleiding die ze volgt hoort ze alleen
maar over management. Tussen de middag krijgt ze hier literatuurles van mij.
Natuurlijk moet je kennis van de kassa hebben en naar de accountant luisteren, maar
het plezier moet er het eerste zijn, niet andersom.’
De komst van het FNAC-filiaal, eind oktober vorig jaar, maakt dat boekhandel
Het Landschap in Antwerpen moeilijke tijden door‘Zou u dat boek maar liever niet terugzetten’?
maakt: FNAC geeft een korting van ongeveer twintig procent. ‘We hebben de hoop
op een vaste boekenprijs voor België opgegeven. Ik kan mijn klanten geen ongelijk
geven dat ze bij FNAC gaan kopen. Tenslotte staat het héle fonds van De Bezige
Bij, Meulenhoff, Bert Bakker er, en er werken aardige mensen,’ zegt Jan Ceuleers.
Het Landschap, acht jaar geleden begonnen als visitekaartje van uitgeverij Kritak,
en nu eigendom van De Vries Brouwers, beschouwt hij als ‘een betaalde hobby: we
spelen net quitte. Voor buitenlandse boeken gaat men gelukkig niet meer naar
Amsterdam. Doordat wij geen vaste omrekeningstabellen hanteren, kunnen die
boeken hier wat goedkoper zijn.’
Een winkel als Athenaeum is hier een onmogelijkheid, volgens Ceuleers: ‘Die zou
hier meteen failliet gaan. Wij proberen er zo'n tien procent van te zijn. Het
consumptieniveau ligt hier laag; van Hugo Claus Het verdriet van België werden in
Nederland honderdvijfentwintigduizend exemplaren verkocht, en in Vlaanderen maar
twintigduizend exemplaren. Dat zouden er, gerekend naar de verhouding tussen het
aantal Nederlanders en Vlamingen veertigduizend hebben moeten zijn. Door de
komst van FNAC worden er ook niet méér boeken verkocht. Er is hier ook geen
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coffeetablebook-effect. Zo'n Robert Hughes, The Fatal Shore, dat wordt in Nederland
goed verkocht, maar zouden de mensen het echt lezen?’
Sentimenteel wil Ceuleers niet worden: ‘Het boek wordt kennelijk een
supermarktprodukt, misschien moet je dat niet erg vinden.’ Zijn winkel heeft
bestaansrecht, ‘alleen al voor die ene man die voor f 5000,- per jaar boeken koopt,
maar het ene boek dat hij dubbel bleek te hebben niet mocht ruilen bij zijn
boekhandel’, en in elk geval voor de kleine schare trouwe bezoekers: ‘Er wordt hier
over filosofie gepraat. Het is soms een café, al schenken we geen alcohol.’ De vraag
naar activiteiten: lezingen of extra mooie etalages, die de binding met klanten zou
kunnen versterken, doet Ceuleers weemoedig worden: ‘Sinds we geen showroom
meer zijn van Kritak, zijn presentaties te duur geworden. We deden wel eens gekke
dingen met de etalage, maar dat gaat er een beetje af. Omdat we ouder worden,
misschien? Een etalage met alleen Kafka erin, en de rest van de winkel leeg laten,
dat lijkt me wel wat.’
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Descartes' droom. Een wiskundige visie op de wereld door Philip J. Davis en Reuben
Hersh. Vertaling Patty Adelaar. Contact. f 49,50. Over de effecten van
computerisering.
De golem door Gustav Meyrink. Vertaling Wouter Donath Tieges. Meulenhoff
Moderne Classics, f 10,-. Goedkope herdruk.
Prisma Uittrekselboek Nederlandse literatuur 1945-1980 door Jet Matla, Rob
van Riet, Johan van Ommen en Lizet Penson. Het Spectrum, f 14,90. Dertig van de
meest gelezen naoorlogse boeken samengevat.
Ontijden door Julio Cortazar. Vertaling Alinè Glastra van Loon. Meulenhoff, f 29,50.
Verhalenbundel.
Jaren later door Gary Glickman. Vertaling Mieke Lindenburg. Veen, f 26,90. Roman
over joodse familieverhoudingen.
De vervoering van Lol V. Stein door Marguerite Duras. Vertaling Annechien Vink.
Van Gennep, f 24,50. Liefdesroman uit 1964.
De wereld als voorstelling en wil. Meisjesdagboeken 1956-1969 samengesteld door
Beeltje de Noord. Van Gennep, f 29,50. Een mozaïek van dagboekfragmenten van
drie vriendinnen (onder wie Beeltje de Noord zelf) tussen hun negende en
drieëentwintigste jaar.
Mij een zorg door A.G. van Gilse. De Horstink, f 19,90. Over hulp aan ouderen
thuis.
Nieuwe moeders door Margriet Prinssen. Nijgh & Van Ditmar, f 28,50. Vijftien
vrouwen tussen de dertig en de veertig geïnterviewd over hun kijk op het
moederschap.
Aan het front door Anne Tristan. Vertaling Cateau Robberechts. Van Gennep/Kritak,
f 24,50. De ervaringen van een Franse journaliste die zes maanden optrok met een
groep aanhangers van Le Pen.
De banaan wordt bespreekbaar door Tom Pauka en Rein Zunderdorp. Nijgh &
Van Ditmar, f 24,90. Over cultuurverandering in ambtelijk en politiek Groningen.
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Vader en zoon fini door Peter van Straaten. Van Gennep, f 12,90. De laatste
avonturen van de striphelden aangevuld met een afscheidsinterview van Matthijs
van Nieuwkerk.
Rotterdam voor gevorderden door Rien Vroegindeweij. Veen, f 19,50. Een selectie
van columns uit ‘Het Vrije Volk’.
Een zuivere schim in een vervuilde schepping door Rudy Kousbroek. Vriendenlust,
f 22,50. Over het werk van Konstantinos Kavafis.
Zusters van liefde door Albert Helman. Nijgh & Van Ditmar, f 45,-. Het zelfstandig
te lezen slotdeel van de Mexico-tetralogie.
Over liefde en seks door Masters & Johnson en R.C. Kolodny. Vertaling Parma van
Loon. De Kern, f 69,50. Het standaardwerk uit 1982.
Kat en muis door Günter Grass. Vertaling Hermien Manger. Meulenhoff, Moderne
Classics, f 10,-. Goedkope herdruk.
In het labyrint door John David Morley. Vertaling Agnes de Wit. Contact, f 29,90.
Roman over een man die na de oorlog in de bureaucratie van Oost-Europa.
Van het ene slot naar het andere door Louis-Ferdinand Céline. Vertaling Frans
van Woerden. Meulenhoff, pocket-editie, f 19,50.
Het boek Tobias met etsen en tekeningen van Rembrandt. Uitgeverij Vrij
Geestesleven, Zeist, f 29,50. Het apocriefe bijbelboek.
Gantenbein door Max Frisch. Vertaling Hermien Manger. Meulenhoff, Moderne
Classics, f 10,-.

Menselijk tekort in de doorzonwoning
Tobberige roman van Willem van Toorn
Een leeg landschap door Willem van Toorn Uitgever: Querido, 160 p., f
29,90
Frans de Rover
Willem van Toorn is een minzaam schrijver. Zowel in zijn gedichten als in zijn
verhalen en romans doet hij op mild ironische toon verslag van een leven vol weemoed
in een wereld vol menselijk onvermogen. Van Toorn is observator en betrokkene.
Met dit laatste doel ik dan op zijn alter ego, de journalistschrijver Erik Leeman, die
vergezeld door vrouw Margreet, dochter Liesbeth en wat kennissen en oude
schoolvriend(in)nen, met grote frequentie in het verhalend proza optreedt en daardoor
eenheid en samenhang in Van Toorns oeuvre schept: de verhaalde gebeurtenissen
wekken de indruk deel uit te maken van een ‘roman fleuve’.
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Ook in de nieuwste roman. Een leeg landschap, is Erik Leeman wederom de
hoofdpersoon. Zoals gezegd: we kunnen hem kennen, en ik voeg daar enigszins
teleurgesteld aan toe: ik ken hem nu wel. We worden allemaal ouder, de tijd eist
meedogenloos haar tol, huwelijken en verhoudingen slijten, de wereld van de
jeugdjaren is ook niet meer wat die geweest is, de kleine criminaliteit bedreigt ons
allen: ik ken dat allemaal wel. Van Toorn concentreert de moderne
middenlevensproblematiek in zijn personage Erik Leeman; op een wat paradoxale
manier heb ik echter de indruk dat zijn ‘leef’ - tijd niet of nauwelijks verdergaat, zich
niet ontwikkelt, maar stil blijft staan.
Tien jaar geleden schreef Van Toorn De lotgevallen van Sebastiaan Terts, een
roman over de huwelijksproblemen van Erik Leeman en zijn gade Margreet. Erik
had in die dagen een verhouding met zijn oude schoolvriendin Harriët. Het laatste
verhaal van de bundel Pestvogels (1980) zet in met: ‘Toen Erik en Margreet Leeman
eindelijk hadden besloten uit elkaar te gaan, maakte zich als een milde epidemie de
neiging van hen meester zakelijke, materiële dingen te regelen.’ Het laastste verhaal
van de bundel Omtrent Kapelaan (1985) speelt zich af na de (twijfelachtige) scheiding
tussen Erik en Margreet, wanneer Erik in het bed van en met een buurvrouw ligt te
vogelen en verlangt naar Margreet. Met Een leeg landschap schijnen we in de tijd
weer terug te zijn bij de (geciteerde) situatie van Pestvogels. Of niet, of een paar jaar
later; ik heb geen zin om het allemaal uit te rekenen. Het ‘gedoe’ om die eventuele
echtscheiding, gelardeerd met nogal wat ‘psychotalk’ over vrijheid en
vrijheid-in-gebondenheid en relaties-buitenom, begint me een beetje te vervelen.
‘Doe dan, man!’ zou ik Leeman willen toevoegen.
Maar blijkbaar heeft Leeman nu dan toch iets gedaan, want op de eerste pagina
van de roman wordt meegedeeld dat hij terugkeert naar het dorp aan de rand van
Amsterdam waar hij met zijn Margreet woonde: ‘Naar het dorp moest ik om een
handtekening te zetten onder een document dat met de scheiding te maken had: dat
ik afzag van iets en mij verplichtte tot iets in verband met onze dochter Liesbeth.’
Die terugkeer zet een stroom weemoedige gedachten in gang over de jaren zestig en
zeventig, toen jonge gezinnen zich in het dorp vestigden; nu zijn zij alle vertrokken
en het dorp is ten prooi gevallen aan de blijkbaar onafwendbare vooruitgang die alles
wat mooi en romantisch is verplettert.

Trouw en trouw
Met het dorp voegt Van Toorn een nieuw gegeven aan de geschiedenis van Erik en
Margreet toe, in die zin dat hij nu uitgebreid hun jaren in de dorpsgemeenschap over
het voetlicht brengt. Hij doet dat met grote vaardigheid; de roman steekt knap in
elkaar met geraffineerde tijdlagen en subtiele perspectiefwisselingen tussen de
ik-verteller Erik Leeman en een verteller die Erik en de anderen van enige afstand
observeert. Een technisch gave roman derhalve, ook door het verzorgde taalgebruik
met de milde Van Toorn-ironie. En toch... de roman bevredigt me niet. Ik krijg bij
het lezen van al van die gebeurtenissen rond trouw en ontrouw, al dat getob om het
leven, zo'n ontzettend moe gevoel. In ieder geval zo'n gevoel tussen verveling en
irritatie, want enerzijds vind ik die hele Erik Leeman niet bepaald een spannende
man tot wiens gevoels- en geslachtsleven ik en detail toegang wil hebben. En
anderzijds ergert me het getut tussen die Academisch geschoolde dorpsbewoners.
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Willem van Toorn
BERT NIENHUIS

Ik spreek met opzet van ‘getut’; de onderlinge relaties tussen de echtpaartjes Erik
en Margreet, tandarts Herman en Inge, architecte Saskia en socioloog Rob, met nog
wat rondlopend volk daaromheen, zijn wellicht van fundamenteel belang in sexualihus
voor de betrokkenen, mij laten ze grotendeels Siberisch. Maar ik erger me ook:
uitspraken als die van Saskia tot Erik, wanneer zij een verhouding met elkaar
begonnen zijn en midden op de dag in bed liggen: ‘Rob en ik hebben afgesproken
dat we elkaar niets vertellen zolang het ons huwelijk niet bedreigt. Ik geloof niet in
al die openhartigheid. Als we erover gaan praten, duurt het geen maand.’ Zulke
uitspraken vind ik passé-cliché. Dat geldt ook voor de woorden van Margreet die ik heb het niet verzonnen - een liefdesnestje met de jongensachtige, onbehaarde
echtgenoot van de overspelige, ‘koude vis’ (dixit Margreet) Saskia heeft gebouwd:
‘Ik ben gek op je,’ zei ze. ‘Je maakt me heel gelukkig. Maar ik voel me schuldig dat
ik het nog steeds niet tegen Erik heb gezegd. En ik zie mezelf niet als een vrouw met
een langdurige verhouding. Die had mijn moeder al. Ik vind dat we moeten stoppen.
Rob.’ Ik vind de hele situatie inclusief de reacties van de heren-hartenbrekers nogal
cliché: dit is toch het menselijk tekort op provinciaals doorzonwoning-formaat.
Het lijkt of Van Toorn dit type kritiek voorvoeld heeft. Meer dan bij eerder optreden
laat hij zijn Erik, die zichzelf typeert als ‘een kankerende optimist’, nu boude, naar
de actualiteit verwijzende opmerkingen maken. Erik ergert zich aan de manier waarop
allochtonen bezit nemen van Amsterdam, of eerder nog aan de nonchalance waarop
wij met onze eigen cultuur omgaan: ‘Ik vind dat ik het recht heb ongerust te worden
als ik vrouwen in middeleeuwse jurken door Amsterdam zie lopen, een paar passen
achter een Turkse bergdorpbewoner die ze als lastdier gebruikt, en die zijn dochters
thuishoudt van school als ze de puberteit naderen. Het zal wel schilderachtig zijn,
maar ik vind er geen barst aan [...] dat we niet eens tegen zo'n man durven zeggen:
je mag hier best wonen, maar je stuurt netjes je dochters naar school en je houdt je
aan de democratische regels hier en anders lazer je maar op.’
Erik ergert zich aan veel stuitends in de moderne tijd, en op die momenten heeft
hij mijn sympathie. Dan lijkt hij enigszins boven zichzelf en boven al dat relatieleed
uit te groeien, alhoewel de wroeging meegelopen te hebben in demonstraties voor
de ‘bevrijding’ van Vietnam, of uitvallen naar de vervuiling van het milieu, of zijn
optreden in de dorpspolitiek waar een oude boomgaard op het politieke offerblok
ligt, nu toch ook weer niet de meest verrassende inzichten opleveren. Erik is een
melancholicus, en dat maakt hem menselijk. In die kwaliteit weet Van Toorn hem
menigmaal realistisch en treffend te typeren.
De intrigerende boektitel weerspiegelt de verhouding tussen cultuur en natuur:
waar de natuur (het-polderlandschap) wordt volgeplempt met cultuur (de woningbouw,
waarvoor zelfs of juist een oude boomgaard wordt opgeofferd), daar wordt de
menselijke geest verdreven, kleiner gemaakt: leger. En ook de natuur zelf (de tijd en
de dood) helpt een handje mee aan het leger maken van de menselijke wereld. Dat
lijkt mij een van de problemen die Van Toorn in deze roman heeft willen uitwerken.
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Maar dan toch... ik had zo graag aan de hand van die problematiek in een wat ‘vollere’
romanwereld rondgedwaald.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

7

Een schuldig requiem
Een dame zonder genade in Een zachte vernieling van Hugo Claus
Een zachte vernieling door Hugo Claus Uitgever: De Bezige Bij, 189 p., f
27,50
Carel Peeters
Het negende gedicht van de cyclus ‘Hecate spreekt’ in Hugo Claus' bundel De
Wangebeden geeft een bijna volledig portret van deze driekoppige godin. Ze wordt
sprekend opgevoerd en heeft het tegen de dichter, van wie ze zegt dat hij haar spiegel
is: zoals zij is, is hij ook. ‘Alleen in het onvolkomene/raak ik vol en dik/Schoonheid
is geen evenwicht,’ zegt ze. Ze geeft hem wel alles ‘toch laat ik mij niet vangen’: ze
wil ‘niet los van mijn schelp,/mijn schaduw, mijn schors’. Ze leeft van wantrouwen
(‘van goede trouw krijg ik een maagzweer’) en hij moet maar in zijn bos blijven,
want op haar valt niet te bouwen.
Daar waar in Claus' werk in één vrouwenfiguur zowel 1. een mannenverslindster
optreedt, die zich 2. nooit volledig geeft, maar zich in haar schelp terugtrekt en die
steeds 3. op zoek is naar zichzelf, daar is de driekoppige godin op de achtergrond
aanwezig. Het motief is in allerlei variaties vanaf het begin in Claus' werk aanwezig
en mondde niet voor niets uit in de meer dan twintig pagina's tellende cyclus, ook
in romans als Het jaar van de kreeft. In Een zachte vernieling is ze in zuivere vorm
aanwezig in Sabine, een adellijk meisje dat de smaak van Parijs te pakken heeft en
haar schoonheid te gelde maakt als fotomodel. André Maertens, de verteller, gaat
haar achterna nadat hij haar heeft gezien in het grote huis dat hij als
leerling-huisschilder meehielp schilderen. André vertelt het verhaal van zijn Parijse
tijd als een herinnering aan de juist gestorven dichter Bernard Waehlens. Hij is
directeur van een Cultureel Centrum en staat op het punt om vervroegd met pensioen
te gaan. Het bericht van Waehlens' dood roept het begin van die jaren vijftig terug
en daarmee ook Sabine, une dame sans merci.
Dat het verhaal in het begin van de jaren vijftig in Parijs speelt onder daar
verblijvende Nederlandse en Vlaamse schilders en dichters die zich tooien met de
naam ASUR, maakt het onvermijdelijk dat Claus gebruik heeft gemaakt van zijn
eigen herinneringen uit die tijd in Parijs, toen hij zich in de kring van Cobra bevond.
Het zijn niet Claus' herinneringen die we in Een zachte vernieling te lezen krijgen,
maar die van André Maertens, een cynisch en duidelijk teleurgesteld man. De vraag
is wel waarom Claus hem zo'n wrang beeld van zijn kunstenaarsvrienden laat geven.
Ze worden voorgesteld als charlatans met even pretentieuze als wollige praatjes. Hun
blad ASUR staat ‘vol kindertekeningen en versjes zonder hoofdleters’. André komt
erbij als een groentje die nog niet eens weet wat ‘experimenteel’ betekent. Hij heeft
zijn kennis uit het meerdelige standaardwerk De wonderen van de wereld. Sabine is
kind aan huis in het ateliergebouw, maar ze heeft daarnaast haar eigen leven in nog
exotischer kringen. André spaart zichzelf niet als het erom gaat de nep van de kunst
te tonen die wordt voorgesteld als revolutionaire vernieuwing. Wanneer hij op een
dag wat slordige tekeningen maakt, brengt een meisje ze naar een galerie, waar ze
onmiddellijk als iets heel nieuws worden gezien. Hij ondertekent ze met het
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pseudoniem Clarion, zodat zijn vrienden niet weten dat ze van hem zijn. De
kunstcriticus Harry van Diest vertelt hem een paar dagen later dat hij een groot artikel
in Elseviers Weekblad gaat schrijven over een nieuwe ontdekking van hem: de schilder
Clarion. André doet halfhartig mee met de groep; hij doet wel van alles en gaat met
ze naar cafés en feesten, maar wat ze in hun hoofd hebben staat ver van hem af:
‘oeverloos gekabbel’ van dichters en schilders die ‘het aangezicht van het universum
willen veranderen met de hulp van Stalin, de kinderen, de schizofrenen, de
zondagsschilders’. Hij wil herhaaldelijk terug naar huis en krijgt nachtmerries over
zijn moeder die kanker heeft.

Buitenkant
Dat André in de kring van de ASUR terechtkomt is toeval; hij gaat Sabine achterna
omdat ze hem in België een vinger had gegeven zodat hij nu de hele hand wil. In
Parijs heeft ze een schare vrienden tot in haar bed, fotografen, filmers, iemand van
de Unesco, de hofmeester van de koning van Egypte. Ze komt en gaat en aan dat
ritme past hij zich aan, met tegenzin en afgevend op haar vrienden. Zij leidt een
ongeregeld luxeleven, terwijl hij geen cent heeft en soms moet stelen om te kunnen
eten. Dat hij zonder verdere verklaring of gedachten verliefd op haar is is een feit,
maar staat nergens; wel zegt hij herhaaldelijk dat hij niet van haar houdt als ze doet
zoals ze doet. Comfortabeler voelt hij zich bij Nikki, een van de vrouwen van ASUR.
Alles is in Een zachte vernieling terloops en onnadrukkelijk, op het
ongeïnteresseerde af. Of het opzet is weet ik niet, maar Andrés herinneringen aan
zijn Parijse tijd zijn schetsmatig, fragmentarisch, oppervlakkig. We krijgen niet meer
te zien en te horen dan de buitenkant die een adolescent in een vreemd Parijs ziet.
De intriges tussen de dichters en de schilders kan hij maar ten dele vatten; er gebeurt
met Sabine en met zijn vrienden veel buiten zijn blikveld. Over de dichter Bernard
Waehlens krijgen we vrij vroeg in de roman te horen dat het iemand is die voortdurend
bezig is verliefd te zijn. Het duurt tot het einde van de roman voor André en de lezer
erachter komen wat er werkelijk met hem aan de hand is; al die tijd is Bernard een
intrigerende schim. Hij is de dichter van de bundel De blinde buurman, die nog alleen
bestaal in de vorm van roze velletjes doorslag. Hij is de afhankelijke vriend van de
dichter Hoorne, wiens ambitie bestaat uit het eeuwig te voltooien lange gedicht ‘o,
die poes mechanikoes’. Hij is ondoorgrondelijk, stuurs, wantrouwend en jaloers vanaf
het moment dat Sabine zich in haar spel mei liefde en verliefdheid aan hem heeft
overgeleverd - binnen haar grenzen, want het wordt ook ernst met André, die van
haar de opdracht krijgt een hotelkamer te nemen tegenover het appartement waar ze
met, Bernard woont. Ze noemt André een ‘raar ventje’ en verklaart ruimhartig dat
zij van Bernard houdt, maa? verliefd is op André: ‘Ik hou van mannen als ze zo
kinderachtig gesloten doen. Met hun problemen. Frustraties. Het neemt zulke enorme
proporties aan bij mannen.’
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Hugo Claus
BERT NIENHUIS

Prullaria
Een zachte vernieling beschrijft eigenlijk een langzame vernieling. In de groep
schilders en dichters van ASUR ontstaan facties die elkaar roddelend contacten met
de Amerikaanse inlichtingendienst of de Sovjets verwijten. De groep wordt opgeheven
wanneer de dichter Floris de Wilde in het gevang komt, maar als hij terug is ontstaat
er een nieuwe groep, met een nieuw tijdschrift: Zog. Daar komen geen gedichten in
van Bernard of Hoorne, want die zijn uit de gratie. De zachte vernieling van de titel
slaat op de langzame vernietiging van Bernard. Hij wordt geleidelijk aan uitgestoten
omdat hij zich in 1943 vrijwillig bij de SS heeft gemeld voor het Oostfront. Dat
verklaart ook zijn afhankelijkheid aan Hoorne, die zou hetzelfde gedaan hebben,
maar verdween op het laatste moment.
Een van de weinige keren dat Claus het verhaal onderbreekt met een stuk tussen
haakjes is dat een overweging uit het heden van André: ‘Nu, na al die jaren, schiet
mij te binnen dat ik (...) eigenlijk een even volumineuze, zij het chaotischer,
opeenstapeling van tegenstrijdige vluchtige prullaria met mij meetors waaruit ik
nauwelijks iets kan distilleren dat enige betekenis heeft. Straks maak ik mezelf nog
wijs dat het die opeenstapeling is die mij door haar willekeur, haar gedachteloze
overwoekering heeft belet inzicht te krijgen in, in wat? in iets dat mijn leven had
kunnen zijn, iets dat mij toebehoorde. Misschien was het besef dat een eendere zachte
vernieling hem bedreigde de aanleiding voor Bernard om zich in die dagen in isolatie
te trekken en zich zo hopeloos aan Sabine, of aan zijn voorstelling van Sabine vast
te klampen.’
‘Willekeur’, ‘overwoekering’, ‘tegenstrijdige vluchtige prullaria’: dat zijn Andrés
woorden voor zijn leven in dit ‘schuldig requiem’ voor Bernard Waehlens. Dat is
rijkelijk vaag, evenals dat ‘misschien’. Het meeste speelt zich in Een zachte vernieling
dan ook achter de schennen af, maar wat zich daar afspeelt bepaalt het doen en laten
op de voorgrond. Het klinkt wel mooi om de hardnekkigheid waarmee Bernard en
André Sabine willen hebben een ‘amour fou’ te noemen, maar dat is ook een rots
waarin geen beweging is te krijgen. Ik wil het wel aannemen, maar het is
onbevredigend wanneer er zo weinig details worden gegeven die het een beetje
begrijpelijk maken. Het is alsof Claus in de geest van André Maertens niet zo diep
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heeft willen gaan en met Hecate in het gedicht zegt: ‘Ik geloof dat ik geloof/dat
niemand mij iets kan schelen’.
■
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Biesheuvel eendimensionaal
Boekenweekgeschenk 1988
Een overtollig mens door J.M.A. Biesheuvel Uitgegeven door de CPNB
Boekenweekgeschenk bij aankoop van f 19,50 aan boeken
Carel Peeters

J.M.A. Biesheuvel, tekening Judith Ten Bosch

Dat Biesheuvel alles zonder omwegen bij de naam noemt is zijn kracht, omdat hij
het bezwaar van deze eendimensionale duidelijkheid opheft door de wonderlijke
verhalen en anekdotes die hij er omheen opdist. Schrijven dat de hoofdpersoon zo
angstig is, dat hij zich een nietswaardige nul vindt, dat kan allemaal nog nel wanneer
er genoeg compensatie is, anders is het een te kale mededeling. Biesheuvels
eendimensionaliteit kan ook opgeheven worden door de groteske herhaling, door het
hameren op hetzelfde. Wanneer dit absurdistische hameren op hetzelfde aambeeld
afwezig is, ontstaat meteen het kralen rijgen van op zichzelf niet opwindende
anekdotes. Een groots en geslaagd voorbeeld van steeds maar herhalen is Mijn vrouw,
het verhaal over de worsteling van een professor om onder de drukkende goedheid
van zijn vrouw uit te komen. Het patroon in Biesheuvels werk is vrij eenvoudig: de
wereld als last, het gevecht met het gevoel een nietswaardige te zijn, de angsten die
komen en gaan, het terugvallen op de kleine genoegens van het leven en de
verheerlijking daarvan, het klein maken van zichzelf, het komisch zelfbeklag. Dit
alles is genoeg als het radicaal gebeurt en dat is in Een overtollig mens niet het geval.
De overtolligheid van de eenzame academicus Johan Knipperling wordt beschreven,
en dat hij een onhandig en contactgestoord iemand is wordt met een aantal terloopse
voorvallen getoond, maar het blijft eendimensionaal. Dat hij angstig, overtollig en
eenzaam is blijven betonachtige mededelingen die je moet accepteren, het wordt niet
voelbaar gemaakt, en dat moet toch bij dergelijke gevoelige zaken. Hoe woordenrijk
ook, hetzelfde is het geval in het sprookjesachtige ‘Een Job van onze tijd’, waarin
een student jarenlang verschroeide bomen water moet geven met water dat hij er in
zijn mond naar toe moet dragen. Wanneer de bomen weer tot leven komen mag hij
op weg gaan om de hand van zijn Hilde te verwerven. Het is allemaal moeite die
uiteindelijk voor niets blijkt te zijn geweest. Een rechtlijnige parabel, maar zonder
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kraak of smaak. ‘De klok’ heeft dezelfde strekking, maar dan gesitueerd in een tijd
dat er nog slavenarbeid in Limburg werd verricht door huispersoneel. Het gaat om
slechte mensen, maar niet meer zo navoelbaar. De mateloosheid waarmee Biesheuvel
verhalen in verhalen vertelt bereikt zijn grens in ‘De lezing’ en in het titelverhaal;
de divagatie heeft hier geen grenzen meer en kan zo eindeloos doorgaan.
■

Op de vlucht voor gluurogen
Het leed van de schoonheid in roman van Nelly Heykamp
Schoon van Gestalte door Nelly Heykamp Uitgever: De Arbeiderspers,
235 p., f 29,50
Beatrijs Ritsema
Fysieke schoonheid maakt niet gelukkig. Voor zover iemand in zijn onnozelheid het
idee heeft dat dat wél zo is, zal hij deze gedachte voorgoed laten varen na lezing van
Nelly Heykamps roman Schoon van gestalte. Want wat wordt Suzanne de Ridder,
Heykamps hoofdfiguur, verschrikkelijk gestraft voor haar aantrekkelijk voorkomen.
‘Gekrulde haren, gekrulde zinnen,’ had haar onderwijzeres in de vierde klas van de
lagere school al bedacht, al was zij nog zo wijs geweest deze opmerking voor zich
te houden, maar Suzannes tante Janke was minder fijnbesnaard. ‘Dat is er een voor
de wereld,’ had ze onheilspellend verklaard, en, alsof dat nog niet duidelijk genoeg
was: ‘Daar heeft de duivel zijn klauwen in geslagen.’ Vanaf het moment dat Suzannes
borsten beginnen te ontluiken is het dan ook mis. Alles wat man en jongen is begluurt
haar met nauw verholen lust; alles wat vrouw en meisje is beziet haar met wantrouwen
en achterdocht. Terwijl zij toch de langste mouwen en hoogste kragen van de klas
droeg, alle knoopjes altijd gesloten al was het nog zo warm, en haar weelderige
krulhaar stijf gedraaid was in houten vlechten. Niets hielp. De loodzware, nachtzwarte
gereformeerdheid van het met dundrukbijbelteksten dichtgeplakte Zuid-Holland van
de jaren vijftig kleddert weer lustig van de pagina's. Je krijgt het er bijna zelf benauwd
van. Het verhaal wordt verteld aan de hand van flash-backs. In het heden hebben we
te maken met de psychotherapeute Anna, die op zoek is naar het ‘echte leven’, omdat
‘alles wat ze aanraakte zich voor haar glad leek te strijken’. Na enig twijfelen
accepteert ze de in haar schoot geworpen, sinds tien jaar catatone Suzanne als patiënt
(cliënt). Anna krijgt haar intussen monsterlijk dik geworden cliënte, wier schoonheid
echter nog steeds door de vetplooien heen schemert, wonderwel snel aan de praat,
doordat ze zich niet-professioneel opstelt: ze beantwoordt vragen van Suzanne over
haar eigen privé-leven en plant daarmee de kiem voor haar latere geestelijke
ontsporing. De twee vrouwen vormen in zekere zin elkaars complement. Anna is
iemand wie het in het leven altijd voor de wind is gegaan (een probleemloos huwelijk
met een schilder zonder bohémien-neigingen, twee leuke kinderen, werk dat haar
bevalt); Suzanne is haar hele leven (althans voor de opname in de psychiatrische
inrichting) slechts op één eigenschap beoordeeld, namelijk haar schoonheid, waar
ze dan ook, zoals van het begin af duidelijk is, door te gronde gericht wordt. Haar
andere eigenschappen zijn eigenlijk allemaal ondergeschikt aan haar uiterlijk: ze is
braaf, doortrokken van zondigheidsbesef en extreem gehoorzaam aan haar benepen
ouders. Er is niets in haar karakter dat haar er ook maar toe zou kunnen verleiden
haar kont tegen de krib te gooien en iets voor zichzelf te beginnen, want ze is zozeer
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volgepompt met godsdienstige rimram, dat haar leven gereduceerd wordt tot één
lange wezelachtige vluchtpoging voor mannelijke gluurogen.
Treurig is het allemaal wel natuurlijk: de aanrandingspoging in het bos, waar ze
paddestoelen zocht voor een herfststukje voor school; de bijna-verkrachting door
een streng rechtzinnige boer uit de Noordoostpolder, naar wie ze voor straf was
gestuurd door haar vader toen die haar beeltenis had aangetroffen op een onschuldige
reclameposter voor kaas bestemd voor de export (na deze ontdekking werd ze eerst
nog twee dagen op haar kamer opgesloten zonder eten). En overal maar die loerende
ogen. Je zou er straat vrees van krijgen en dat gebeurt dan ook.
Het medelijden met dit schuldloze wezen, dat er toch ook niets aan kan doen dat
ze mooi is, maakt geleidelijk plaats voor een lichte irritatie over zoveel
slachtofferschap. Toegegeven, je kunt met huid en haar vastzitten aan je ouders, je
opvoeding, de bijbel en je zondige zelfbeeld, maar schoonheid alleen lijkt me een te
zwakke pijler om deze constructie te kunnen blijven torsen. Schoonheid went, net
als lelijkheid. Frequentie van omgang zwakt de reacties af die het uiterlijk oproept,
zodat de ‘ware mens’ te voorschijn kan komen. Suzanne geeft hier echter niemand
de gelegenheid toe; over haar innerlijk leven komt ook de lezer niets anders te weten
dan het gevoel van opgejaagdheid waardoor ze beheerst wordt, zodat de interesse
taant: als persoon blijft ze plat en eendimensionaal. Zelfs in het rollebollige
Amsterdam van de provotijd, waar ze terecht komt na haar vlucht uit de
Noordoostpolder (via een omweg bij haar Friese familie - ook gereformeerd, maar
minder frenetiek en vriendelijker van inborst - toch gaat uitgehuwelijkt worden haar
weer te ver), ontdooit ze niet. Suzanne is te ver heen en koerst ondanks de steun van
de Dolle Mina's onafwendbaar op haar noodlot af.
Die gereformeerde voorbeschiktheid staat me een beetje tegen, ik word er ongedurig
van. Het gereformeerde geloof slaat vele wonden en mooi zijn is niet altijd een pretje,
maar hier wordt wel met erg grof geschut gewerkt. Suzanne krabbelt uiteindelijk
weer overeind door zich op ondoorzichtige wijze in Anna's privéleven in te dringen.
Haar vijftienjarig verblijf in gevangenis en psychiatrische inrichting heeft de in haar
sluimerende manipulator wakkergemaakt en ze heeft zich ontpopt tot een balsturige
cynica met een houding van ‘je kunt me nog meer vertellen’. Haar contacten met
Anna's gezinsleden blijven geheim en worden door Anna, als die er een keer achter
komt, als uiterst grievend ervaren. Waarom Anna hier bijna aan onderdoor moet
gaan, blijft onduidelijk. Het groeiende zelfvertrouwen van Suzanne en de afbrokkeling
van zekerheden van Anna zijn op de een of andere manier aan elkaar gekoppeld,
maar hoe dat precies in elkaar steekt komt er niet goed uit. Psychologisch hebben
deze vrouwen te weinig reliëf: Suzanne is aanvankelijk alleen slachtoffer en is later
eenvoudigweg uit op wraak; Anna is over het geheel genomen te vaag en treedt te
veel als katalysator voor haar cliënte op, zodat ze in haar schaduw blijft. Van een
werkelijke botsing tussen de hoofdfiguren is ook nergens sprake. Het kabbelt maar
zo'n beetje voort parallel aan elkaar.
Schoon van gestalte heeft te veel bladzijden voor het thema ‘schoonheid brengt
ellende’ en tegelijk te veel onuitgewerkte motieven. De bleekheid van de stijl (geen
enkele zinsnede blijft langer hangen dan nodig voor het opnemen van de informatie)
geeft het boek iets wezenloos en versterkt de indruk dat de schrijfster in een
monomane val terecht is gekomen.
■
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Sterven in het ochtendblauw
Bezwerende roman van Tip Marugg
De morgen loeit weer aan door Tip Marugg Uitgever: De Bezige Bij, 143
p., f 24,50
Wim Vogel
Twee jaar geleden reisde NRC-redacteur H.M. van den Brink naar de Antillen. In
zijn verslag Reis naar de West beschrijft hij hoe hij met Boeli van Leeuwen een
bezoek brengt aan Tip Marugg, de Curaçaose auteur van wie na Weekendpelgrimage
(1957) en In de straten van Tepalka (1967) in Nederland nauwelijks meer iets
vernomen was. Zijn vriend Tip, de heremiet, weet Van Leeuwen, schrijft echter nog
steeds en na maanden soebatten heeft hij een fragment uit zijn nieuwe roman
losgekregen. Een week later leest Van den Brink dat fragment, ‘De vernietiging van
Zuid-Amerika’, in Amigoe, een Nederlandstalige krant op de Antillen. De roman die
Marugg nu heeft laten verschijnen en waar dat fragment in terug te vinden is, heeft
een fraaiere titel: De morgen loeit weer aan. Wie zijn werk goed kent, weet dat Tirade
onder deze titel al in 1976 een paar gedichten publiceerde.
Deze gegevens maken duidelijk dat Marugg uiterst zorgvuldig met zijn materiaal
omgaat, dat schrijven ook voor hem steeds weer schrappen en herschrijven is. Zijn
thematiek en motieven zijn in dertig jaar niet wezenlijk veranderd. Alle aandacht
gaat daardoor uit naar de wijze waarop zij opnieuw verwoord kunnen worden.
Maruggs derde roman bewijst het gelijk van die gedreven terughoudendheid. De
morgen loeit weer aan is sterk en doordacht van compositie, aangrijpend van inhoud
en toch zo sober, strak, dwingend en evocatief geschreven dat je voortdurend geneigd
bent de tekst hoorbaar uit te spreken.
Maruggs hoofdpersonen hebben veel met hun beschrijver gemeen. Het zijn
nachtmensen die het liefst gaan slapen als het licht wordt. Hun territorium is beperkt
én grenzeloos. De hoofdpersoon uit Weekendpelgrimage overdenkt in een auto langs
de kant van de weg om drie uur 's ochtends zijn troosteloze kroegentocht van die
nacht. In In de straten van Tepalka, een gefantaseerde stad in het Amazonegebied,
ligt hij in een ziekenhuisbed en overziet in koortsachtige visioenen zijn leven. In de
nieuwe roman zit hij van half twee 's nachts tot drie uur in de morgen op de bovenste
trede van de opstap voor zijn huis en overpeinst, opnieuw in één lange monologue
intérieur zijn leven en de teloorgang van het Zuidamerikaanse contintent waartoe
ook de eilandenboog van de Antillen behoort.
Die bijna klassieke eenheid van plaats wordt opengebroken doordat de gedachten
van de in zichzelf pratende man voortdurend naar andere tijden en naar andere ruimten
afdwalen. Voor de spanning die het gevolg is van deze opvallende tegenstelling zorgt
ook de structuur. Allengs wordt duidelijk dat hier iemand op zijn manier afscheid
van het leven aan het nemen is. Wat belangrijk daarin was, wordt nog eenmaal
teruggehaald, een paar ontmoetingen, een paar gebeurtenissen uit al die jaren van
aftocht. En als het dag dreigt te worden, als de loeiende passaatwind weer opsteekt,
dan is de drank op, dan heeft hij zich gewassen en schoon in het wit gekleed, dan is
de balans opgemaakt, dan kan het leven worden beëindigd.
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Tip Marugg getekend in 1952

Vreemd dat zo'n stilstaand verhaal zo aangrijpend kan zijn.
Marugg bereikt dat door duidelijk te maken dat zijn eenzame waker in de Curaçaose
nacht alleen al door zijn bestaan deel uitmaakt van het continent en de eilanden waar
‘sedert eeuwen een primitieve god met stilzwijgen aan voorbij gaal’. En het zijn bij
uitstek literaire middelen die Marugg aanwendt om die synthese vorm te geven. Waar
alleen de nacht leefbaar is, daar houdt de dag de dood in. Licht en donker, dag en
nacht, dood en leven, plaats en ruimte, individu en massa dat zijn dan ook belangrijke
motieven. Omdat de dood alleen door de seksualiteit overwonnen kan worden, speelt
ook dat motief een grote rol. Zijn oudste erotische ervaringen werden echter al
gekenmerkt door onbereikbaarheid. Een door een kijker stiekem gadegeslagen
eucharistieviering met communie-uitreiking die geheimzinnig en sensueel wordt
ondergaan, maar wei op veilige afstand. Een suizeling in zijn hoofd op elfjarige
leeftijd waardoor een geïdealiseerd meisje bijna lijfelijk voelbaar wordt.
In het tweede hoofdstuk vertelt de wakende man een bizarre geschiedenis: vogels
die sterven in het ochtendblauw. Zij ontwaken bij zonsopgang, vliegen recht op de
rotswand van de hoogste berg op Curaçao aan en ‘even voor zij de stenen muur raken,
stijgen zij met een scherpe bocht weer omhoog, gaan rakelings langs de rotstoppen
en verdwijnen in oostelijke richting, de nieuwe zon tegemoet. Maar drie of vier van
de vogels remmen hun pijlsnelle glijvlucht niet af en schieten niet omhoog: zij blijven
regelrecht aansuizen op de rotswand en slaan te pletter.’ Een absurd tafereel: ‘Het
samengaan van de prachtvolle luister van de geboorte van een nieuwe dag met de
onnatuurlijke zelfvernietiging van wezens als vogels die ik zó met de natuur
vereenzelvig...’ Het zijn deze dode vogels die als een dreigend leidmotief de roman
bevolken want de enige verklaring die gevonden wordt is dat vogels die niet meer
in staat zijn tot het verrichten van de paringsdaad er een eind aan maken. Contact
met vrouwen heeft hij niet meer. Niet zonder reden wordt al in de eerste alinea
geschreven over ‘de solitaire geneugte die de goede fraters vroeger op school plachten
te betitelen met zelfbevlekking’, een manipulatie waar de hoofdpersoon zich nog
steeds bij tijd en wijle aan overgeeft.
Behalve dat het leven niet meer doorgegeven kan worden, wordt uit de nachtelijke
herinneringen ook duidelijk dat de mens niet bij machte is het leven te veranderen.
Natuurlijk, inlandse mythische verhalen beweren van wel en proberen in ieder geval
door rituelen invloed op het leven uit te oefenen en zijn oom, een dominee in
Venezuela bij wie hij als jongen een jaar woonde, is ervan overtuigd dat verandering
ten goede, mits je God maar in je leven toelaat, mogelijk is.
Met die oom bezoekt hij iedere zaterdag gevangenen. Een stichtend woord, een
paar harde koeken. Hij wordt vooral gefascineerd door de afwezige, vervreemdende
blik van een gevangene. Deze ‘ziener’ leert hem op een oorspronkelijke manier de
wereld te bekijken: ‘Hij had mij zonder woorden onderricht in het kijken naar dieren
en planten op een nieuwe manier, details te zien die de meeste mensen niet zien, ook
dingen die bijna onzichtbaar zijn.’ Door dat kijken wordt hij zich bewust van de
sociale ongelijkheid in Zuid-Amerika. Hij ziet de martelingen én hij ziet hoe een
ijskoude god boven op de hoogste berg van Zuid-Amerika zich niet bemoeit met die
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alledaagse dingen van het leven. Zoals hij in zijn kijker waarmee hij in zijn jeugd de
heilige mis beloerde plotseling alleen nog maar zichzelf gespiegeld ziet, zo zijn ook
de glazen van de diamanten bril van god voorzien van een dunne laag lood. Een mens
kan alleen zichzelf kennen, al het andere is illusie.

Verwoesting
Uit deze dubbele machteloosheid (seksueel en sociaal) vloeit het einde logisch voort.
In een prachtige, bezwerende en repeterende stijl wordt beschreven hoe in de laatste
vijf minuten van het tweede uur van die nacht de god van Zuid-Amerika zijn woord
gestand doet dat ‘aan alle ellende een einde (wordt) gemaakt wanneer men niet meer
weet dat ellende bestaat.’ In die paar minuten verwoest hij een werelddeel.
Tegelijkertijd vindt er op een Caribisch eiland een andere verwoesting plaats. In een
tuin die plotseling vol doodshoofdvlinders is, neemt een gereinigd en gelouterd man
op een erotische wijze afscheid van wat hem 't liefste was: de nacht. Hij weet dat hij,
als alle andere mensen, is als een schip en ‘elk schip is een heel klein eiland met heel
weinig inwoners’.
Als de morgen dan om drie uur weer aanloeit, gaat hij naar binnen. ‘Ik heb geen
naaste buren en op dit uur zijn er geen voetgangers op de weg. Alleen mijn honden
zullen de knal horen en al de Caribische eilanden, waarvan de geologen altijd al
vermoed hadden dat zij de vorm hebben van een paddestoel, zullen afknakken van
de aardschors en drijvend worden voortgesleept in de woest kokende maalstroom,
om daarna het ene na het andere te verdwijnen in de neerzuigende wieling van de
waanzinnige zee.’
De morgen loeit weer aan is een knappe en rijke roman. Ieder detail, iedere
uitweiding is functioneel, de inhoud wezenlijk, de stijl perfect. Een roman waar ik
het liefst zoveel mogelijk uit zou willen citeren, die ik eigenlijk meteen nog eens en
nog eens zou willen lezen. Zo'n roman gun ik van harte een groots onthaal.
■
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Afgeprijsd
C.M. Geerars schreef een niet erg vlot leesbaar maar wel zeer informatief proefschrift
over Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733) (De Slegte, 527 p., f 29,50). In 1810
schreef Jeronimo de Vries dat door Poot ‘een morgen- en avondstond met de juiste
en eigenaardigste kleuren ons voor oogen is gesteld’. En misschien is ook voor de
twintigste-eeuwse lezer de boer-dichter Poot wel vooral leesbaar in zijn
natuurimpressies. Wy zien de schemeringen/Verdikken, daer ne staen,/ Alrede heft
de gulde maen/ Haer horens op, en rukt ter baene in haere kringen. Hoe rust het
hangend looft Der luisterende boomen!/ Geen wint beroert de vlakke stroomen./ Het
slaeperige velt wart blint en stom en doof. Maar afgezien van ons eigen oordeel: door
tijdgenoten werd hij als groot poëet beschouwd. Alleen al uit dien hoofde heeft hij
Geerars studie verdiend.
Meer natuurpoëzie in The Penguin Book of Bird Poetry (Martyrium, 361 p., f
7,90). Prachtige Engelse vogelgezichten, van de tiende eeuw tot nu. Shakespeare
bezong de koekoek en de uil. Bunyan de leeuwerik. Keats de goudvink en Matthew
Arnold ving de nachtegaal in zijn verzen: Hark! ah, the nightingale-/ The
tawny-throated!/ Hark, front that moonlit cedar what a burst!/ What triumph! hark!
-what pain! Vogels van diverse pluimage zijn ook te vinden in het kunstig rond de
letters van het alfabet gewikkelde loofwerk in Initials and Decorative Alphabets
door Erhardt D. Stiebner en Dieter Urban (De Slegte, 333 p., f 24,50). Niet alleen in
de negentiende eeuw hield men ervan letters en initialen half in geboomte en
struikgewas te verschuilen, maar Stiebner en Urban laten ook druk begroeide
middeleeuwse initialen zien. Initials and Decorative Alphabets biedt een schitterend
overzicht van ernst en luim rond ons alfabet door de eeuwen heen. Aardig zijn bij
voorbeeld de alfabetische tableaux vivants uit het zestiende-eeuwse Italië. Eenzelfde
soort overzicht stelden Philipp Luidl en Helmut Huber samen, maar dan voor
Typographical Ornaments (De Slegte, 367 p., f 24,50). Ook hierin wordt enige
aandacht besteed aan initialen, maar veruit het grootste deel bestaat uit sierlijnen,
jubelkaders, feestelijke onderstrepingen en stempelontwerpen voor prachtbanden.
Ook hier weer een historisch overzicht; de reprodukties zijn even helder als in Initials
and Decorative Alphabets, en geen van beide boeken mag ontbreken in de verzameling
van typografisch geïnteresseerden.
Aan een der grootste verhalenschrijvers uit de wereldliteratuur, Ivan Toergenjev,
werd een - nu afgeprijsd - speciaalnummer van Bzzletin gewijd (De Slegte, 72 p., f
4,95). Pierre H. Dubois schreef over Emants en Toergenjev, Karel van het Reve over
Vaders en zonen, Jos Radstake over Biesheuvel en Toergenjev. Maya de Vries over
de bundel Faust, et cetera. Een mogelijkheid kennis te maken met minder bekende
schrijvers uit de Russische literatuur biedt de serie Russische miniaturen (De Slegte,
± 150 p., f 12,90). Bij voorbeeld met Daniil Charms, Aleksandr Vvedenski. Vladimir
Kazakov, Alexandr Tarasov-Rodinov en Ivan Katajev. Van de laatste werd een aantal
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verhalen in de vertaling van Tom Eekman en Charles B. Timmer gebundeld: Melk
en andere verhalen. In het vermakelijke titelstuk is een melk inspecteur aan het
woord, die vanwege zijn teerhartig karakter ‘kalfje’ wordt genoemd. Sopis ligt de
inspecteur achterover in het gras en droomt dat er melk uit de hemel stroomt: ‘een
witte stortbui die aarde en hemel verbindt en mij als deelgenoot heeft omvat...’
Zuivelfabriek St. Oda te Sint-Oedenrode is een van de afgebeelde
industriemonumenten in Oude Fabrieksgebouwen in Nederland door P. Nijhoff.
Een heel aardig overzicht van verschillende aspecten van de Nederlandse industriële
architectuur vanaf ongeveer 1800: bouwstijlen, invloed van de gebruiksfunctie op
de bouw, huisvesting van arbeiders, toevoerwegen, et cetera (Van Gennep, 247 p.,
f 24,50). Meer ‘monumentale’ foto's in Jazz. A Photo History, samengesteld door
Joachim-Ernst Berendt. De meest trieste plaat vond ik die waarop een vijftal
ontroostbare muzikanten van het Paul Whiteman Orchestra aan het graf staan van
de ‘young man with the hom’ Bix Beiderbecke. Op de rest van de
driehonderdvierenvijftig bladzijden veel muzikale vrolijkheid in swing, bebop, cool
en free (Van Gennep, f 29,50).
In 1984 kreeg Hugo Brandt Corstius de P.C. Hooftprijs niet. De regeringsdwaling
die daaraan ten grondslag lag leverde een stroom van verontwaardigde stukken op.
In De Kroon op het kwetsen is een groot aantal van die stukken gebundeld. Bijdragen
van Martin van Amerongen. Wim de Bie. Jan Blokker, Ad Fransen, Nico
Scheepmaker, minister Brinkman en Eva Cossee. Een prent van Peter van Straaten
brengt de verontwaardiging in beeld: minister Brinkman als de met schrijfpennen
doorboorde heilige Sebastiaan (Van Gennep, 158 p., f 6,90).
Richard Wagner was een energiek en hartstochtelijk briefschrijver. Hanjo Kesting
koos een aantal epistels, voorzag ze van commentaar en schreef er een inleiding bij:
Richard Wagner Briefe (Martyrium, 677 p., f 53,90). Naast brieven aan Franz Liszt
en Cosima Wagner nam Kesting ook brieven aan Bismarck, Ludwig II, Baudelaire.
Bakoenin, Brahins, Meyerbeer en Nietzsche, die door Wagner op hartversterkende
wijze beterschap wordt toegewenst met zijn zorgwekkende ‘zielstoestand’.
Voor wie de tentoonstelling Hard Times in het Van Gogh Museum heeft bezocht
en de Engelse sociaalrealistische doeken uit de tweede helft van de negentiende eeuw
heeft bekeken: The Pre-Raphaelite Papers belicht kunst uit dezelfde periode die
niet in eerste instantie betrokkenheid bij het leven van alledag laat zien (Martyrium,
272 p., f 14,50). The Pre-Raphaelite Papers bevat een veertiental uitstekende artikelen,
waarin een aantal zijden van deze stroming in de schilderkunst wordt belicht: de
prerafaëlieten en de kritiek, stijl en inhoud, beeldhouwkunst, de aandacht voor
middeleeuwse handschriften, Rosetti's muurschilderingen in Oxford, de invloed van
de schrijver John Ruskin op de prerafaëliet Burne Jones, et cetera. Fraai geïllustreerd,
met voortreffelijk register.
Prachtig is ook A Literary Pilgrim ‘an illustrated guide to Britain's literary
heritage’ (Martyrium, 224 p., f 24,90). Op bedevaart naar het geboortehuis van
Tennyson, Tintent Abbey waar Wordsworth wandelde, de ‘wuthering heights’ in
Yorkshire, of naar Loch Katrine in Perthshire waar Walter Scott zijn The Lady of
the Lake situeerde. Een boek om mee te nemen is het niet: het is er te zwaar en te
groot voor. Voor de leunstoelreiziger is het ideaal: je geniet de warmte van je eigen
kachel en komt toch nog eens ergens.
ATTE JONGSTRA
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Géén helm met vederbos
Willem Frederik Hermans als Multatuli-polemist

Multatuli en W.F. Hermans, tekening Siegfried Woldhek

Wat heeft Hermans eigenlijk met Multatuli? Hij maakte een fotobiografie,
gaf Max Havelaar opnieuw uit, schreef essays en columns over hem en
recenseerde om de paar jaar het nieuw verschenen deel van Multatuli's
Volledige Werken. Niettemin: wat heeft Hermans met Multatuli?

Atte Jongstra
Elke Multatuli-vereerder die maar enigszins een vulpen kan vasthouden propageert
zo vaak en zo veel hij maar kan in artikelen, brochures of boekwerken het
gedachtengoed van zijn meester. Hij verklaart de maatschappelijke en filosofische
waarde van diens werken, trekt ten strijde tegen Multatuli-vijanden, profeteert over
de ‘eeuwige’ waarde van Multatuli's heerlijke geschriften, of getuigt in gloedvolle
bewoordingen van de uitwerking die die geschriften op zijn ontvankelijke ziel hebben
gehad.
W.F. Hermans schrijft al veertig jaar lang, zo vaak en zo veel hij maar kan, over
Multatuli. Hij profeteerde (in NRC Handelsblad van 29 januari 1988) dat Multatuli's
tweehonderdste geboortejaar niet meer gevierd zal worden, net zo min als het
tweehonderdste sterfjaar. Waarom niet? Omdat naar Hermans' smaak nu al, in 1988,
niemand meer nieuwsgierig is naar de belevenissen van Douwes Dekker. Omdat er
geen nieuwe feiten omtrent Mutatuli meer aan het licht worden gebracht. En omdat
er in 1987 geen polemiek rond Multatuli is gevoerd door schrijvers die Multatuli ook
inderdaad gelezen hebben.
Zijn dat de woorden van een multatuliaan? Wat heeft Hermans, die Multatuli ‘ook
inderdaad gelezen heeft’, zelf aan de polemiek in 1987 bijgedragen?
Wat is überhaupt de bijdrage van de polemist W.F. Hermans aan de
Multatuli-literatuur?
Wie wil weten wat de minst belangrijke discussiepunten waren in de
Multatuli-discussie sinds de oorlog, hoeft slechts de stukken te lezen die W.F.
Hermans aan die discussie bijdroeg. In die stukken is Hermans vrijwel altijd
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verontwaardigd. Verontwaardigd over peuzelwerk, randverschijnselen,
snipsnaarderijen, klipscheten, sissers, druppels op gloeiende platen en stofjes aan de
weegschaal. Zo bestookte hij Rob Nieuwenhuys over ‘de ernstige problemen’ in het
Multatuli-onderzoek. Over het gecompliceerde Vraagstuk van het Disgenootschap:
had Douwes Dekker nu wel of niet met Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist
aan tafel gezeten? En over de brandende Kwestie van het arbeidsrecht: had de Raad
van Indië nu wel of niet geadviseerd Douwes Dekker te ontslaan? Hermans schreef
een omstandig stuk over een potsierlijk plan voor een Havelaar-editie van de Leidse
Multatuli-lakei Eep Franken. Uitputtende beschouwingen wijdde hij aan een
schoenendoos onder het bed van Volledige Werken-bezorger Garmt Stuiveling. De
stagnatie in de voortgang van die Volledige Werken was natuurlijk schandalig, van
1960 tot 1977 stond de editie van Multatuli's brieven en documenten geheel stil.
Maar Hermans blééf er maar over doormelken.
In 1975 nam Willem Frederik Hermans plotseling stelling in de alweer vijfendertig
jaar vergeten discussie tussen Julius Pée en de weduwe van Multatuli's zoon Edu,
over de schuld van de slechte verhouding tussen Multatuli en zijn zoon. Alle
deelnemers in deze keuteligste Multatuli-twist aller tijden waren dood en begraven,
sommigen rustten al vijfendertig jaar in vrede. Hermans rakelde echter in de graven,
haalde hier een ellepijp, daar een sleutelbeen te voorschijn, zette ze rechtop tegen de
muur, kneep de ogen half dicht en zag de gestalten van Du Perron en Ter Braak staan,
die hij vervolgens opnieuw het graf in ranselde: wat was de arme oude schoondochter
van Multatuli lafhartig door hen mishandeld! Elders weer frikte Hermans over de
spelling van de naam van diezelfde schoondochter. Moest die nu als Post van Leggeloo
worden geschreven, of was het Post van Leggelo? Ook in Het Parool was Hermans
druk met het afstoffen van de weegschaal. Stuiveling had bijvoorbeeld ergens in de
Volledige Werken in een voetnoot vermeld dat de naam van de vader van de eerste
echtgenote van Multatuli, de luitenant C.F.J.P. Baron van Wijnbergen, in het voetstuk
van de Leeuw te Waterloo staat gebeiteld. Willem Frik Hermans galoppeerde er naar
toe met een van zijn mindermannen om het te controleren. En constateerde met
wapperend dundoek dat er behalve de datum van de slag niets in het voetstuk is
gebeiteld.
Zo sneuvelde er opnieuw een valse voetnoot: de Multatulicampagne was dankzij
Hermans' onderzoek te velde weer enkele reuzenschreden gevorderd.

Nutteloze polemiek
‘De over Droogstoppel handelende passages in Max Havelaar,’ schreef Willem Frik
Hermans in een van zijn Parool-columns, ‘(...) vormen vrijwel de enige bladzijden
in die roman, die ik kan herlezen zonder me te vervelen en waarbij ik menigmaal in
lachen uitbarst.’ Komisch, Willem Erik? Juist die passages? Toch niemand in een
spiegel herkend, mag ik hopen? Een ernstig bezwaar tegen de Multatuli-biografie
van Paul van 't Veer vond Hermans in de uitdrukking die Van 't Veer gebruikte toen
hij schreef over de toestemming die Dekker aan zijn toenmalige verloofde vroeg
voor een flirt. Van 't Veer schreef: ‘Zij moest het groene licht geven.’
Wat? Las Willem Frik Hermans dat goed?: ‘Het jaar waarin dit, volgens deze
versregels, moest, was 1845, de plek waarop een afgelegen theeplantage. Waren daar
toen al verkeerslichten?’ O, die Droogstoppelpiantages in de Havelaar! Kostelijk,
komisch!
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‘Natuurlijk is polemiek nuttig,’ schreef Hermans eens. ‘Iemand die denkt dat het
maar het beste zou wezen voor eeuwig en altijd de lasteraars, de leugenaars, de
bedriegers en de imbecielen het hoogst woord te laten voeren zonder ze belachelijk
te maken, die kan beter heroïnespuiter worden of zich dooddrinken.’ Zo geformuleerd
zal niemand het nut van polemiek betwisten. Maar of hiermee ook het nut van Willem
Frik Hermans' Multatuli-polemiek is aangeduid valt ernstig te betwijfelen. ‘Vitten?’
zei Hermans in Bzzletin. ‘ik ben er dol op.’
Precies dát heeft Hermans veertig jaar lang gedaan.
Vitten.
Nutteloze polemiek bedrijven.
Tegen loos twistgeschrijf zegt Hermans trouwens zelf bezwaar te hebben, daar
kan men volgens hem beter mee ophouden: ‘Daarmee zou dan eindelijk na honderd
jaar een einde kunnen komen aan een van de belachelijkste tradities m.b.t. de
schrijverij over Multatuli, die de Multatuli-bibliografie zo mateloos hebben doen
opzwellen.’
Bezwaar hebben tegen nutteloze polemiek, en zelf veertig jaar lang haarkloven
op Multatuli-bijzaken?
Heeft Willem Frik misschien...?
Op zijn hoofd...?
Om nog eens iets te noemen. Hij verweet in 1982 de (toenmalige) bezorgers van
Multatuli's Volledige Werken dat ze met hun annotaties het lezerspubliek totaal
voorbijschoten: twaalf regels zeventiende-eeuws Latijn werden niet vertaald, terwijl
hier en daar een Frans woord wel van de Nederlandse betekenis werd voorzien: ‘Is
de Multatuli-uitgave dan bestemd voor lezers die zonder moeite Latijn kunnen lezen,
maar veel te dom zijn om een Frans woord op te zoeken in een dictionnaire?’ In 1987
bezorgde Willem Frik Botermans een fotografische herdruk van de Max Havelaar
(de vijfde druk uit 1881), compleet met inleiding en commentaar, een uitgave die
slechts bestemd leek voor de gevorderde Multatuli-lezers. Dat verhinderde hem
echter niet in zijn commentaar uit te leggen dat Schweinsnieren voor ‘varkensnieren’
staat, dat een epigram een ‘kort hekeldicht’ is, farce Frans is voor ‘klucht’, auf
Ehrenwort Duits voor ‘op erewoord’ en dat onder coûte que coûte ‘kost wat het kost’
moet worden verstaan.
Is Botermans' editie dan bestemd voor lezers die in plaats van de
Salamander-Havelaar (vijftien gulden) de fotografisch herdrukte Max Havelaar à
raison de f 49,90 aanschaffen, maar veel te dom zijn om een doodeenvoudig Duits
of een Frans woord op te zoeken in een woordenboek?
‘Als er iemand is die men niet te snel moet willen begrijpen, is het Multatuli,’
schreef J.J. Oversteegen in zijn voortreffelijke essay De redelijke natuur. Oversteegen
zelf heeft in dit essay, na een leven lang lezen en nadenken over Multatuli's leven
en werken, een heldere en acceptabele visie ontvouwd. Misschien heeft Willem Frik
Botermans Multatuli ook wel niet te snel willen begrijpen. Maar na zo'n veertig jaar
zout te hebben gelegd op Multatuli-slakken, zou het nu niet zo langzamerhand eens
tijd worden voor de Visie van Botermans? Tijd voor eens iets anders dan gezeur over
sigarenas, gezanik over de tekeningen van dochter Nonni, gezemelknoop over het
sterfhuis in Ingelheim, gefrik over sokkelteksten, namen en titels, gekanebraad over
het vermeende privaatdocentschap Italiaans van de zoon van Multatuli, geparlevink
over de juiste sterfdatum van een aangenomen familielid, geëmmer over portretten,
et cetera? Nooit is de Visie van Botermans geopenbaard. Nergens een overtuigend
bewijs van enig dieper inzicht in het werk van Multatuli. Nimmer heeft Botermans
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zich met iets anders beziggehouden dan kleinigheden, futiliteiten, of onnozelheden.
‘De algemene strekking van mijn kritieken heb ik nergens hoeven te veranderen,’
trommelde hij zich eens op de borst. Het klonk niet erg, deze roffel. Wat er niet is,
hoef je niet te veranderen.

2087
Maar Willem Frik Botermans heeft toch De raadselachtige Multatuli geschreven,
een hele, heus algemeen-strekkende biografie? Een fotobiografie, ja. Een duur
uitgegeven boekwerk dat ‘de raadselachtige Multatuli’ even raadselachtig laat als
vóór de verschijning. En de tweede, verbeterde druk dan? De voornaamste
‘verbetering’ bestaat in de opneming van een citaat uit een brief aan Roorda van
Eysinga. De Moderne Besmetting is ook tot het Parijse ballingsoord van Botermans
doorgedrongen, en hij besloot een actueel condoomcitaat op te nemen. Heeft Multatuli
dan over condooms geschreven? Ja, dat heeft Willem Frik voor ons gevonden! ‘Als
de maatschappij moet gered worden met beschermende vliesjes... bah! Waarom niet
liever rechtstreeks onanie aangeprezen?’
Hoho, nou doe ik Botermans onrecht! Er veranderde in de
[Vervolg op pagina 12]
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Schudden aan de tralies van een kooi
Het Afrika-dagboek van Kees Wielemaker
Afrika Dagboek door Kees Wielemaker Uitgever: Veen, f 128 p., f 22,90
Geerten Meijsing
Het behoort tot de merkwaardige aantrekkingskracht van goede reisboeken dat het
gebied waarheen de reis ondernomen wordt op zich niet aantrekkelijk, exotisch of
gevaarlijk hoeft te zijn om het boek diezelfde kwaliteiten te geven. Een van de
aantrekkelijkste voorbeelden is The Asiatics van Frederick Prokosch. Het beschrijft
een reis van Beiroet naar China, zonder dat de schrijver ooit een voet in die gebieden
heeft gezet. Hij schreef vanuit een Amerikaanse studeerkamer. Kennelijk gaat het
dan om iets anders, om het karakter van de reiziger zoals dat uit zijn opinies, zijn
manier van observeren, zijn enthousiasme, cynisme of zijn houding ten opzichte van
de vreemde medemens naar voren komt.
‘Afrika kan me niet teleurstellen. Ik verwacht niets. Alleen vliegen, malaria,
puisten, dieven en gecholeerd drinkwater. En toch ga ik.’ Kees Wielemaker blijft
ook nauwelijks in antropologische pose stilstaan bij de nobele wilden met hun
niet-westerse gebruiken, keramische produkten, weefgetouwen, opzwepende
oermuziek en parings- of oorlogsdansen. De figuren die als personage een plaats
krijgen in zijn verslag zijn merendeels andere blanke reizigers of ballingen met even
onduidelijke motieven en wat vertraagde hippies op zoek naar hun karma - ik vrees
dat we van het zwarte werelddeel hier toch een heel getrouwe ijselijke indruk krijgen
in zijn politieke dreiging, hygiënische vunzigheid, haperende vervoermiddelen (‘De
motor scheidt een verdacht geluid af. Binnen tien mijl staan we stil met open kap,’
et cetera, ad infinitum), en zinloze wachttijden voor elke volgende grens en
geldzending. ‘De traagheid wordt hier als een god vereerd.’ ‘Ik kan onmogelijk
beweren dat mijn verwachtingen hoog gespannen waren voor ik hier kwam. En nog
is het een sof.’ Als hij moet kiezen tussen de olifanten langs de weg en de Salinger
in zijn schoot, vindt hij het niet de moeite waard zijn neus uit het boek te halen.
Met des te meer liefde en aandacht beschrijft Wielemaker in het eerste deel - dat
in de eerdere versie van dit dagboek (Voor de helft een schedel, 1978, onder het
pseudoniem Julien Pirana) als titel Eenzaam maar liefst alleen droeg - de
voorbereidingen voor zijn reis, die behalve uit het aanvragen van visa en prikken en
het mijden van Afrikaanse lectuur en foto's, vooral bestaan uit het opdoeken van zijn
behuizing, een vervallen Hoeve bij het dorpje Ulginder aan de Belgische grens. Hij
heeft daar vruchtbomen geplant, een visvijver aangelegd en houdt er kippen die hij
met liefdevolle benamingen van elkaar onderscheidt. Dit gedeelte, met veel liefde
voor de omringende natuur en veel spijt om wat hij moet achterlaten en wat hij liever
verwoest dan uitlevert, is het mooiste van het boek en zou als zelfstandige novelle
kunnen bestaan. Net als het bouwen en inrichten van een huis, is het opdoeken van
een landgoed een eeuwig en ijzersterk thema, alleen grimmiger en schrijnender. De
rusteloosheid en het naderende gevoel van ontheemding zetten de toon voor het boek,
waarvan de bitse zinnen wel uit steen gebeiteld lijken. De schrijver moet in de steek
laten wat hem het liefst is, en bereidt zich voor op een katabasis door wat hem op
voorhand al gruwelijk lijkt. Waarom? Kennelijk voelt de bikkelharde hoofdpersoon
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(die evenwel met de grootste ontroering over buren als de oude klokkenmaker, de
molenaarsvrouw, en zijn Zeeuwse voorouders voor, tijdens en na de watersnood kan
schrijven) een behoefte tot ascese, om zichzelf flink op de proef te stellen en af te
rekenen met de omstanders. Gehecht als hij is aan het uitbotten van zijn bloesems,
het uitkomen van zijn kikkerdril, het broeden van zijn vogels en de hiërarchische
strijd van zijn hanen, wil hij zich onthechten, om alleen nog in het schrijven houvast
te vinden.

Kees Wielemaker

‘Ik hoef helemaal niet te reizen om te kunnen schrijven. Ik zou in Tanger, Rabat
of Oran hetzelfde ritme kunnen voortzetten zoals ik dat nu al zo'n jaar of tien
ongewijzigd handhaaf. Niet te vroeg op. Een lange wandeling. Wat eten. Een paar
uur schrijven. En 's avonds iets lezen. Weinig mensen bezoeken en ontvangen.
Spaarzame contacten met de medemens. Dat is nog gezonder dan veel groente en
fruit. Al schrijft geen dokter het voor... Van de liefde heb ik afgezien. Af en toe slaap
ik nog weleens met een vrouw, maar de andere morgen moet ze het pand weer
verlaten. Eigenlijk is het beter er helemaal niet aan te beginnen. Het begint met vrijen
en eindigt in de grootst mogelijke onvrijheid. Voor alle drie de partijen. Er valt weinig
van te verwachten. Als ik ooit nog iets wil schrijven dat hout snijdt al helemaal niet.’
Wielemakers boek wemelt van de uitneembare uitspraken die zo scherp geslepen
zijn dat ze trillend in de roos van je aandacht blijven staan. De lust om te blijven
citeren is groot, omdat het karakter van de schrijver uit deze uitspraken steeds
duidelijker en sympathieker naar voren komt: ‘Tot ik wegga moet ik niemand meer
ontvangen. Iedere keer loopt het uit op oorlog of alleen koppijn.’ Sommige uitspraken
hebben een balsemende, troostrijke invloed op mijn schrijversziel: ‘Mooi suïcidaal
weer. Ik kan niets bedenken dat me zou kunnen opvrolijken. Het schrijven al net
zomin als de rest, al is het ook het minst slechte. (...) Een week lang dacht ik dat ik
nooit meer iets wou schrijven. Niets wordt erdoor opgelost. En de dood zeker niet.
In zo'n periode van algehele malaise word ik bestookt door waandenkbeelden. Ik
vind dat ik iets “nuttigs” moet gaan doen. “Eerlijk mijn brood verdienen”. Net als
een ander. Tot nog toe ben ik steeds hersteld.’
Vervolg op pagina 20

Hermans als Multatuli-polemist
Vervolg van pagina 11
tweede druk meer dan dat ene nieuwe vliesje. Willem Frik verbeterde immers ook
de naam van Multatuli's Sneeker vriend Houwink, die in De raadselachtige Multatuli
als ‘Houwing’ gespeld stond, beschreef in enkele nieuwe stukken de ontvangst van
Multatuli's lezingen, wijdde in een nieuwe alinea aandacht aan een bezoek van
Vosmaer, en voegde toch ook op andere plaatsen gegevens toe?
Het boek werd er alleen niet veel beter van.
En Botermans weet dat. Want je kunt zeggen wat je wilt: hij kent zijn zwakke
plekken. Hij vindt ook zelf zijn De raadselachtige Multatuli een slecht boek, even
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slecht als de tweede druk. Tenminste als we het ‘naschrift’ mogen geloven, dat door
Botermans in de tweede druk ongewijzigd werd gelaten. Hij bedelt daarin
allerootmoedigst om excuus voor het gebrek aan gewicht van zijn boek. Vergeef me,
schrijft hij, dat er al honderden onbetrouwbare publikaties over Multatuli zijn en dat
mijn boek nog eens boven op die stapel komt. Maar begrijp dat ik wel moet liegen,
als niemand mij de waarheid vertelt. Ik lieg dus in commissie: dan ben ik toch niet
schuldig? Heb meelij met een man alleen die een leven lang al worstelt met zijn
slordigheid. Erbarmen met de auteur, die niet is opgeleid voor het schrijven van een
boek als dit, en die er ook geen aanleg voor heeft. Het gebied is onontgonnen en ik
ben een man alleen. Mijn taak is veel te zwaar. Geloof me toch, beste lieve critici,
dat het zwaar was en eenzaam, mijn excursie door de oppervlakkigste lagen van
Multatuli's leven en naleven. En vergeef me, alsjeblieft, ik smeek jullie om vergeving,
want mijn lijden was zó zwaar en zó onuitsprekelijk...!
Het voortleven van literair werk hangt af van de mogelijkheid voor verschillende
generaties een eigen visie op dat werk te vormen. Als er alleen nog gemeenplaatsen
en herhalingen over mogelijk zijn is de vergetelheid aanstaande. Gemeten aan Willem
Frik Botermans' ‘multatuliaanse’ beslommeringen ziet het er met de toekomst van
het Multatuli-lezen somber uit. Als er alleen nog nieuwe gedachten kunnen gaan
over spijkers op laag water en Engelse nottingen, dan zal Mutatuli in 2020 of 2087
door niemand meer gelezen worden.
Maar Botermans heeft ongelijk. Hij leest artikelen en boeken over Multatuli met
een vettig vergrootglas, maar vergeet ondertussen het grote verband. Het gaat al lang
niet meer om biografische feiten - dat is het grote verschil met de Multatuli-literatuur
van vroeger - maar om visie op Multatuli's schrijverschap. Een essay als JJ.
Oversteegens De redelijke natuur bijvoorbeeld opende in 1987 weer geheel nieuwe
inzichten: heeft Willem Frik er al een oog op geslagen? Oversteegens visie noopt tot
een heroverweging van Multatuli's integrale schrijverschap, dat in zijn optiek nog
fascinerender wordt dan het al was. Er moeten bovendien nog veel brieven en
documenten verschijnen over Multatuli's laatste jaren. Velen zullen zich nog over
Multatuli's gecompliceerde schrijverschap buigen, en velen zullen er nog iets nieuws
in ontdekken. Multatuli zal nog in lengte van jaren worden herdacht.
Willem Frik Botermans alleen begrijpt dat niet. Als hij niet meer over Multatuli
schrijft, denkt hij, doet niemand het meer. Alleen is hij zo moe. Moe van het narennen
van de feitjes, van al het gelijkhebben. Maar omdat hij toch moet schrijven voor zijn
brood, zit de enige Nederlandse dissident in zijn Parijse studeerkamer aan zijn bureau.
Hij zit in zijn rafelige profetenmantel zwetend over het bureau gebogen en schrijft
en schrijft. In de warmte van zijn leeslampje sijpelt wat gesmolten boter in zijn ogen,
maar hij blijft persen op de schamele resten van zijn grote talent, hij blijft doormelken,
Willem Frik, en als er net genoeg is kamt hij even, smeert zo dun en zuinig mogelijk
wéér een pagina NRC Handelsblad vol, schraapt het de dag na verschijnen weer bij
elkaar, bewaart het tot hij met de klontjes van andere pagina's een heel pakje vol
heeft en hup! er is weereen steentje gevoegd bij de ranzige berg op de vierkante kop.
Hij draagt géén helm met vederbos: daar hoeft onze Multatuli-gids in het buitenland
niet om te liegen.
■
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Als alles uitgelegd wordt, voel ik me bedrogen
Kristien Hemmerechts over haar voorkeur voor het versluieren
Piet de Moor
De Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts (1954) debuteerde vorig
jaar met de novelle Een zuil van zout (Uitgeverij H), maar in 1986 al waren
er drie Engelse verhalen van haar hand verschenen in het boek First Fictions
(Faber & Faber), een verzamelbundel met werk van aankomende schrijvers.
Ze schreef een proefschrift over Jean Rhys en haar affiniteit met de
Angelsaksische literatuur is duidelijk merkbaar in haar eigen werk, dat
vaak als ‘koel’ of ‘afstandelijk’ gekenschetst wordt. In mei komt bij
Uitgeverij H een verhalenbundel van haar uit, getiteld Weerberichten. Ook
werkt ze aan een roman. Piet de Moor sprak met haar over haar afschuw
van het ‘praten over gevoelens’ en haar hekel aan psychologische duiding.
Anna, de jonge vrouwelijke hoofdpersoon in Hemmerechts' verhaal ‘Een zuil van
zout’ werd hier en daar door de kritiek als een wezen zonder emoties afgeschilderd.
Daar is Hemmerechts het helemaal niet mee eens, al is Anna's geschiedenis, die zich
afspeelt tussen de dood van haar vader en haar fataal aflopende zwangerschap, geen
schoolvoorbeeld van een vlot verlopende communicatie tussen verwante of bevriende
mensen.
Hemmerechts: ‘ln mijn teksten laat ik veel over aan de intuïtie. Ik laat dingen
gebeuren. Dat wil niet zeggen dat ik zomaar dobber of niets plan. Maar de meeste
dingen die in je leven gebeuren kan je pas achteraf gaan ontrafelen. Van vrouwen
zegt men heel dikwijls dat de dingen uit hun buik komen, dat ze puur gevoelsmatig
leven en werken. Dat is niet zo. Er komt ook heel wat rationaliteit bij kijken. Veel
schrijvers stellen eerst een plan open vullen dat al schrijvend in. Bij mij gaat het
helemaal niet zo. Ik weet wel waar ik al schrijvend enigszins naar toe wil. Maar
daarnaast laat ik ruimte om dingen hun eigen gang te laten gaan. De figuur van de
kloosterzuster in Een zuil van zout, een figuur die ik heel overtuigend vind, is in
sterke mate uit de lucht komen vallen. Ze is nooit gepland, maar ze was er plotseling.
De conventies van de maatschappij hebben op haar geen vat omdat ze een zuster is.’
Je debuteerde met verhalen die je in het Engels hebt geschreven en die in Engeland
werden gepubliceerd. Waarom koos je een andere taal dan het Nederlands?
‘Ik verbleef enkele jaren in Engeland. Toen ik begon te schrijven woonde ik weer
in België. Ik gaf een cursus in de Engelse literatuur, en wel over het korte verhaal.
Dat was heel belangrijk in mijn evolutie. Als je schrijft komt daar heel veel techniek
bij kijken. Iemand die talent heeft voor muziek kun je naar een conservatorium sturen,
een schilder naarde academie. Voor iemand die talent heeft om te schrijven bestaat
in Vlaanderen geen overeenkomstige opleiding. Maar omdat ik les gaf over het korte
verhaal moest ik die technieken gaan analyseren. Er waren veel vrouwclijke schrijvers
bij: Katherine Mansfield en Virginia Woolf bijvoorbeeld. In die periode ben ik losse
aantekeningen gaan maken in mijn boekje en dat deed ik in het Engels. Ik woonde
toen nog samen met mijn man die Brits is. Thuis spraken we Engels. Het lag een
beetje voor de hand dat ik in het Engels schreef. Ik dacht niet aan een publiek. Mijn
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eerste verhaal heb ik heel snel geschreven. Ik nam het mee naar Cambridge waar
gedurende twee weken een cursus gegeven werd voor mensen die in het buitenland
schrijfonderwijs gaven. Dat verhaal liet ik lezen aan Malcolm Bradbury, die niet
alleen schrijver en criticus is, maar ook een cursus creatief schrijven geeft aan de
universiteit van East Anglia. Ik kon me niet belachelijk maken, want die man kende
me niet. Hoe dan ook, Bradbury reageerde er heel positief op. In die fase had ik dat
wel nodig, iemand die me aanspoorde om door te gaan. In bepaalde opzichten schreef
ik gemakkelijker in het Engels dan ik het Nederlands. Voor mij is het Nederlands
een taal vol valkuilen en mijnen. Onlangs viel in een gesprek met mijn vader, die
altijd het beschaafde Nederlands gepropageerd heeft, het woord “heropbouw”. Neen,
neen, zei mijn vader, het moet “wederopbouw” zijn. In het Engels had ik die
problemen niet.’

Zuinige zinnetjes
Je hebt de reputatie een heel zuinige stijl te hanteren. Zet je je bewust af tegen het
Nederlands dat in Vlaanderen geschreven wordt en dat de naam heeft erg barok te
zijn?

LIEVE BLANCOUAERT

‘Ik lees niet graag boeken waar een personage geen kamer kan binnenkomen
zonder dat die kamer beschreven wordt. Ook het taalspel hoeft niet voor mij. Ik heb
een verhaal geschreven: “Woorden“, dat je zou kunnen lezen als mijn programma.
Daaruit blijkt een dubbelzinnige houding tegenover de gevestigde taalcultuur. Ik wil
me daarin wel integreren, maar tegelijkertijd ook afstand houden. Vandaar wellicht
mijn zuinige zinnetjes. Ik zit al jaren in een academisch milieu. Vandaar misschien
mijn huiver voor een overdadig en overbodig woordgebruik. Het wordt al gauw een
jungle waar je je doorheen moet hakken. En op het einde vraag je je af: wat wordt
er nu eigenlijk gezegd? Zo'n manier van schrijven staat me tegen en heeft me altijd
tegengestaan. Ik heb niet gezegd: nu ga ik het anders doen. Dat andere is altijd een
stuk van mezelf geweest.’
Om je vrouwelijke personages hangt een aura van emotioneel deficit heen, van
autisme zelfs.
‘Daar ben ik het niet mee eens. Het wordt vaak gezegd en geschreven. Als mensen
me ontmoeten, bekijken ze me een beetje angstig. Aanvankelijk zijn de mensen
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nieuwsgierig en denken dat ik een totaal gevoelloos wezen ben. Gelukkig is ook het
omgekeerde geschreven, dat Een zuil van zout een erg gevoelig boek is. Hier geldt
hetzelfde als voor de taal. Wanneer er dingen gebeuren die je heel diep raken, dan
heb je daar geen woorden voor. Je kunt er in het beste geval woorden voorgaan
zoeken. Je kent het verhaal van King Lear met zijn drie dochters. De jongste wordt
onterfd omdat ze niet over haar gevoelens kan praten. Lear interpreteert dat als
gevoelloosheid. Dat is het juist niet. Ik verafschuw de clichés die je krijgt als er over
gevoelens gepraat wordt. Ik verafschuw de clichés die een vrouw voorschrijven wat
ze moet voelen als ze een kind krijgt. Of de woorden die men zogezegd zou moeten
uitspreken bij het verlies van een vader of een moeder. Dat wordt direct superbanaal.
Als je met mensen praat die werkelijk traumatiserende ervaringen hebben gehad,
dan zie je dat ze daar moeilijk over praten. Al die clichés passen daar niet op. Een
zuil van zout is een poging tot het ontwerpen van een taal om over dat soort dingen
te praten. Een authentieke taal. Het feit dat Anna voortdurend terugkeert naar haar
seniele grootmoeder bewijst dat ze zich wel geraakt voelt door de situatie van die
vrouw. Maar ik wil er niet bij gaan uitleggen hoe erg het lot van oude mensen in
rusthuizen wel is, al is dat echt verschrikkelijk. Van sommige recensenten denk ik
dat het superdomme wezens zijn. Als er niet met zo veel woorden staat dat Anna het
niet zo Jeuk vindt dat haar baby dood geboren wordt, dan denken ze dat Anna daar
niet door geraakt
Mensen komen maar toevallig in bedden en studierichtingen terecht. Ze
moeten leren aanvaarden dat hun leven in sterke mate door het toeval
wordt geregeerd.
wordt. Ik vind die slotpassage zeer emotioneel.’
In het ouderlijke huis treft Anna een verzameling kranteknipsels van haar overleden
vader aan. De hele tijd vraagt ze zich af welk systeem er achter die verzameling zou
kunnen schuilen, maar ze doet verder geen moeite om erachter te komen. Waarom
verzuimt ze om een blik in de werkkamer van haar vader te werpen, waar misschien
de sleutel van het geheim aan te treffen is?
‘Anna heeft een zeer dubbelzinnige verhouding tegenover de geschiedenis. Ik
denk dat ze gebukt gaat onder een gebrek aan belangstelling. Ik ben Anna niet. Ik
ben me als Vlaamse vrouw zeer bewust van onze geschiedenis. Mijn grootouders
waren boeren. Ga maar twee generaties in onze geschiedenis terug en je zal merken
dat onze grootouders bijna allemaal boeren waren, mensen die arm Vlaanderen
bevolkten, mensen die nauwelijks onderwijs hadden genoten en indien wel, dan in
het Frans. Ik kan boos worden over de manier waarop. Vlaanderen is onderdrukt.
Anna daarentegen heeft een kwakkelhouding tegenover dat verleden. Ze zegt niet
dat toen alles beter was omdat de mensen dichter bij de natuur leefden. Mijn
grootmoeder moest elke morgen om vier uur opstaan. Op de plaats waar vroeger de
boerderij van mijn grootouders stond ligt nu de uitrit van de autostrada. Als symbool
is dat zeer krachtig, die botsing van twee culturen. Een heel stuk van mijn persoonlijke
geschiedenis is verdwenen. En tegelijkertijd is over een heel stuk Vlaamse
geschiedenis beton gegoten. Er bestaan geen foto's of archieven van, het is weg.
Vlaanderen is daar heel sterk in, in dat laten verdwijnen. Dét is de aarzeling van
Anna. Ze is niet in staat om te handelen, omdat ze niet weet of ze dat verdwijnen nu
moet betreuren of niet. Ze gelooft niet dat dat verleden een boodschap inhoudt. Die
grootmoeder zit daar voor het venster en beweegt niet.’
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Het boek bevat nog andere aanzetten tot suspense die niet worden uitgewerkt.
Waarom niet?
‘Ik begrijp nu wel dat de lezer zich soms be-
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drogen voelt. Ik had tenminste kunnen vertellen wat er in die kamer van de vader
zat, denken ze. Maar ik wou juist zeggen dat er geen boodschappen zijn, dat er geen
echt betekenisvolle momenten zijn.’
Een schrijver heeft niet als taak om de verwachtingen van de lezer in te lossen?
‘Ook al niet. De eerste versie van mijn volgende roman is klaar. Bij ieder hoofdstuk
heb ik me afgevraagd: wat gaat de lezer zich afvragen? Goed, dacht ik, ik zal er dat
zinnetje bij plaatsen, dan is de lezer tevreden. Toen ik De aanslag van Mulisch las,
was ik echt ontgoocheld. Het eerste hoofdstuk vond ik adembenemend, omdat het
vol sluiers zat, niet-weten, mysteries. Prachtig! Maar wat doet hij dan? Hoofdstuk
na hoofdstuk gaat hij alles uitleggen. Voor alles is er een verklaring en alles klopt
als een bus. Het kan zijn dat ik een heel vreemde kronkel heb, maar ik voelde me
juist daardoor bedrogen. Ik vind het juist adembenemend om dingen te versluieren.’
Ben je het ermee eens dat je sterker bent in het korte verhaal dan in de roman?
‘Ik heb Een zuil van zout nooit een roman genoemd. Het is een lang kort verhaal.
Ik schrijf graag korte verhalen. Al de waarom-vragen die men stelt bij een roman,
stelt men niet bij een kort verhaal. Het is een genre dat het moet hebben van het
mysterie. Bij Joyce heet dat de epifanie, de openbaring. Hij schrijft zijn verhaal en
brengt een personage op een punt waar de sluier heel eventjes wordt opgelicht. Bij
de roman als genre is dat moeilijker. Er wordt meer om antwoorden gevraagd. Ik
heb gezegd: er moet heel veel actie in zijn. Ik heb mezelf opgelegd om met drie
verhaaleenheden te werken waarmee ik kon gaan mengen. Ik heb mezelf meer
gedwongen om binnen de conventies van dat genre te werken. Ik heb mezelf telkens
verplaatst in de rol van de lezer. Bepaalde personages heb ik opmerkingen laten
maken die de lezer eventueel zou kunnen maken. Je mag de mensen niet te veel op
hun honger laten zitten. Dat heb ik bewust gedaan. Maar toch weet ik dat er op heel
veel vragen geen antwoorden zijn. Waarom doet iemand iets? Het is een illusie dat
je alles kunt reduceren tot een paar psychologische factoren. Misschien is Anna wel
zo geworden omdat haar vader haar geen ijsje wou kopen op de dijk van
Blankenberge. Maar dat is toch te goedkoop? Ze doet het, omdat ze het doet. De
dingen gebeuren, omdat ze gebeuren. Mensen verzetten zich tegen die voorstelling,
maar toch is het zo. Onze greep op de dingen is toch zeer beperkt? De mensen
koesteren graag de illusie dat al hun handelingen voortkomen uit een soort van
wilsbeslissing, iets waartoe ze-na lang nadenken gekomen zijn. Ik denk dat dit niet
zo is. In mijn nieuwe boek gaat een vrouw met een heel lelijke man naar bed, en ze
weet ook wel dat hij heel lelijk is. Waarom doet ze dat? Dat is de vraag die
voortdurend door recensenten en critici gesteld wordt, een vraag die me verlamt. Ik
weet het immers ook niet. Mensen komen maar toevallig in bedden en studierichtingen
terecht. Mensen moeten leren aanvaarden dat hun leven in sterke mate door het toeval
wordt geregeerd. Recensenten houden daar niet van, ze willen het gedrag altijd ergens
uit voort laten vloeien, om het toch in te passen in bestaande categorieën. Je kunt
mij niet verwijten dat ik het gedrag van Anna niet duid vanuit een of andere
traumatiserende ervaring uit het verleden.’
Anna mag dan zoals je zegt haar eigen innerlijk leven leiden, het blijft toch maar
een onuitstaanbaar karakter.
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‘Het is een afschuwelijk mens, veel te extreem, te radicaal. Ze doet nergens
concessies. Ze heeft het gevoel dat ze het huis moet vrijwaren van indringers. Waarom
zegt ze dat dan niet? Waarom moeten de mensen dat aan voelen? Er gaat van haar
een zeer negatieve energie uit, die me op het einde begon aan te tasten. Ik wou van
Anna af, ik was haar meer dan beu. Ze reageert wel van binnen, maar ze laat dat niet
blijken. Maar ik kan er niets aan doen dat ze zo is. Je moet koppigheid en integriteit
hebben voor je eigen werk, een gevoel van onvermijdelijkheid. Daarom laat ik mijn
teksten ook niet meer zo vaak door anderen lezen. Take it or leave it. Misschien is
dat een romantische voorstelling van de auteur die alleen meester is van zijn teksten.
Ik weet het niet.’
■

Brieven
Joseph McCarthy
In Cees Wiebes' recensie van de Nixon-biografie van S.E. Ambrose (Boekenbijlage,
20-2-'88) steekt een populair misverstand voor de zoveelste keer de kop op. Algemeen
wordt aangenomen dat Joseph McCarthy de kwade genius is geweest achter de
communistenjacht na WO II. In Wiebes' artikel krijgt deze mythe de volgende norm:
‘(...) de commissie voor, onamerikaanse activiteiten onder leiding van de beruchte
Joseph McCarthy (...)’. Joe is echter nooit ook maar lid van deze commissie (de
HUAC) geweest!
Vanaf 1950 was McCarthy een ‘self-styled’ communistenjager, die de functies
waarin hij verkozen werd voor z'n persoonlijke heksenjacht gebruikte. Hij werd in
eerste instantie door individuele leden van de HUAC (vooral Nixon) gesteund maar
later (na felle botsingen met president Eisenhower) tot voorzichtigheid gemaand.
McCarthy's wilde beschuldigingen en harde ondervragingen hebben geen enkele
officiële aanklacht opgeleverd. De HUAC ging altijd veel gedegener en sluwer te
werk en aan hAAr activiteiten zijn dan ook de veroordelingen, gedwongen emigraties
en ‘character murders’ te wijten die deze jaren typeren.
De rol van de echte, cynische communistenjagers zoals Nixon en de gebroeders
Kennedy dreigt tegenwoordig verloren te gaan achter de brede rug van de
schreeuwerige maar in wezen oprechte senator Joseph McCarthy.
Utrecht
Marcel Hulspas
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Pockets
‘When the Germans made their rapid advance through Belgium in the early summer
of 1940, they captured, among other things, Mr. P.G. Wodehouse...’ Met deze
woorden begon George Orwell in 1945 een opzienbarend opstel waarin hij
Wodehouse, die in oorlogstijd voor de Duitse radio was opgetreden, verdedigde tegen
beschuldigingen van landverraad. Volgens Orwell kon men P.G. eigenlijk niets meer
verwijten dan een grenzeloze naïviteit. In Wodehouse on Wodehouse, waarin twee
autobiografieën en een brievenboek bijeen zijn gebracht, wordt Orwells gelijk
duidelijk aangetoond. De schrijver blijkt te hebben geleefd in een eigen tijdloze,
onschuldige wereld. Sir Pelham Grenville Wodehouse op hoge leeftijd in New York.
Is een grotere tegenstelling denkbaar? P.G.'s voornaamste bezwaar tegen de stad is
dat de grappen van de taxichauffeurs voor verbetering vatbaar zijn. (Penguin, 645
p., f 26,90)
Toen Wodehouse op 93-jarige leeftijd overleed was hij gerehabiliteerd (koningin
Elisabeth ridderde hem en de universiteit van Oxford verleende hem een eredoctoraat)
en ten slotte ook door de serieuze critici geaccepteerd. Evenals Marten Toonder bij
ons, vertoefde hij jarenlang in het grensgebied tussen lichte humor en literatuur.
Inmiddels is een stroom van studies en herdrukken op gang gekomen. Bij Penguin
verschenen The Gold Bat And Other Stories, jeugdwerk uit 1904-1907, en de romans
The Small Bachelor uit 1927 en The Girl In Blue uit 1970. Voor de ware fans is er
sinds kort ook In Search Of Blandings who's really who and what's where - the
facts behind the Wodehouse fiction door N.T.P. Murphy. Heeft Bertie Wooster dan
echt bestaan? Wodehouse zelf noemde in 1963 in een interview met Alistair Cooke
een zekere Lord Anthony Mildmay, een zorgeloze, op Eton opgeleide
steeplechase-jockey. Maar hij heeft elementen toegevoegd, onder andere van
theaterman George Grossmith. En Woosters onafscheidelijke Jeeves, wellicht de
beroemdste butler uit de wereldliteratuur? Jeeves heet naar een cricketspeler van
voor de Eerste Wereldoorlog en er waren voor hem twee belangrijke modellen:
Eugene Robinson, de butler van Wodehouse zelf, en de ‘own man’ van criticus J.M.
Barrie, ene Frank Thurston, die bekend stond om zijn ijzeren geheugen en enorme
eruditie. Deze butler wist zoveel dat hij Barrie's literaire vrienden kon bijstaan met
verbeteringen van en aanvullingen op citaten, en dat desgewenst in het Frans, Spaans.
Grieks, of Latijn. Menige bezoeker was bang voor hem. (Penguin, 258 p., f 32,75)
Reisverslagen zijn in de afgelopen jaren zeer populair geworden. Een van de klassieke
werken in dit genre is nu opnieuw uitgegeven: J.B. Priestley's English Journey. Het
is het met betrokkenheid geschreven ooggetuigeverslag van de levensomstandigheden
van de kleine man in het midden van de crisistijd. Beryl Bainbridge, die Priestley's
tocht in het Engeland van Thatcher overdeed, schreef een bewonderende inleiding.
(Penguin, 390 p., f 25,50)
Toen Priestley zijn reis ondernam moest de Italiaanse politicoloog en journalist
Tiziano Terzani nog geboren worden, maar ook hij heeft sindsdien zijn kilometers
gemaakt. Vanaf 1980 leefde hij met zijn gezin in Peking, waar hij een
correspondentschap vervulde. In 1984 werd hij vanwege de kritische toon van zijn
artikelen gearresteerd, verhoord en uitgewezen. Zijn verslag hiervan vormt het laatste
deel van Behind The Forbidden Door, waarin hij zijn rijke indrukken van vier jaar
China weergeeft. Terzani heeft het land met aanstekelijke nieuwsgierigheid doorkruist,
daarbij inderdaad lastige vragen niet schuwend. Hij weet een keur van feiten en
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wetenswaardigheden te verwerken in een vlot lezende serie reportages. Door overal
waar hij komt de meest uiteenlopende gesprekspartners op te duiken, schept hij een
verrassend herkenbaar beeld van wat mensen bezighoudt. Het is de tijd van de eerste
voorzichtige openingen naar de westerse cultuur. Velen verkeren in verwarring na
de stormachtige ontwikkelingen van de revolutie en het vastlopen van het maoïsme.
‘Deng has opened the window to let fresh air in and now he wants to get rid of the
flies that have come with it.’ (Unwin, 270 p., f 20,80)
James Melville voegde met The Imperial Way een nieuw werk aan zijn oeuvre
van Japanse romans toe. Drie maanden in 1986 waarin wordt getracht opheldering
te krijgen over de gebeurtenissen in drie maanden van 1936. Historische en
denkbeeldige personages lopen door elkaar in de reconstructie van een mislukte
staatsgreep. De verwikkelingen verlopen snel en spannend en bieden, als altijd bij
Melville, volop gelegenheid tot Het invoeren van de nodige couleur locale. Het soort
van boek waar een film van komt. (Methuen, 240 p., f 14,40)
In de Verenigde Staten lijkt de Texas-hausse nog niet voorbij. Coryfee Larry
McMurtry (Terms of Endearment en Lonesome Dove) schreef met Texasville alweer
een stevig vervolg op bestseller The Last Picture Show. Het is een roman met alle
bekende Texas-ingrediënten: olie, geld, wilde plannen, faillissementen, verloren
onschuld, jaloezie, erotiek, en een harde soort humor. Korte zinnen. Scherpe dialogen.
Vakwerk. (Pocket Books, Simon & Schuster, 561 p., f 13,95)
De olie in de bodem van de Noordzee is het onderwerp van Offshore - A North
Sea Journey door dichter, romancier en criticus A. Alvarez. Hij trok windjack en
laarzen aan en liet zich per rose helikopter van booreiland naar booreiland vliegen.
Tussendoor bezocht hij Schotse dorpen en steden op de vaste wal die als gevolg van
de opkomst van de olie-industrie voorgoed zijn veranderd. Alvarez toont een
onmiskenbare dichterlijke fascinatie voor ‘all trades, their gear and tackle and trim’.
Ergens op een stormachtig stuk zee op de 61ste breedtegraad tussen Shetland en
Noorwegen verrichten mensen wonderbaarlijke, gevaarlijke werkzaamheden. Alvarez
vindt een stad letterlijk op stelten, met een ruige bevolking naar wiens verhalen hij
gretig luistert. ‘You'd be surprised, I was told, how many men come out here to get
away from their wives.’ Juist wie denkt zich niet voor technologie te interesseren
zou dit meeslepende boek moeten lezen. (Sceptre Books. 191 p., f 20,80)
Upton Sinclair publiceerde in 1902 anoniem The Journal of Arrhur Sfirling, het werk
van een door onbegrip tot zelfmoord gedreven genie. Om de geloofwaardigheid te
vergroten en de afzet te stimuleren liet Sinclair kort voor het boek zou verschijnen
een larmoyante necrologie van deze uit zijn duim gezogen Arthur Stirling in de New
York Times afdrukken. Later had Sinclair dergelijke trucs niet meer nodig. The
Jungle (1906), een ‘proletarische roman’ over de mensonterende omstandigheden
waaronder immigranten in Chicago moesten leven en werken, leidde in Amerika tot
zoveel verontwaardiging (al was een deel daarvan ongerustheid over de kwaliteit
van de produkten van de beschreven vleesverwerkende industrie) dat president
Theodore Roosevelt zelf de auteur schriftelijk beloofde om de door hem geschetste
misstanden te zullen laten onderzoeken. The Jungle is nu herdrukt en blijft
indrukwekkend, als sociaal document en door de onomwonden bezieling van de
schrijver. (Penguin Classics, 412 p-, f 22,95)
NIEK MIEDEMA
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De bijbel in anekdotische travestie
Jacques Hamelink als moderne Baälpriester
Sacrale Komedie door Jacques Hamelink Uitgever: De Bezige Bij, 211 p.,
f 36,50
Rob Schouten
Wel, wel, de bijbel als inspiratiebron voor niet-religieuze dichters! Schreef Emily
Dickinson niet in het midden van de vorige eeuw reeds: ‘De bijbel is een verouderd
boek. / Door verdroogde mensen geschreven / Naar de inblazing van Heilige Spoken’
(vertaling Vestdijk)? Er moest toen nogal wat teleurstelling weggewerkt worden
aangaande het verdwenen godsvertrouwen. In diezelfde jaren, maar onder heel andere
culturele omstandigheden, dichtte Gérard de Nerval zijn weergaloze ‘Le Christ aux
Oliviers’, waarin de held van het evangelie een zielig slachtoffer van een
ondoorgrondelijke macht is geworden, een sukkel die zich voor niets heeft laten
kruisigen.
Huidige dichters, voorzover geen religieuze zeloten, hebben weinig last meer van
die frustraties, al borrelt hier en daar nog weleens wat ironisch schuldbesef (Korteweg,
Kopland soms). Als ze er al aandacht voor hebben dan zien ze het Boek der Boeken
louter als interessant materiaal, een esthetisch genoegen, zowel wat betreft de
anekdotes als het taalgebruik. In zijn bundel Bijbelplaatsen van een jaar geleden
gebruikte Jan Kuijper bijbelteksten als uitgangspunt, alleen vanwege de magie van
bijbeltaal. En onlangs verscheen van Jacques Hamelink de dichtbundel Sacrale
komedie, waarin de Zeeuwse bard de bijbel vooral als boek van vermaak behandelt.
‘Althans zo laat het zich aanzien. Van de honderd verzen die de collectie telt is het
eerste driekwart geënt op bijbelverhalen. Het resterende gedeelte beschrijft fragmenten
uit 's dichters eigen opvoeding en gang door de wereld, waaruit blijkt dat Hamelink
een bijbelvaste, gereformeerde jeugd genoten heeft, die tenminste de inspiratiebron
verklaart.
De bundel is gedoopt met een duistere opdracht, waaraan ik niet één twee drie een
interpretatie durf te hechten. Het werk wordt aan een uniek wezen opgedragen: ‘Wat
de vader in zijn tuin besprak met de papaverbollen verstond, volgens mijn wijzen,
de bode niet maar de zoon des te beter. Aan zo'n enigling.’ God de vader die enigszins
onder invloed van wat geestverruimers de bode (Johannes?) en vervolgens zijn zoon
opzadelt met vreemde verhalen? Hamelink senior et alii die zijn zoon opzadelt met
vreemde verhalen? Enfin, een wat duistere opdracht, en Hamelink zal in het verder
verloop soms vaker in dergelijke orakeltaal vervallen, met name tegen het einde,
waar verzen staan geschreven waar ik soms slechts met moeite een klein touwtje aan
kan vastknopen.
Het grootste gedeelte van deze, meer dan tweehonderd pagina's beslaande bundel,
is echter helder, zeker voor wie bijbelvast is of moeite wil doen het te worden.
Hamelink heeft de bijbel gearrangeerd volgens eigen principe; zijn gedichten zijn
opgetrokken rond aansprekende bijbelse figuren en hij heeft er zijn eigen boeken
van gemaakt: afdelingen met titels als ‘Boek Adam’, ‘Boek aartsvaders’, ‘Boek Elia
de profeet te voet’ et cetera. Aan de basis van de gedichten in Sacrale komedie ligt
nog altijd een soort autonome behandeling van de taal, die eigen is aan wat vroeger
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gratis Raster-poëzie genoemd mocht worden (Ten Berge, Rein Bloem, Faverey en
dergelijken), en waartoe Hamelink ook wel gerekend werd. Onvrede met de geringe
verstaanbaarheid van hun talige poëzie, en ook minder publieksgerichte
ontwikkelingen binnen deze ‘stroming’ hebben inmiddels heel wat van die dichters
op het spoor van grotere openheid gezet, en van deze evolutie is Hamelink momenteel
een van de belangrijkste exponenten. Op de achtergrond speelt nog steeds het
verlangen om een eigen taal en syntaxis te smeden, alleen lijkt het accent verlegd.
Men zoekt niet langer naar oerbegrippen in oertaal, om het maar eens grof te zeggen,
maar vindt het ‘oer’ ige ook in het hedendaagse taalgebruik, bij Hamelink soms dat
van de straat of de kroeg of de sportverslaggeving. Een typerende behandeling
ondergaat het verhaal van Lot, dat niet bij voorbeeld als archetypisch behandeld
wordt met navenant taalgebruik, maar vlotweg wordt gerekend tot de ‘categorie
sterke verhalen’.
Voor heel wat meer lezers dan vroeger valt er iets te genieten in dit amalgaam van
neologismen en contemporaine vlotheid. Een bezwaar is wel dat alle verhalen met
ongeveer dezelfde soort ontheiligende saus zijn overgoten, maar dat is dan kennelijk
Hamelinks ‘eigen toon’.

Tutoyeren
In zekere zin, namelijk naar het onderwerp gerekend, betekent Sacrale komedie een
terugkeer naar Hamelinks oude voorkeur voor mythen en oergronden, die hij in zijn
eerste poëziebundels exploiteerde. Naar toon en stijl gerekend sluit het nieuwe werk
evenwel eerder aan bij zijn recente poëzie: Ceremoniële en particuliere madrigalen.
Gemengde tijd en Herinneringen aan het verdwenen licht. De verzen staan grotendeels
open voor vele lezers, de diluviale taal en raadsels zijn drastisch gereduceerd. Er zit
een sterk ironische ondertoon in deze gedichten, een soort vlotte afwikkeling van de
verhalen die als bron hebben gediend. De bijbel wordt niet met U aangesproken maar
getutoyeerd. En het perspectief is onmiskenbaar dat van onze tijd.
Zo is bij Hamelink Goliath een ‘kampioen pentathlon uit Gath’, heet Achab een
‘beroerde koning’, worden de Baalpriesters als ‘performers’ tentoongesteld, vallen
woorden als ‘routinier’ en ‘guerrillacommandant’ die men zeker niet in Trommius
terug zal vinden, meldt Simson over zijn bezoek aan een prostituée: ‘wat een dijen
had die hoer uit Gaza/bij wie ik hopsasa naar binnen ging.’ Alom heerst een vrolijke,
vulgariserende stemming, waarbij en passant toch nog heel wat experimenteel,
elliptisch of neologistisch taalgebruik, of hoe je het ook noemen wilt wordt
meegenomen. Hier een punctie uit het gedicht ‘Engel van Jacob’:
‘De grove
veldkei, hoofdpeluw van die nacht,
zette je overeind, niet ontdroomd nog
in de ochtendfriste op jouw en mijn
eerste dienststeen, Beth-El. En dan
hop naar Haran, Labans kooppreuten,
mijn en dijn torgein, je krachtprincipe
Ruben plat met bijwijf Bilha en meer
van dat grof vuil dat na de beleving te P
nog vergroofde naar Dina met de zoon
van Hemor’ Et cetera.
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Het geheel is van een meer epische dan lyrische adem. Ritmisch beleven de verzen
ongeveer een vrije val, en de gebeurtenissen worden veelal ademloos, zonder veel
punten maar met des te meer nevenschikkende komma's, opgeëist. In veel gevallen
lijkt het procédé van deze ‘sacrale komedie’ of komische heiligheid, in principe
tamelijk simpel. Het oude verhaal wordt getransformeerd naar modern taalgebruik
en een nieuwe visie, die geen rekening wenst te houden met heilige huisjes. Men zou
voorzover het de bijbel betreft, kunnen spreken van een Oud en Nieuw Testament
in travestie. De chronologische volgorde van de bijbelverhalen is overigens
aangehouden.

Jacques Hamelink
CHRIS VAN HOUTS

In zekere zin gaat Hamelink als een moderne Baalpriester (door hem zelf immers
tot de performers gerekend) tekeer; een orgiastisch aandoende dichtvreugde vult
ieder vers. Daarmee kan de indruk gewekt zijn dat het de schrijver voornamelijk om
een lang aangehouden komische noot is te doen, maar dat is toch niet zo.
Nog een fragment om te laten zien, meer niet, hoe de oude ellipsen uit het
Raster-idioom hier versmelten met een moderner aandoende parlando (Over Mozes,
die van God opdracht krijgt zijn volk uit Egypte weg te leiden):
‘Maar ik. Kan niet
goed praten. Ik heb
een hakkeltong’.
Tongtalige. Ik ben de
ook met jouw tong
regen-woordige.
‘Stuurt u een
ander alstublieft’.
En de episch
uiteenvallende
oerlyrische: Neem
dan die mede ‘Levireliet
mee. Herder, vergeet
je staf niet. Die
moet dienstdoen van
voor de Rode Zee
tot voorbij Amalek.’

Hamelink heeft in zijn bijbellezing een duidelijke voorkeur voor krachtige,
aansprekende figuren: Adam, Jacob, David, Elia, Christus. Hun wordt de mythische
mantel afgenomen, maar tegelijkertijd, door hun voorkeursbehandeling toch ook
weer omgehangen.

Kentering
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Met welk oog men er ook naar kijkt, in Sacrale komedie (de titel knipoogt uiteraard
ook naar Dante) krijgt de bijbelstof iets van sappige anekdotiek. De dichter zelf houdt
zich in deze bundel lange tijd zo goed als verborgen, maar raakt tegen het einde van
het bijbelse gedeelte wat meer in zicht, met name in de passages over Christus, die
ruimschoots getutoyeerd wordt: ‘Afstotelijke / Jezus Messias met het geschonden /
lichaam, net mijn vader, uit het gat / met de leprozennaam Nazereth, vang dan / mijn
staal op / in die zij van je.’
In het vijfenzeventigste gedicht vindt een kentering plaats. Dan is de bijbel
afgelopen en beginnen de chapiters over de dichter zelf. Wat met deze overgang
gezegd wil zijn? Kennelijk dat de bijbel de voorgeschiedenis van de hoofdfiguur is,
en dat hij zijn eigen bestaan als een voortzetting van de op z'n kop gezette
christenhelden ziet.
Op het moment dat Hamelink zijn eigen levenspad in deze bundel begint te
bewandelen, wordt het geheel opeens een stuk duisterder, bij gebrek aan panklare
historie wellicht? Een gedicht als nummer negenennegentig illustreert dat:
Eterniteit
Eenmaal corporeel ingegaan in het zwart
van de ikuitwissing. Instinctieve
volle overgave aan de majestueuze gulp nacht.
Daarna toch kunnende
het koepelgewelf van de Sixtina in een oogopslag
en tot in de details overzien.

Hier overheersen opeens veel meer de eigen idiosyncrasieën betreffende geboorte,
jeugd, kerkgang, volwassenheid enzovoort. Het contrast met het grote part
bijbel-in-travestie is groot en zegt wat over de ontwikkeling van Hamelink. Kennelijk
is de primitief-religieuze obsessie omtrent de bijbelse geschiedenissen al wel verwerkt
tot soms ironische, soms spotzieke, soms iconoclastische anekdotiek, maar die van
het eigen bestaan nog niet. Dat geeft een interessante, onverwachte, maar niet
eenvoudig te interpreteren ontknoping aan deze komedie: het eigen bestaan als mythe,
gefundeerd op een ontmythologiseerde oergeschiedenis.
Sacrale komedie als geheel draagt intussen nog steeds de handelsmerken van
Hamelink, die zich de laatste tijd van het proza geheel op de poëzie geworpen lijkt
te hebben: bevlogen (soms bezeten), fantasievol, woordenrijk, mythomaan en
eigenzinnig. Een bijzondere bundel, waarin je niet gauw uitgelezen raakt, vol poëtische
vondsten en met een merkwaardig verloop. En ondanks alle toenaderingen tot de
spreektaal toch nog altijd verwijderd van het alledaagse.
■
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Onverwoestbaar utopisme
Ervaringen uit de medische opleiding en praktijk
Becoming a doctor A Journey of Initiation in Medical School door McIvin
Konner M.D. Uitgever: Elizabeth Sifton Books/Viking, 390 p., f 45,50
In een stadspraktijk door J.D. Querido Uitgever: Wetenschappelijke
uitgeverij Bunge, 344 p., f 45,F. Dekking
De antropoloog Melvin Konner besloot op vijfendertigjarige leeftijd medicijnen te
gaan studeren om zo alsnog een jeugdideaal te verwezenlijken. In zijn eigenlijke vak
heeft hij dan al een zekere faam opgebouwd: hij heeft enkele zeer goed ontvangen
boeken op zijn naam staan en als professor enkele jaren lesgegeven, onder anderen
ook aan medische studenten. Als een vriend hem, halverwege zijn opleiding, vraagt
waarom hij daar in godsnaam aan is begonnen, laat hij zich in een impuls ontvallen:
‘Misschien wel om er een boek over te schrijven’ en daarna gaat hij dat serieus doen.
Meer dan een systematisch schema van de opleiding tot arts is dit boek een zeer
persoonlijk verslag van zijn ervaringen en draagt daardoor een duidelijk
antropologisch stempel. Voor de beoefening van hun vak moeten antropologen vaak
jaren lang leven bij de vreemde volksstam die zij bestuderen willen, met de
fundamentele instelling van ‘participerende observatie’, om dat wat zij willen
onderzoeken zo veel mogelijk mee te maken. Maar tijdens zijn medische opleiding
is Konner daarbij zozeer betrokken geraakt, dat het meer een ‘observerend deelnemen’
is geworden. De boeiende beschrijvingen die hij geeft zijn sterk doordrenkt van zijn
persoonlijke reacties. En dat is een persoonlijkheid die alleszins de moeite waard is:
een ervaren wetenschapsman, die gevarieerd veldwerk heeft gedaan, gelukkig
getrouwd is en vader van twee kinderen, en iemand die sterk hangt aan zijn joodse
afkomst: uitgebreide onverbrekelijke familierelaties, een scherpe doordringende
intelligentie, en begiftigd met wat ik een typisch joodse humor vind. Om misverstand
te voorkomen: dit is niet de ‘Humor ist wenn man trotzdem lacht’, maar het is een
gevoel voor de betrekkelijkheid der dingen, en het zien van overeenkomsten waar
anderen alleen verschillen veronderstellen, en een aannemen van verschillen bij
zaken die door anderen voor identiek worden gehouden.
Uitvoerig beschrijft hij een groot deel van de patiënten met wie hij dagelijks
geconfronteerd wordt, niet alleen hun ziekten of afwijkingen, maar ook hun habitus
in de ruimste zin van het woord, vooral ook omdat hij vindt dat zijn leermeesters
daar veel te weinig aandacht aan besteden. Een voorbeeld is een aardig weergegeven
gesprek met een charmante vrouw die behalve de klacht waarvoor zij is opgenomen
op de dag vóór haar ontslag ook een toevallig gevonden gonorroe blijkt te hebben.
Hij vindt haar geheel overstuur en huilend in haar bed, vastbesloten van haar
echtgenoot te scheiden, en niemand besteedt aandacht aan haar, behalve deze medische
student. Nadat hij alle details uitvoerig met haar heeft doorgenomen is zij geheel tot
rust gekomen en gaat de volgende dag vrolijk terug naar huis: de scheiding gaat niet
door. De leermeesters, merendeels assistentartsen, worden zeer scherp door hem
beoordeeld: sommigen worden zonder meer afgekeurd als ongevoelige, pretentieuze
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dikdoeners of gewoon zwak begaafd, voor sommige anderen - door hem Medical
Heroes genoemd - heeft hij een grote verering, die niettemin zijn kritiek niet uitsluit,
en voor de anderen gemengde gevoelens.

Psychiatrie
Van de verschillende stages die hij afloopt zijn het vooral de psychiatrie, de
verloskunde, en de kindergeneeskunde die zijn voorkeur hebben, maar chirurg zal
hij nooit willen worden, al was het alleen al omdat hij met dat gezelschap nooit om
zal kunnen gaan. Van de verloskunde ziet hij bij nader inzien af, omdat hij voldoende
tijd voor zijn gezin en voor zijn nachtrust wil hebben, ook al heeft het helpen bij de
geboorte van kinderen hem de meest intense bevrediging gegeven. Uileindelijk kiest
hij, in combinatie met het aspect gedragsleer van zijn oude beroep, voor de psychiatrie.
In de reeks van uitvoerige patiëntenbesprekingen en beschouwingen over toegepaste
therapieën besteedt hij veel aandacht aan een serie elektroshockbehandelingen die
hij meemaakt, en die na aanvankelijke scepsis door hem als betrekkelijk onschuldige
en waardevolle ingrepen worden beschouwd. De opleiding is niet wezenlijk anders
dan die in Nederland, maar een belangrijk organisatorisch verschil is de positie van
de studenten. In de eerste plaats is er een strenge toelatingsselectie, met dien verstande
dat slechts de helft van de gegadigden in aanmerking komt om een plaats aan een
universiteit te vragen nadat zij een uitgebreid examen hebben ondergaan aan het
einde van de middelbare-schoolopleiding, die zij voor een deel ook al aan de
geneeskunde hebben moeten wijden. Dan wordt nog eens aan de universiteiten
overgelaten om te beoordelen of de student geschikt is, en in verband met het beperkt
aantal plaatsen worden slechts de best beoordeelden toegelaten, zodat de meeste
studenten hun verzoek tot een aantal universiteiten tegelijk richten.
Het laatste hoofdstuk bestaat uit een zeer kritische bespreking van de medische
opleiding en van de Amerikaanse geneeskunde in het algemeen (met als voornaamste
tekortkoming het verwaarlozen van de persoonlijke aspecten van de patiënt). Konner
geeft geen oplossingen; niettemin spreekt er een grote liefde en bewondering voor
het vak uit het hele boek. Dat komt ook doordat hij zelf in zijn twee
bosjesmannenjaren herhaaldelijk de westerse geneeskunde heeft moeten toepassen
en ook nog de plaatselijke opleiding tot medicijnman heeft meegemaakt en voor een
deel zelf ondergaan. Dat is een gruwelijk, langdurig ritueel van zang en dans,
geneesmiddelen slikken en in trance geraken, een zware beproeving die nauwelijks
te overleven is, maar wie het hebben doorstaan genieten daarna een groot gezag. Hij
vergelijkt dit met zijn eigen opleiding tot arts waarin jaren van hard werken, het
opnemen van een onmogelijke massa leerstof, voortdurend slaaptekort (met werktijden
van soms zesendertig uur achter elkaar) tot een zelfde, naar zijn gevoel bevredigend
resultaat hebben geleid. Door de intelligente, gevoelige en boeiende beschrijving
van zijn belevenissen en opinies is dit een ideaal boek voor enigszins gelijkgestemde
artsen, maar ook voor een ieder die in de geneeskunde geïnteresseerd is, ook al is hij
niet van plan dat te gaan studeren.

Amsterdamse huisarts
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Een geheel verschillend, maar toch in sommige opzichten vergelijkbaar boek (al was
het alleen maar omdat ik dat ook met zoveel genoegen gelezen heb) is de analyse
van een artsenpraktijk door de Amsterdamse huisarts J.D. Querido: In een
Stadspraktijk. Met enige schroom noem ik dit een boeiend en fascinerend boek,
omdat het in feite alleen maar het realistisch verslag over zijn werk is door een
intelligent, fatsoenlijk, hard werkend en capabel man. Maar dat wil wel zeggen een
verademing voor wie zich dagelijks moet ergeren aan een wereld waarde
overheidsinstanties bevolkt zijn met zwakbegaafde, handige, dikdoenerige,
mooipratende knoeiers. De verwantschap met het eerstbesproken boek maakt dat je
de neiging krijgt om te denken dat Querido, net andersom als Konner, eerst arts is
geworden, en daarna door zijn werk en reflectie hierover feitelijk antropoloog.
Bij beiden vindt men die zelfde ambivalentie: een helder gevoel voor de treurnis
van het menselijk worstelen met het lot, en een sterke fascinatie door de ambachtelijke
verbondenheid ermee en de mogelijkheid dit lot soms ten goede te keren: een
onverwoestbaar utopisme, misschien de essentie van de geneeskunde.
■
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Eindelijk de echte Julia
Het literaire kannibalisme van Lillian Hellman
Code Name ‘Mary’ door Muriel Gardiner Uitgever: Yale University Press,
179 p., f 30,15
Hans Keller
Een aantal jaren geleden haalde de Amerikaanse schrijfster Mary McCarthy zich de
woede op de hals van haar collega Lillian Hellman. Het was geloof ik in een
vraaggesprek op de televisie dat de eerste naar haar mening werd gevraagd over de
tweede. Mary McCarthy moet toen gezegd hebben dat elk door Lillian Hellman
gesproken en geschreven woord was gelogen, inclusief de woordjes ‘en’ en ‘of’.
Hellman werd door gedienstige zielen met spoed van deze uitlating op de hoogte
gesteld en antwoordde met een aanklacht wegens smaad, benevens een eis tot
schadevergoeding. Hier was duidelijk geen sprake van vriendinnen onder elkaar.
De advocaten van beide dames groeven zich in, repten regelmatig van bewijs en
tegenbewijs en intussen wachtte een groeiende schare van literair geïnteresseerde
omstanders benieuwd af. Aan de zaak zelf is nooit een definitief einde gekomen;
vóór de affaire aan de rechter kon worden gepresenteerd overleed Lillian Hellman.
De intussen gemaakte kosten werden betaald uit haar nalatenschap. Dat daarvan
überhaupt sprake was, dankten de erfgenamen aan Hellmans drie laatste boeken: An
Unfinished Woman (1969), Pentimento (1973) en Scoundrel Time (1976). Ze
behelsden haar kortaf en pregnant geschreven herinneringen aan Dashiell Hammett,
Dorothy Parker, haar eerste successen als toneelschrijfster, de reizen die ze vóór en
tijdens de oorlogsjaren door Europa en Rusland had gemaakt en de dagen van de
anticommunistische heksenjacht door de Amerikaanse senator Joe McCarthy. Aan
het eerste deel van dat autobiografische mozaïek was ze begonnen op aanraden van
vrienden die haar verhalen over die lange periode wel eens hadden gehoord en bij
wie zij steen en been klaagde over haar financiële zorgen. An Unfinished Woman
werd onmiddellijk bij verschijnen een ongehoord succes en al evenzo verging het
de twee daarop volgende delen. Min of meer opgegeven als schrijfster van
toneelstukken in de Amerikaanse traditie van het broeierige psycho-realisme was zij
op hoge leeftijd begonnen aan een nieuwe glansrijke carrière. Haar memoires wekten
grote geestdrift en soms ook enige beroering, bijvoorbeeld door de vele namen die
ze noemt in Scoundrel Time.

Lillian Hellman
DAVID LEVINE

Het tweede boek Pentimento droeg als ondertitel A Book of Portraits en een van
die portretten heette Julia. Het was de naam van een jonge vrouw die zij na de
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Anschluss van Oostenrijk bij nazi-Duitsland in verzetskringen had leren kennen en
met wie het binnen de veertig pagina's die deze herinnering telt tragisch zou aflopen.
De inzet van de personages, hun besmuikte maar edele inborst, de angsten die zij
deelden onder de drukkende omstandigheden van de periode, en natuurlijk het
dreigende decor ervan hielpen de geschiedenis dankzij de voortdurende aanwezigheid
van de vertelster efficiënt naar zijn fatale en aangrijpende slot. Voor het boek werd
reclame gemaakt met de rappe zinsnede: Lillian Hellman has lived the kind of life
that reads like a novel... En inderdaad, wat waren deze belevenissen perfect
geredigeerd.
De ‘ik’ uit de verhalen leek er destijds al met het rode potlood doorheen te zijn
gegaan. Ik moet zeggen: dat viel me pas op bij herlezing toen de eerste verhalen de
ronde deden over een wei zeer curieuze vorm van plagiaat waaraan Hellman zich
zou hebben schuldig gemaakt. Ze zou de autobiografisch weergegeven herinneringen
aan Julia niet zelf hebben beleefd maar de geschiedenis van horen zeggen kennen.
Vervolgens zou ze bij het schrijven ervan de wáre ik uit het verhaal hebben
weggedrongen om er met haar éígen ik in plaats te nemen. In 1976 en de jaren daarna
werd de verfilming van Julia - door de oorspronkelijk uit Europa afkomstige Hol
lywood-veteraan Fred Zinneman, met Jane Fonda, Vanessa Redgrave en Jason
Robards in de hoofdrollen - ook al een wereldsucces. Of verfilming? Letterlijk
genomen was het dat niet. Voor het scenario werd ook gebruik gemaakt van
brokstukken uit An Unfinished Woman en, als ik het me goed herinner, van details
uit andere hoofdstukken in Pentimento. Maar een eigentijdse conventie zegt gelukkig
dat zulk jat-, versier- en restauratiewerk bij een op bestaand werk gebaseerde film
is toegestaan.

Muriel Gardiner

Hooghartig stilzwijgen
De vraag was (en is): mag een schrijver - mocht Lillian Hellman? - op eigen houtje
lopen rondspoken in de werkelijke levensgeschiedenis van een bestaand en blijkbaar
ook nog in leven zijnd personage? Niemand wist goed raad met de kwestie. Hellman
volstond voorlopig met een hooghartig stilzwijgen en zond, toen de geruchten na het
succes van de film hardnekkiger werden en meer en meer het karakter kregen van
beschuldigingen, cryptisch geformuleerde ontkenningen de wereld in. Ook voor wie
met de oorspronkelijke vraag - het heette in de Amerikaanse pers al ‘plagiaat van
vlees en bloed’ en ‘literair kannibalisme’ - geen raad wist: haar hautaine non-reacties

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

maakten haar er niet sympathieker op. En natuurlijk rees er ook een ander vraag: wie
was eigenlijk de originele ik?
Ze heet Muriel Gardiner, is een inmiddels hoogbejaarde psychoanalyste, wonend
in de Amerikaanse staat New Jersey, geboren in Chicago en in de jaren van vlak
voor de Anschluss tot vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog studerend
in Wenen. In 1973 werd ze door vrienden attent gemaakt op Pentimento. Ze zeiden
- schrijft ze in het voorwoord van het échte autobiografische verslag van haar Weense
periode: ‘Muriel, die Julia ben jij!’ En toen de film uitkwam, zeiden weer andere
vrienden: ‘Mary, volgens ons was jij Julia?’ Tijdens haar verzetswerk in Wenen
droeg Muriel Gardiner de codenaam ‘Mary’. Ze had zich wel eens eerder
voorgenomen die periode te beschrijven maar daarvan was het door haar drukke
werkzaamheden nooit gekomen. In plaats daarvan werkte ze jarenlang aan de
psychologische studie The Deadly Innocents: Portraits of Children Who Kill.
Vrienden, schrijft ze, bleven niettemin aandringen - without friends the world would
be a duller place, ik citeer Hellman - en zo verscheen in 1978 haar verzctsgeschiedenis
in het Duits, een jaar later in het Frans en in 1983 in Amerika (de pocket-uitgave
waarover het hier gaat en die zo juist is verschenen, is eigenlijk de eerste brede
verspreiding ervan).
In haar voorwoord gaat ze kort en feitelijk op
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de Julia-affaire in. Ze schrijft dat ze Hellman natuurlijk van naam kende maar nooit
ontmoette. Wel bleek de schrijfster regelmatig gebruik te maken van hetzelfde
zomerhuisje in New Jersey waar ook de psychoanalyste wel eens vakantie hield. Het
was het eigendom van een gemeenschappelijke vriend. Na de verfilming van Julia
informeerde ze bij het Oostenrijkse instituut voor oorlogsdocumentatie of zich tijdens
héér Weense verblijf misschien nóg een Amerikaanse in de Oostenrijkse hoofdstad
had bevonden die eveneens in het verzet actief was geweest. Dr. Herben Steiner
bleek er maar één te kennen: ‘Mary’, alias Muriel Gardiner. Over Hellman rept ze
verder - zéér chic - met geen woord.

Drooggekookt
Code Name ‘Mary’ is een droog en feitelijk opgeschreven verslag van haar jeugd in
Chicago - kind van vermogende ouders met wie de relatie koel en formeel was - en
haar in elk opzicht plotseling onstuimige studiejaren in Wenen. Contacten met de
nabije omgeving van de familie Freud maar ook met communisten, radicale socialisten
en het verstikkende klimaat van het Weense burgerdom. Ze raakt verzeild in een
leerzame verhouding met de jonge dichter Stephen Spender, die zijn homoseksuele
geaardheid met hevige door haar opgewekte hetero-erotische emoties verrijkt en
komt na de Anschluss in het verzetswerk terecht. Valse paspoorten, vluchtelingen,
duistere bergweggetjes, onderduikadressen, stationswachtkamers, véél
stationswachtkamers en treinen, legale en illegale grensoverschrijdingen, arrestaties
en zelfmoorden. En inderdaad. Julia kom je voortdurend in fragmenten tegen en aan
het slot van haar rapportage - het zou wel eens kunnen zijn dat Hellman het
drooggekookte karakter van dit boek door haar bemoeienissen sterk heeft beïnvloed
- zijn die scherven op hun plaats gevallen en vormen het personage dat we eerder uit
Hellmans fictie (???) kenden.
Aan het eind van haar verslag citeert Gardiner uit een brief die Anna Freud haar
zond nadat delen van Code Name ‘Mary’ waren gepubliceerd in The Philadelphia
Bulletin. ‘Ik ben bijzonder op mijn eigen leven gesteld maar als dat niet beschikbaar
was geweest en ik had moeten kiezen, dan zou het het jouwe geweest zijn.’
Wat een superieure reactie op de Julia-commoties!
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

19

Vertaald

‘Des Waerelds, doen en doolen, is maar een Malle moolen.’ Gravure uit Overvloed en en onbehagen

Bij het dorp Grijpskerke in Zeeland had Jacob Cats, schrijver van onder meer
Sinne-beeldt Openende de heymenisse ende rechte aerts des christelicken self-stryts,
het buiten De Munnikenhof. Dit was nog veel grootser dan zijn buitengoed Sorghvliet
bij Den Haag. ‘Er zijn wel aanwijzingen dat dit zijn calvinistische geweten parten
speelde. Hij verspreidde het gerucht dat het midden in een kale zandvlakte lag (terwijl
het in werkelijkheid aan een waterrijk beekje stond) en dat alle plezier dat het bezit
hem mocht verschaffen de vrucht was van noeste landarbeid.’ Dit is een aardige
illustratie van de morele tweeslachtigheid die Simon Schama signaleert in zijn boek
over Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw Overvloed en onbehagen (uitgegeven
door Contact, 682 p., f 59,50), de vertaling van het alom geprezen The Embarrassment
of Riches (besproken door Harold Beaver in de Boekenbijlage van 1 augustus vorig
jaar). Dat het Nederland in de zeventiende eeuw voorspoedig ging was niet onbekend,
dat het calvinisme in Nederland zijn invloed deed gelden is een historisch feit dat
tot cliché is geworden. Schama echter geeft in zijn boek zoveel verrassende
voorbeelden van de dagelijkse morele tweeslachtigheid bij de Nederlanders dat het
is alsof je over een heel ander volk leest, terwijl het zich voor je deur heeft afgespeeld.
Er bestonden verschillende lezingen: de Nederlanders mochten het graag over hun
soberheid en zuinigheid hebben, buitenlanders keken hun ogen uit bij het zien van
de zucht tot geld uitgeven, de overdaad, de weelde, de overvloedige dissen waarop
ze vergast werden: ‘De collectieve persoonlijkheid die van de kansel donderpreken
tegen Koningin Geld en Vrouw Wereld aanhoorde, pronkte in huis en op straat maar
al te graag met haar macht.’ Er was een buitenlander van Nederlandse afkomst voor
nodig om zich niets wijs te laten maken omtrent die vrome soberheid: Bernard de
Mandeville (geboren in Dordrecht) schreef in The Fable of the Bees dat de
Nederlanders hun grootheid best mogen toeschrijven aan deugd en zuinigheid, maar
in werkelijkheid was de belangrijke positie van Nederland in Europa te danken aan
‘hun wijze politiek om alles ondergeschikt te maken aan de handel, zeevaart en de
onbegrensde gewetensvrijheid die ze genieten’. Schama schetst een veelzijdig
panorama van de manier waarop Nederland met een calvinistisch geweten omging
met zijn rijkdom. De Nederlandse cultuur wordt in zijn boek niet met een hoofdletter
geschreven, want Schama heeft het niet over poëzie, theater of muziek. Hij gebruikt
voorwerpen van kunst in zoverre ze een spiegel zijn van een mentaliteit. Schama is
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op zoek naar de moraal in het dagelijks leven: naar de betekenis van de schone stoep,
de behoefte aan gezelligheid bij hoeren, de bijbelse achtergrond van de strijd tegen
het water, de gespeelde krijgshaftigheid op het schuttersstuk. Het gaat bij Schama
ook om zaken als de Hollandse smulpaperij, genotzucht (snuif-, pijp- en pruimtabak
was een enorme industrie), het verdrinken in lekkers, tegenover de hang naar
zelfbeproeving, spaarzaamheid, properheid, nederigheid. ‘Met enthousiasme en
dramatische bezieling weet Schama in tal van overlappende essays kriskras zijn
thema's te doorkruisen op het gebied van de Nederlandse morele en huishoudelijke
economie,’ schreef Beaver. De Nederlandse vertaling is zo mogelijk een nog mooier
boek dan de oorspronkelijke Engelse editie, omdat hierin veel afbeeldingen in kleur
zijn opgenomen. Er staan bovendien erg veel plaatjes in die de tekst functioneel
begeleiden. Schama's analyses van de Nederlandse mentaliteit in de Gouden Eeuw
werden in recensies soms speculatief genoemd, maar niemand kon er omheen dat
hij in Overvloed en onbehagen een verrassend oorspronkelijke visie ontvouwt, in
een evocatieve stijl. Het boek is door Contact met grote zorg uitgegeven; sneu is het
daarom dat in de inleiding een zetduiveltje is geslopen: Schama schrijft dat de
Erasmuslezing die hij in 1978 hield de aanzet tot het boek heeft gegeven. In de
Nederlandse tekst staat 1987.
CP
Vrijdag 8 april spreekt Simon Schama over Overvloed en onbehagen op uitnodiging
van de universiteit van Limburg in de grote collegezaal in Den Nieuwenhof,
Zwingelput 4 te Maastricht. Aanvang 3 uur.
Dinsdag 12 april discussieert Schama op uitnodiging van de universiteit van Leiden
met dr. S. Groeneveld, dr. J. de Jong en dr. E.J. Sluyter over zijn visie op de
Nederlandse geschiedenis in het Groot Auditorium, Rapenburg 73, Leiden. Aanvang
2 uur.
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[26 maart 1988 - Nummer 12]
Ter zake
Diny Schouten

‘Tot ontsteltenis van de huidige directie van uitgeverij Hollandia blijkt een aantal
edities van de boeken Gezworen kameraden, Exodus, Armageddon en Trinity in
verkorte vorm te zijn gepubliceerd. De verkortingen werden destijds aangebracht
zonder toestemming van de auteur. Leon Uris, en hebben zijn boodschap geweld
aangedaan,’ liet de nieuwe directeur mr. T. Muntinga vorige week per advertentie
in De Telegraaf en NRC Handelsblad weten. Omdat Hollandia het als haar plicht
beschouwt de gemaakte fouten te herstellen, wordt een ieder die in het bezit is van
een verkorte editie de gelegenheid geboden die om te ruilen voor een complete
vertaling - tegen een vergoeding van f 7,50 voor de gemaakte verzendkosten. De
Telegraaf maakte in een artikel melding van de ‘onvergeeflijke blunder’ van uitgeverij
Hollandia, die de kopers van Gezworen kameraden (uit 1954) minimaal vijftig pagina's
tekst zou hebben onthouden. Het ontbreken van toestemming daarvoor had Uris in
woede doen ontsteken toen Muntinga hem vorige herfst een bezoek bracht in New
York. Muntinga verwijst voor de vraag naar de toedracht slechts naar zijn persbericht
en de advertentie. De kwestie wordt intrigerend als andere publieksboeken-uitgeverijen
(De Boekerij, Sijthoff, Luitingh) het niet ongewoon blijken te vinden dat dikke
Amerikaanse bestsellers enigszins aangepast worden aan de behoeften van de
Nederlandse markt, waarvoor - in een soort stilzwijgende overeenkomst met de
oorspronkelijke uitgever - lang niet altijd toestemming wordt gevraagd. De kostbare
operatie van Hollandia wordt nog intrigerender als de vertaalster van Exodus en
Gezworen kameraden, mevrouw Henny de Wit-Boonacker, wordt benaderd. Haar
echtgenoot, die optreedt als woordvoerder, verklaart dat er geen sprake is geweest
van bekortingen: ‘Een vertaling kan in principe nóóit precies weergeven wat er staat,
maar in dit geval kun je zeggen dat er eigenlijk niets bekort is. Alles wat mijn vrouw
heeft veranderd is een enkel lelijk woord als godverdomme, waar ze op verzoek van
de uitgeverij verdikkie van heeft gemaakt. En noch Uris, noch uitgeverij Doubleday
kunnen over de exploitatie van zijn boeken iets te klagen hebben. Het zijn, hier
fabuleuze bestsellers geweest. Als ze bekort zijn, dan heeft de auteur er geen schade
aan geleden.’
Een erfenis die Martin Mooij achterliet bij de Rotterdamse Kunststichting, nadat zijn
organisatie van het jaarlijkse Rotterdamse poëziefestival Poetry International (met
subsidie van WVC) zelfstandig werd, was een uitgeverij. Als Mooijs opvolger voor
de afdeling letteren trok de Rotterdamse Kunststichting inmiddels Michaël Zeeman
aan, die dat gedeelte van de nalatenschap niet aanvaardde. Het betekent het einde
van de Sonde-reeks, waarin debuten verschenen van Rotterdamse schrijvers, en
WAR, wat staat voor Werkgroep Arbeidersliteratuur Rotterdam. Zeeman vond
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gehoor voor zijn argument dat de Rotterdamse Kunststichting niet over het
distributie-apparaat beschikt om een uitgeverij te kunnen zijn. ‘Als de Rotterdamse
Kunststichting boekuitgaven wil stimuleren is het veel beter om dat te doen via
bestaande uitgeverijen. Je moet alleen boeken uitgeven als je daarvoor ook het publiek
kunt bereiken,’ licht Zeeman toe. ‘In geval van moeilijke publikaties kun je beter
het tekort subsidiëren dat een reguliere uitgever eraan heeft, dan kom je op een veel
lager bedrag uit dan wanneer je het zelf gaat produceren.’ Het magazijn vol
onverkochte exemplaren dat Zeeman aantrof, wordt naar alle waarschijnlijkheid
opgeruimd. ‘Spijtig,’ vindt Martin Mooij: ‘We hebben Sonde in 1970 opgericht en
ik denk dat we er wel iets mee gedaan hebben, er zijn zestig tot zeventig deeltjes in
verschenen, maar ik kan mijn opvolger natuurlijk niet verplichten om ermee door te
gaan.’ WAR, verantwoordelijk voor een onregelmatig verschijnend tijdschrift over
minderheden en een serie tweetalige kinderboeken voor buitenlandse kinderen, had
een zelfstandige redactie, gecoördineerd door ‘arbeider-schrijver’ Wim de Vries. Ook
De Vries vindt de opheffing ‘sneu’: ‘We hebben er erg hard voor gewerkt. De kopij
voor ons China-nummer lag klaar, maar op onze aanvraag om subsidie daarvoor
hebben we zelfs geen antwoord gekregen. Dat er subsidie bij moest, is logisch, want
we richten ons op een publiek van arbeiders en minderheden, die nog eerder een kerk
indurven dan een boekhandel. Als arbeider word je misschien achterdochtig omdat
je altijd de klos bent, maar je ziet er toch weer aan dat de kloof tussen arm en rijk
weer net zo groot is geworden als in de jaren dertig: voor werkmensen is er geen
geld.’

De Geertjan Lubberhuizenprijs, groot f 10.000,-, gaat naar het prozadebuut van
Benno Bantard. Barnards Uitgesteld paradijs is echter niet een boek dat het soort
Graham Greene-proza biedt, dat de initiator van de prijs. Marren Toonder, zo graag
wil stimuleren. Juryvoorzitter Rudolf Geel erkent dat de jury - waarin zitting hadden
Renate Dorrestein, Marga Kool, Hugo Raes en vorige prijswinnaar Rudi van Dantzig
- een keuze heeft gedaan die in strijd is met de statuten, waarin de aanwezigheid van
een ‘verhaallijn’, een plot en een ‘ontwikkeling’ als voorwaarde voor bekroning
gesteld wordt. Barnards boek bestaat uit eerder als Brusselse bijdragen in Maatstaf
gepubliceerde beschouwelijke stukken, waarin met de beste jurybedoelingen geen
plot is aan te wijzen. ‘De jury vond unaniem dat dit boek zich in literaire kwaliteit
dusdanig onderscheidde van andere debuten, dat het de prijs verdiende,’ verklaart
Geel desgevraagd. Op de exacte verschillen met zo'n dertig andere debutanten (onder
wie Ton Anbeek, Kristien Hemmerechts, Frans Delissen, Rien Broere, Martin
Schouten, Bril en Van Weelden) belooft Geel in zijn juryrapport nader in te gaan.
De firma Winstgevend schrijven geeft élke cursist die het lespakket Verhalen
schrijven, respectievelijk Commercieel schrijven bestelt (prijzen van f 865,- en f
1045,-, naar wens te betalen in vierentwintig maandelijkse termijnen), de garantie
dat het lesgeld wordt vergoed ‘als u niet minstens hetzelfde bedrag met schrijven
terugverdient. Lukt dat niet, dan hebben wíj gefaald, niet u,’ verzekert de directeur,
Han Snel. Tweehonderd cursisten laten zich jaarlijks inschrijven, leert het
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informatieboekje: ‘Uit ervaring weten we dat zij, die behalve dit boekje ook de cursus
laten komen, over voldoende talent beschikken om te leren schrijven wat ze willen
schrijven.’ Talent blijkt ‘een rekbaar begrip’ te zijn, verklaart de copywriter, die een
even ruim standpunt lijkt in te nemen tegenover stijl en literair-historische kennis
waar hij Simon Vestdijk gebruikt als testimonial voorde stelling dat men tot op hoge
leeftijd schrijven kan: ‘Simon Vestdijk, waarvan gezegd wordt dat hij sneller kon
schrijven dan een normaal mens kon lezen, antwoordde toen men hem vroeg of hij
niet moe werd van al dat geschrijf: “Och, ik doe het zittend.”’ De ‘bekende
Nederlandse romanschrijvers’ van wie verzekerd wordt dat ze aan de cursus verbonden
zijn ‘wensen als medewerker anoniem te blijven’. Bij het secretariaat, gevestigd in
Papendrecht, kunnen jammer genoeg geen informaties ingewonnen worden: de op
papier als ‘cursusleider’ voorgestelde Cock Geelen, verricht naar eigen zeggen slechts
wat administratieve hand- en spandiensten, in de avonduren. Voor directeur Han
Snel, die zich in Sussex teruggetrokken heeft van zijn reclamebedrijf Hansnel
Reclamemakers, is het nakijken van het ingezonden huiswerk meer een hobby: ‘Net
als voor veel cursisten trouwens.’ De bij het lespakket beloofde perskaart, waarvan
Snel onmiddellijk toegeeft dat die geen enkele officiële status bezit, is dan ook
bedoeld voor ‘de enkele brutale’ onder zijn cursisten: ‘In de praktijk zal er niet zo
gek veel gebruik van worden gemaakt. Ach, u moet het allemaal zien als een
aardigheidje. Voor de meesten gaat het erom dat ze wat zelfvertrouwen krijgen.’

Gedicht
wat is dit een mooi land!
natuur! vertier!
water! bloemen en planten en dieren!
wat een mooi land! zee! bergen! heuvels!
marmotten! kleine hutten waar je kaas kan eten!
musea! kerken! klederdrachten! hotels! alles is er!
wat een land! casino's! straten! bramen! sinaasappels!
oooooh!
ARJEN DUINKER

ARJEN DUINKER
Uit: Rode oever, Gedichten. Meulenhoff, f 24,50.
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Omdat zij meer nadachten, werd hun leven verdrietiger
De hartstochtelijke domheid van Bouvard en Pécuchet
Bouvard en Pécuchet door Gustave Flaubert Vertaling Edu Borger
Uitgever: De Arbeiderspers, 531 p., f 49,50
Carel Peeters
Op zijn zestiende beleefde Flaubert al menige dag waarop hij alle boeken waarin hij
‘tot ziek wordens toe’ had zitten lezen het raam uit wilde gooien: ‘de hele wetenschap
van alle vroegere en toekomstige kletskousen, alle dwaze eruditie van uitpluizers,
vilders, filosofen, romanschrijvers, drogisten, kruideniers en academici’. Hij is op
zulke dagen tevreden met een paar versregels van Lamartine of Victor Hugo.
Een typisch geval van luciditeit zoals dat wel vaker optreedt bij adolescenten, zou
men denken, maar in bijna élke brief houdt Flaubert wel een tirade tegen zijn slechte
gewoonte om zich te verdiepen in wat hem uiteindelijk alleen maar droevig stemt.
Hij lijkt Bouvard of Pécuchet wel, die kunnen ook niet ophouden zich vol te stampen
met wijsheden, feiten, theorieën, ideeën en kwartjeskennis, maar uiteindelijk luidt
de onverbiddelijke conclusie: ‘Omdat zij meer nadachten, werd hun leven
verdrietiger.’
Gegeven dit vroege gebrek aan geloof in de zin van wat hij aan het doen is, mag
het een wonder heten dat Flaubert op zijn eenenvijftigste jaar nog zo monter is dat
hij begint aan Bouvard en Pécuchet. Hij is er acht jaar mee bezig en voltooide alleen
het eerste deel; hoewel hij zich vaak door het gewicht dat hij zich met dit boek op
de hals heeft gehaald ‘verpletterd’ voelt, aan het boek valt dat niet af te lezen.
Bouvard en Pécuchet is een ernstige klucht over twee klerken die op de dag dat
zij elkaar op zevenenveertigjarige leeftijd ontmoeten herboren worden. Met een
kleine erfenis kunnen ze op het land gaan wonen en dan komt van het een het ander
van klerken groeien zij onder Flauberts handen uit tot Faustische helden die hoofdstuk
na hoofdstuk hun lot en alle denkbare kennis van de wereld in hun greep willen
krijgen, die hen op het ultieme moment ontglipt, met achterlating van de herinnering
aan hun oorspronkelijke geestdrift, hun ‘huiveringen van genot’, die ze dan weer
gebruiken voor het verschalken van een geheel nieuw gebied van kennis. Deze
formidabele klucht wordt bij elkaar gehouden door de uitroeptekens; zo veel heb ik
er nog nooit bij elkaar gezien en al helemaal niet zonder dat ze me gingen vervelen.
De uitroeptekens in Bouvard en Pécuchet zijn wat de drie puntjes zijn bij Céline: de
gewoonste zin wordt er door in een wereld van opwinding getrokken, alle
gemoedsbewegingen, alle mededelingen krijgen een uitroepteken, van ‘Er is brand!’
tot ‘Laten we naar bed gaan!’
Bouvard en Pécuchet zijn kopiïsten op het moment dat ze elkaar ontmoeten, de
een bij een handelsfirma, de ander bij het ministerie van Marine. Het zijn dus
allerminst geestelijke hoogvliegers, maar dat is ook Flauberts bedoeling, je moet
klein beginnen. Hoewel ze allebei zevenenveertig jaar zijn heeft Flaubert ze geestelijk
in de luiers gelegd. Het is alsof de wereld voor hen open gaat en ze steken elkaar aan
met hun geestdrift voor alles wat ze ineens om hun heen zien. Ze kunnen geen oud
meubelstuk meer zien of ze beginnen te fantaseren over de tijd waarin het werd
gebruikt; namen van landen roepen werelden op waarin ze willen verwijlen: ze

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

bezoeken het Natuurkundig Museum en kijken met gretige verbazing naar de
opgezette viervoeters, de schelpen en de broeikassen. Ze gaan naar het Louvre en
zijn al, zoals het hoort, enthousiast voor ze iets gezien hebben; ze bezoeken een
college Arabisch en maken een zitting van de Academie van Wetenschappen mee.
Ze willen alles weten over de laatste wetenschappelijke ontdekkingen. Boeken met
onbegrijpelijke titels roepen het gevoel op dat er een mysterie voor hen verborgen
wordt gehouden. Bouvard en Pécuchet zijn twee nobele wilden die door Flaubert los
worden gelaten in Parijs, daarna het platteland ontdekken en zich er vestigen, daartoe
in staat gesteld door de erfenis van Bouvard.

Bouvard en Pécuchet getekend door Daumier

Clichés
Het eerste idee voor Bouvard en Pécuchet kreeg Flaubert toen hij twintig was, in
1841, toen hij de novelle Les deux Greffiers van Barthélemy Maurice las in een
tijdschrift. Dat was in de tijd dat hij aan zijn vriend Ernest Chevalier schreef: ‘Wij
moeten de gewoonte aannemen in de mensen om ons heen slechts boeken te zien...
Voorde ware kunstenaar is de wereld slechts een clavecimbel. Aan hem er klanken
aan te ontlokken, die verrukken of de rillingen over je rug doen lopen. Goed en slecht
gezelschap moet bestudeerd worden. De waarheid is overal.’ En nergens, zou hij
eraan hebben kunnen toevoegen, want in Bouvard en Pécuchet laat Flaubert zijn
brave helden een proefondervindelijk leven leiden. Dat ze regelmatig vastlopen heeft
alles te maken met het feit dat ze ergens het Fijne niet van te weten kunnen komen,
de waarheid die ze nodig hebben kunnen ze niet vinden tussen de vele
tegenstrijdigheden die ze in hun boeken lezen.
In een brief van 30 augustus 1879 schrijft Toergenjev aan Flaubert dat hij er naar
snakt ‘kennis te maken met de filosofie van E. en P.’ Hebben Bouvard en Pécuchet
zelf een filosofie? Dat zou dan de filosofie van de intelligente, hartstochtelijke
domheid zijn, een verraderlijke wijsbegeerte met een groot werkelijkheidsgehalte,
aangezien er veel clichés bij komen kijken, wijsheden die behoren tot het eten en
drinken van iedereen, even platvloers als onweerlegbaar, even waar als weinig
oorspronkelijk. Gedurende de jaren dat ze op het platteland wonen verslinden de
twee helden honderden boeken en begeven ze zich op vele gebieden van wetenschap.
Aan het slot van de roman blijkt dat ze als ware kopiïsten uit hun lectuur citaten
hebben gelicht die, geordend en geclassificeerd, een omvangrijk woordenboek van
enormiteiten, onzin, schijnbare waarheden, absurditeiten, verstandige opmerkingen
en ellendige praatjes zouden vormen. Het materiaal is zo divers dat het vooral een
kopie van de geest van de mensheid lijkt zoals die zich op papier heeft uitgedrukt.
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Het is een bloemlezing met het accent op enormiteiten, zoals deze van Rousseau:
‘Nooit zijn volkeren ten onder gegaan door het overmatig drinken van wijn, zij gaan
allen ten onder door toedoen van vrouwen.’ Of van Proudhon: ‘De vrouwen in Egypte
prostitueerden zich in het openbaar aan krokodillen.’ Eenduidiger is het Woordenboek
van Conventionele ideeën dat ook aan de roman zou worden toegevoegd, maar niet
af is gekomen. Daarin staan de echte clichés die, argeloos gebruikt, aandoénlijk of
dom zijn, of ironisch bij bewust gebruik. Flaubert bevindt zich middenin al deze
intelligente domheid, hij wil er een onderdeel van zijn, maar ook weer niet. Wilde
hij als zeventienjarige de wereld al niet zien als een ‘schouwtoneel’ en erom lachen?

Inzicht
Even dubbel is Flaubert in de manipulatie van zijn marionetten Bouvard en Pécuchet.
Hij laat ze uilskuikens zijn, maar hij houdt van hen. Hij laat ze genieten van alles
wat ze ontdekken, maar ze komen op de koffie. Hij laat zien wat mensen zich in hun
hoofd halen om hun leven in te richten. Hij laat ze tuinieren met het Handboek voor
de Tuinier in hun zak maar hun nederlagen zijn talrijker dan hun triomfen. Ze krijgen
de mestkoorts en voeren het principe tot het uiterste door (‘Bouvard stond met een
glimlach op het gelaat in de ondraaglijke stank’). Hij laat ze ‘verrukkelijke uren’
beleven als ze weer gegrepen zijn door een gebied van kennis en je leeft met hen
mee, tot alles met een grote klap uit elkaar ploft, zoals bij hun odyssee door de
scheikunde. De helden zijn achtereenvolgens archeologen, historici, scheikundigen,
geologen, letterkundigen, astronomen, willen toneelschrijvers worden, de filosofie
beoefenen, beginnen in God te geloven, doen aan spiritisme, magie en dansende
tafels, doen aan politiek en menslievendheid, heilgymnastiek en pedagogie. En ze
stellen delicate vragen als ‘Wat is schoonheid’. ‘Wat is materie?’. ‘Wat is stijl?’,
‘Zijn de fabels waarachtiger dan de waarheden van de historici?’ Ondertussen leven
ze in een haat-liefdeverhouding met de dorpsgemeenschap van Chavignolles. Soms
is de geestdrift waarmee ze van de ene wetenschap op de andere overgaan wat
eentoning, maar het boek wordt de levendigheid zelf zodra de helden contact hebben
met de lieden van diverse pluimage uit het dorp, zoals de weduwe mevrouw Bordin
(op wie Bouvard een oogje heeft), de burgemeester Foureau, de dokter Vaucorbeil,
de notaris Marescot, de priester Jeufroy en Faverge, de graaf. Opeen afstand is altijd
de leraar Demouchel in Parijs aanwezig, de vraagbaak voor de helden als ze weer
een boek nodig hebben. Zodra er enig avontuur in Bouvard en Pécuchet zit dal
verband houdt met hun honger naar kennis, dan is de roman onweerstaanbaar komisch;
dan is het de Don Quichot van de negentiende eeuw (een cliché, tant pis!) Aandoenlijk
zijn de passages waarin de helden elkaar hardop voorlezen en ze elkaar het hoofd op
hoi brengen wanneer ze kenbaar maken dat het inzicht is doorgebroken. In elk van
de tien hoofdstukken breekt het inzicht wel een paar keer door en denken ze het
wereldraadsel te hebben opgelost, de ene keer door alle wijsheid van de frenologie
(schedelmeting) te verwachten, de andere keer van de Keltische archeologie of de
gymnastiek.

Oh! Die twijfel
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‘Bouvard en Pécuchet vervullen mij zozeer, dat ik Bouvard en Pécuchet ben geworden.
Zo dom als zij zijn, ben ik ook en ik ga er aan kapot,’ schrijft Flaubert in een brief.
Maar Flaubert was veel meer Bouvard dan Pécuchet. Van de twee is het Pécuchet
die naar het hogere en het volmaakte streeft. Bouvard is sceptischer, maar
desalniettemin uiterst gevoelig voor het enthousiasme van Pécuchet (ze waren niet
voor niets ‘onmiddellijk door onzichtbare draden aan elkaar verbonden’). Bouvard
is de man van de empirie. Pécuchet van de idee: Bouvard is de liberaal. Pécuchet de
socialist. Maar als na het hoofdstuk over de liefde (waarin Bouvard het verkeerd
aanlegt bij mevrouw Bordin en Pécuchet bij het dienstmeisje Mélie) de politiek aan
de orde komt zijn ze eensgezind in hun hoon voorde utopisten Rousseau. Saint-Simon
en Fourier. Pécuchet wil de zaak ook regelmatig ‘filosofisch’ opnemen en verwijt
zijn vriend dat hij ‘te diep in de materie’ zit. Wanneer die daarop zegt dat de materie
hem hinden antwoordt Pécuchet: ‘Ontken het bestaan ervan!’ en houdt een
verhandeling over Berkeley. Dan staal er: ‘Het idealisme begon op Bouvards zenuwen
te werken.’
Bouvard en Pécuchets sterkste troef in hun discussies met de notabelen van
Chauvignolles is de Natuur. Door daarmee te argumenteren produceren ze paradox
op paradox en dat leidt tot hun (altijd maar lijdelijke) uitstoting vanwege ondermijning
van ‘de fundamenten van de samenleving’. Zo verkondigt Pécuchet (in commissie
met Bouvard) dat de ‘menselijke teVervolg op pagina 16
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Licht letterland 4. Vermakelijk proza uit de Nederlandse literatuur, samengesteld
door Robert-Henk Zuidinga. Sijthoff, f 25,-. Bloemlezing van oude en nieuwe
humoristische verhalen en columns.
Drie vormen van een plotselinge dood en andere bespiegelingen over de grootsheid
en ellende van het vege lijf, door F. Gonzalez-Crussi. Crussi. Meulenhoff, f 34,50.
Cultureel-anatomische lessen over voortplanting, ouder worden, lichaamstaal, travestie
en kannibalisme van een patholoog-anatoom.
Binnenwegen. Essays en excursies, door Ton Lemaire. Ambo, f 39,50.
Cultuurfilosofische beschouwingen over de tegenspraken en spanningen in de moderne
beschaving.
Soviet Freedom door Anthony Barnett en Nella Bielski. Picador, f 20,80. Alle grote
sociale veranderingen sinds de Russische revolutie, inclusief Gorbatsjovs glasnost,
opgeschreven als polemisch reisverslag.
Lessen. De autobiografie van de vader van de tekstverwerker, door An Wang en
Eugene Linden. Het Spectrum, serie Intermediair, f 34,90. Het verhaal van Wang
Laboratories.
Dagboeken van een lijmsnuivertje door Jim Carroll. Amber, f 25,-. Vertaling van
The Basketball Years (1978) van de profeet van de beat-generation.
Gelijkheid en recht. Redactie C.W. Maris. Van Loghum Slaterus/W.E.J. Tjeenk
Willink, serie Recht en welzijn, f 32,50. Een bundel artikelen over het
gelijkheidsbeginsel in de Nederlandse rechtsorde.
De zoon door Gina Berriault. Nijgh & Van Ditmar, f 24,90. Roman over incestueuze
moeder-zoonverhouding uit 1965, die bij verschijning in Amerika ‘immoreel’ werd
genoemd.
Aan de orde van de dag. Opstellen over veiligheid onder eindredactie van U.
Rosenthal en J.J.H. Pop. SDU Uitgeverij, f 45,-. Publikatie van de Raad voor het
binnenlands bestuur over risicobeleving en risicometing in theorie en praktijk.
Namiddag van een schrijver door Peter Handke. De Prom, f 22,50. Een literaire
wandeling door Salzburg, vertaald door Hans Hom.
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Henny, tien jaar uit haar leven door Angeline van den Berg en Michel Szulc
Krzyzanowski. SUA, f 20,-. Een beeldverhaal over ‘een gewone vrouw’.
Zo was het ongeveer. Contouren van een schrijfstersleven, door Top Naeff. HES,
f 29,75. Herdruk van de herinneringen van de schrijfster van Schoolidyllen, met een
nawoord en aantekeningen van Gé Vaartjes.
Schizofrenie, om gek van te worden, door Piet Andriesse. H. Nelissen, f 27,50. De
wetenschappelijke stand van zaken ten aanzien van ‘de ernstigste psychiatrische
stoornis die wij kennen’, en wat de familie daarmee te maken heeft.
Engeland en Ierland, de leukste hotelletjes, samengesteld door Chris Gill. Mingus
Reisgids, f 29,50. ‘De hotelletjes die u altijd zocht en nooit kon vinden.’
Computervirussen door Ralf Burger, met een voorwoord van I.S. Herschberg.
Bruna, f 49,90. Een bijdrage aan de bestrijding van de ‘aids van de
computerprogramma's’.
Technologie en de ontwikkeling van de Europese samenleving door A.E.
Pannenborg. Stenfert Kroese, serie Bedrijfskundige signalementen, f 22,50. Over de
rol van Europa op het gebied van de hedendaagse techniek.

De LO's van Marcellus Emants
Nop Maas zoekt een systeem waar dat niet zo duidelijk is
Marcellus Emants' opvattingen over kunst en leven in de periode
1869-1877 door Nop Maas Proefschrift VU Uitgever: Nova Zembla, f 40,Marita Mathijsen
In de academische wereld heerst al lange tijd onvrede met de bestaande manieren
van literatuurgeschiedschrijving. Maar terwijl de oude concepten waarin biografieën
van schrijvers of analyses van meesterwerken uit de literaire canon centraal stonden,
afgedankt worden, is er nog volop discussie over de uitgangspunten voor een nieuwe
literatuurgeschiedenis. Ton Anbeek, hoogleraar in Leiden, pleit voor een
benaderingswijze waarin de receptie leidend beginsel is. Andere wetenschappers
zien meer in een aanpak via studie van de instituties die invloed hebben op wat er
gelezen wordt. Nog een ander voorstel om literatuurgeschiedschrijving te vernieuwen
komt er op neer dat men de opvattingen van de schrijvers zelf over wat literatuur is
of dient te zijn, moet bestuderen. De beschrijving van poëticale opvattingen zou dan
de voornaamste taak van de literatuurhistoricus zijn. In de literatuurgeschiedenis die
de leden van de afdeling Moderne Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam
geschreven hebben (Twee eeuwen literatuur 1987) vormen opvattingen over literatuur
de leidraad, en er zijn al enige lijvige studies geschreven over schrijverspoëtica's,
bijvoorbeeld de dissertatie van de jonge Utrechtse hoogleraar W.J. van den Akker
over Nijhoff.
Het proefschrift van Nop Maas over Marcellus Emants is een nieuwe bijdrage aan
de geschiedenis van de poëticale opvattingen in de Nederlandse letterkunde, maar
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tevens roept het vragen op over de zinvolheid van deze nieuwe richting. Uiteraard
zijn er schrijvers bij wie de bestudering van de LO's (dit is de schijnexacte formule
die J.J. Oversteegen aanbeveelt als men over LiteratuurOpvattingen wil schrijven)
grote winst oplevert. Men denke aan schrijvers als Gorter, Kinker, Van Doesburgh,
Adema van Scheltema, Ter Braak en Mulisch, die een systeem opbouwen waarin
literatuur een bepaalde plaats inneemt. Maar hoeveel schrijvers hebben niet een wat
amorfe opvatting over literatuur die niet alleen weinig expliciet wordt uitgesproken,
maar daarbij ook nog aan veranderingen onderhevig is, gewoon omdat de
literatuuropvatting van de betreffende schrijver niet de literaire produktie rationeel
beïnvloedt en hij niet werkt met een LO-model waarin de produktie geperst wordt.
Het bestuderen van de poëtica van dit soort schrijvers leidt tot een overaccentuering
van weinig belangrijke produkten waarin toevallig wat gezegd wordt over kunst
(interviews, recensies), terwijl interessante werken, waarin geen expliciete uitspraken
daarover gedaan worden, het gevaar lopen buiten beschouwing te blijven.
Emants was zo'n schrijver die geen systemen bouwde. Wel sprak hij zich her en
der in tijdschriftbijdragen uit over de functie van de kunst in de maatschappij, maar
dat gebeurde zeker in de beginperiode, waar Maas' studie over gaat, nogal weifelend.
Maas sluit de bestudering van Emants' opvattingen af in 1877, dat is nog vóór hij de
eerste van zijn geruchtmakende novellen en romans gepubliceerd had. Emants is dan
29 jaar en volgens Maas zijn zijn opvattingen dan gevormd en die zullen niet meer
veranderen. Emants denken over literatuur kan niet gescheiden worden van zijn
denken over kunst, en dat kan niet los gezien worden van zijn denken over het leven.
Heel simplificerend gezegd komt dat op het volgende neer: schoonheid (kunst) zit
in waarheid, de waarheid is dat idealistisch denken en denken in termen van
vooruitgang hopeloos is, de kunstenaar heeft de taak deze pessimistische boodschap
aan de mensheid door te geven. ‘Dat mijn levensopvatting velen bitter smaakt begrijp
ik volkomen’, schrijft Emants, maar ontkomen daaraan is niet mogelijk.

Marcellus Emants in 1900 gefotografeerd door Ernst van Cleve

Kurkdroog
Simpel samengevat is dat ook wat verborgen zit achter het intrigerende omslag van
Maas' proefschrift met in het handschrift van Emants verticaal afgedrukt de bekende
woorden: ‘U noemt mij pessimist en ik aanvaard die naam’. Het fraaie omslag vindt
geen pendant in het binnenwerk: zowel voor de technische vormgeving als voor de
soms Droogstoppeliaanse aanpak verontschuldigt Maas zich bij zijn lezers, die dan
ook nogal wat uithoudingsvermogen moeten bezitten om zich door de uitgeplozen
termanalyses in kurkdroge stijl heen te bijten.
Maas' werkwijze is als volgt. Hij somt Emants' publikatie in een jaar - in deze tijd
nog voornamelijk tijdschriftartikelen - op en beoordeelt die op hun waarde voor de
kennis van de kunstopvatting. De relevante artikelen worden nageplozen op de
betekenis en de coherentie van de termen, op implicaties van het beweerde en op de
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samenhang daarvan met vroegere of latere publikaties. Het kost Maas vaak grote
moeite de betekenissen te achterhalen, omdat Emants in deze tijd niet altijd helder
formuleert. Soms moet Maas er uitspraken van tijdgenoten bij halen om een hypothese
over wat Emants bedoeld kan hebben op te kunnen stellen. Voor zover die er geweest
zijn betrekt Maas de eigentijdse kritieken op een publikatie in zijn beschouwingen.
Enige denkbeelden van Emants vergelijkt hij met die van contemporaine schrijvers
(Pierson, Van Vloten) en hij trekt conclusies over Emants' positie tussen tijdgenoten.
Ook bespreekt hij Emants' bronnen. Veel van zijn denkbeelden zijn terug te vinden
bij Schopenhauer, maar Maas wijst erop dat hier minder sprake is van beïnvloeding
dan wel van herkennen bij een ander van wat Emants zelf al ontdekt had.
Men krijgt hier bewondering voor Maas' eruditie die blijkt uit het bronnenonderzoek
en voor de subtiliteit in de afwegingen over de betekenissen die verschillende termen
als waarheid, idealisme, God en realiteit hebben, maar dat kan niet verhullen dat het
vroege materiaal van Emants nog weinig zeggingskracht heeft. Maas' inspanningen
waren een betere zaak waardig geweest.
■
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Moeilijkheden zijn er niet om kinderachtig over te doen
Laconieke herinneringen van Victorine Hefting
Victorine door Nienke Begemann Uitgever: Bert Bakker, 390 p., f 39,90
Diny Schouten
Met het instellen, kort geleden, van een ‘Victorine Hefting Prijs’, een tweejaarlijkse
prijs van f 5.000,- voor een Haagse beeldende kunstenares, lijkt de gemeente Den
Haag iets goed te willen maken tegenover Victorine Hefting. Mevrouw Hefting, die
van 1947 tot 1950 directrice was van het Haagse Gemeentemuseum, kreeg van het
Haagse gemeentebestuur haar ontslagbrief op de dag dat ze trouwde met uitgever
Bert Bakker. ‘Ik had geweigerd zelf ontslag te nemen, want ik was het volstrekt
oneens met de regel dat vrouwelijke ambtenaren niet gehuwd mochten zijn,’ zegt
Hefting erover in haar door Nienke Begemann genoteerde memoires. Een noot
verwijst naar de lovende woorden die op 21 augustus 1950 in de betreffende
gemeenteraadsvergadering aan het eervol ontslag gewijd zijn. Het raadslid Rensen
looft speciaal ‘de vrouwelijke eigenschappen van tact en fijnzinnigheid’, waarvan
mevrouw Hefting een nuttig gebruik heeft weten te maken en haar als een bewijs
ziet ‘dat ook de vrouw met bekwaamheid een dergelijke plaats ten volle kan worden
toe vertrouwd.’ Het raadslid beëindigt zijn speech met een enigszins penibel
compliment: ‘Het enige bewijs, wat in de overwegingen voor ons misschien in de
toekomst zou kunnen gelden, is het bewijs, ook zo kortelings door haar geleverd, dat
er een ander gevaar is, nl. dat zij te kort die taak zal vervullen, want als wij één ding
ten opzichte van mevrouw Hefting kunnen verklaren, is het dat zij te kort die plaats
heeft bezet.’ Als ik het goed begrijp, hielp Victorines lichtende voorbeeld de goede
zaak van het feminisme juist achteruit, maar er valt met die mijnheer Rensen van
mening te verschillen over wiens schuld dat eigenlijk was.
De gemeente Den Haag heeft nu laten weten dat Victorine Hefting ‘iemand is die
geëmancipeerd heeft geleefd’, en beschouwd moet worden ‘als martelares van
vrouwen, want ze heeft wegens haar huwelijk met Bert Bakker haar directeursfunctie
moeten opgeven’, lees ik in de nieuwsrubriek van Opzij. Cisca Dresselhuys heeft
van het bericht een hoofdredactioneel commentaar gemaakt: ‘Maar heeft Hefting
zich ooit voor vrouwen ingezet?’ vraagt Dresselhuys beschuldigend, daarbij de
merkwaardig gebeten recensie die Opzij een maand eerder plaatste nog eens dunnetjes
overdoend. ‘Wie Victorine heeft gelezen, weet dat haar leven draaide om mannen
met wie zij ingewikkelde relaties onderhield,’ vindt de hoofdredactrice, die liever
had gezien dat ‘een emancipatieprijs’ was genoemd ‘naar een vrouw, die zoiets niet
had gepikt.’
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Victorine Hefting
STEYE RAVIEZ

Tsja. ‘Martelares’ is wel een héél groot woord voor iemand die na haar ontslag
als museumdirectrice een flink aantal openbare functies bekleedde: van bestuurslid
of voorzitster van gemeentelijke kunstadviescommissies tot en met een jarenlang
lidmaatschap van de Provinciale Staten. Ter andere zijde: wat had Hefting in
godsnaam moeten doen om haar in de ogen van mevrouw Dresselhuys tot een
feministische heldin te maken? In hongerstaking gaan, misschien? Ook héb ik
Victorine gelezen, en vind dat een dissertatie over de brieven van Jongkind, voltooid
in 1976 (mevrouw Hefting was toen 71), voldoende indicatie is om zeker te weten
dat Dresselhuys' opmerking over ‘een leven dat om mannen draaide’, getuigt van
deprimerende stompzinnigheid. Dresselhuys' meninkje is zelfs te lomp om de moeite
te nemen het aantal pagina's te gaan tellen dat in Victorine besteed wordt aan Heftings
professionele leven, en ze af te zetten tegen de bladzijden die haar liefdesleven
beslaan. Een blik op de inhoudsopgave moet voor de redelijk denkende voldoende
zijn om te zien dat Hefting een gerechtvaardigd aantal hoofdstukken wijdt aan haar
academisch-museale carrière. Dat die passages er een ietsje plichtmatiger uitzien dan
die over de ‘intieme vriendschappen’ - met professor Vogelsang, Willem Nagel, Pom
Nijhoff, Willem Hussem, Bert Bakker en Arthur Lehning - ligt vermoedelijk meer
aan het oog van de niet-kunsthistorische beschouwer en de veel opwindender materie
dan een lijst van georganiseerde tentoonstellingen ooit kan zijn. Díé prestaties kunnen
beter geëvalueerd worden dooreen ander, en bovendien: zijn juist de pikante
herinneringen niet de raison d'être van het boek? Inderdáád kan een leven interessant
zijn om ‘de grote schrijvers die ik heb gekend’. Voor een groot gedeelte is Victorine
een boek dat op on-Annie Salomonsachtige wijze herinneringen ophaalt aan bevriende
literatoren, maar zelfs als het niet meer dan leuke roddel zou zijn, is de
neo-calvinistische schande die daarover plotseling uitgesproken wordt buiten
proportie.

Presentatie van de Jongkind-monografie in het Van Gogh Museum, met Bert Bakker (niet de
echtgenoot maar diens neef), 1975.

Leuke roddel is het zeker, maar het is ook meer dan dat. Hefting, in 1905 geboren,
heeft voldoende ‘Gronings’ in zich om het volle gewicht te geven aan de niet gauw
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te imponeren zijde van haar karakter. Het maakt sommige van haar verhalen
onnavolgbaar laconiek. Heeft ooit een der intimi hardop durven zeggen dat Jany
Roland Holst ‘wijverig’ roddelde? ‘Ik heb zelfs geen vrouw gekend die zo op
kletspraat was belust als hij,’ zegt Hefting, die daardoor ook weinig onder de indruk
is van Holsts ‘zogenaamde’ filosofische belangstelling: ‘Van Yeats, die hij zo
“bewonderde”, heeft hij nooit iets begrepen.’ ‘Hij had voortdurend de mond vol over
zijn goede afkomst en zijn familie die zich zo goed als “gentlemen” wisten te
gedragen, en met zulke ideeën hoefde hij bij mij niet aan te komen,’ oordeelt
Victorine, die slecht te spreken is over ‘Jany's’ pochen op amoureuze heldendaden,
en met weerzin meldt hoe Roland Holst de grofheid had om haar bij haar scheiding
van Bert Bakker te schrijven ‘dat ik me alles maar niet zo moest aantrekken - ik
moest maar denken: “Bert is een varken dat van Bach houdt.”’

Imitatie-pluche
Haar beschrijving van het interieur van Vestdijk is mogelijk nog dodelijker. De
Hindeloper en Volendammer lepeltjes, moderne Delftse tegel in eikehouten lijst, nóg
meer ingelijste tegels, en ‘een heel lelijk landschapje’ aan de muur, het beige
imitatie-pluche (‘Het skai van die tijd, dat wel als voering werd gebruikt’) van de
‘gemakkelijke stoelen’, de beige, met bloemen opgewerkte, satijnen sjaal die over
de vleugel is gedrapeerd, de moderne Japanse vaas met strobloemen daar bovenop:
ze hinderen Victorine ernstig bij gebrek aan respect voor Vestdijks werk. ‘Ik zag in
Vestdijks interieur uitsluitend parallellen met de burgerlijkheid van zijn romans. De
manier waarop hij in boeken bijvoorbeeld artsen invoert, die alleen door een klap op
de derrière van een verpleegster te geven met haar in nadere verbintenis kunnen
komen, vind ik getuigen van een onovertroffen geestelijke burgerlijkheid. Vestdijk
was niet dom, maar er zijn vele soorten intelligentie.’ Evenmin erg flatterend is
Victorines portret van Arthur Lehning, met wie ze twaalf jaar een wat halfslachtige
verhouding
Vervolg op pagina 12
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Een adolescent takelt af
Therapeutisch debuut van Arno Bohlmeijer
Op het punt van breken door Arno Bohlmeijer Uitgever: Wildeboer, 137
p., f 24,50
Wim Vogel
Als Alfred Issendorf uit Nooit meer slapen (1966) van Willem Frederik Hermans de
betweterige wereld laat voor wat zij is, wordt het hem duidelijk dat hij zijn leven tot
dan toe door anderen heeft laten bepalen. Boven op de berg Vuorje in Lapland besluit
hij zijn eigen plan te trekken. Hij zal nooit meer slapen.
Als Juda, hoofdpersoon uit Op het punt van breken, het debuut van Arno Bohlmeijer
(1956), op zijn achttiende zijn vakantie doorbrengt in de Alpen overkomt hem iets
dergelijks. Nog niet in staat de oorzaken daarvan te benoemen - over dat moeizame
en pijnlijke proces gaat de roman - wordt hij daar geconfronteerd met een dubbele
handicap. Hij voelt zich machteloos ten opzichte van het natuurgeweld dat louter
prestaties van hem eist, én (als gevolg daarvan?) hij voelt dat een van zijn benen niet
meer wil. De Alpen blijken allengs een metafoor voor een kille en ongenaakbare
moeder, de pijn in zijn been is het eerste signaal van een tumor die een amputatie
noodzakelijk maakt. Voordat Juda de parallellie tussen deze twee feiten durft te
onderkennen, is hij een paar revalidatiecentra, enkele psychotherapeuten en een flink
aantal jaren verder.
Op het punt van breken is een therapeutisch boek. Ik bedoel daarmee dat de
hoofdpersoon onder leiding van een deskundige inzicht krijgt in zijn situatie, want
dat heet dan zo. Hij ‘zet de zaken op een rijtje’, en of de auteur nu Hannes Meinkema,
Jean-Pierre Plooij, Nis van der Horst of Arno Bohlmeijer heet, ik houd niet van het
genre. Dat hun helden doorkrijgen hoe het allemaal zo gekomen is, is natuurlijk
prachtig maar als lezer sta je daar, terecht, buiten. Waar Willem Frederik Hermans
zijn Amsterdamse student Alfred de allure weet te geven van de westerse mens die
plotseling inziet dat zijn metafysisch wereldbeeld op niets berust, daar blijft
Bohlmeijers Juda een nauwelijks interessante adolescent wiens aftakeling, tocht door
het duister en reiniging louter een privéwaarde heeft.
O zeker, Juda's leven is geen lolletje. Ouders die hem al op jonge leeftijd liever
kwijt dan rijk zijn, die er juist daardoor voor zorgen dat hun zoon onbewust altijd
probeert te voldoen aan hun verwachtingen. Een zusje, nota bene het lievelingetje,
dat jong aan kanker sterft. Een beenamputatie die slordig uitgevoerd wordt, een
prothese die niet deugt en daarbij dan ook nog dat niet te stuiten plichtsgevoel, het
besef niet te mogen falen voor het aangezicht van de ouders. Dus maar net doen of
er niets aan de hand is, hard studeren om zo snel mogelijk leraar te kunnen worden,
alles vooral zo rationeel mogelijk bekijken en asjeblieft geen al te intieme vragen.
Juda staat al jaren op het punt van breken. Is een golf over haar hoogtepunt heen,
dan vervloeit haar kracht, blijft er wat smoezelig schuim over. Met het inzicht doet
Juda niets: geen confrontatie, geen gevecht met de moeder. Hij kiest voor de stilte
die hem, eindelijk, alleen laat. ‘Dit was beter; nu was het volkomen stil; geen tram
meer, geen blaffende hond, geen voetstappen. Net alsof ook zijn prothese niet meer
bestond. Het was niet nodig de kuilen te vermijden. De lantaarns op de Herengracht
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leken overbodig naast de uitstraling van de sneeuw, die onvermoeibaar z'n eigen
licht aan droeg, geluidloos dansend en vallend van grote hoogte - de stilte was zo
mooi om te zien - en niemand die kon storen - hij keek toe in alle rust.’ Je moet een
goede schrijver zijn om zo'n privé-geschiedenis een algemene waarde te geven. Die
geschiedenis mag aanleiding zijn, nooit doel. Die ‘meerwaarde’ ontbreekt in dit
debuut.
De roman maakt ook weer eens duidelijk hoe verraderlijk een in de derde persoon
verteld verhaal kan zijn. Als de hoofdpersoon geen interessant leven leidt, geen
boeiende ideeën heeft, als humor hem onbekend is, als hij nauwelijks durft na te
denken over wat hem allemaal overkomt, dan is zo'n vertellende stem saai, vooral
als zwijgen hem vreemd is. De lezer heeft al lang door waar het bij Juda aan schort
als hij zelf daar nog nauwelijks een idee van heeft. Op je verbeelding wordt te zelden
een beroep gedaan, je inlevingsvermogen daarentegen meestal onderschat. Voor mij
blijft er daarom maar één conclusie over: een saai verhaal, geschreven in een
moeizame stijl, een verhaal dat mij onberoerd laat.
Ten slotte: dat iemand die in Nijmegen Engelse letterkunde studeerde, in Apeldoorn
les geeft en in Zutphen woont nooit in Zandvoort is geweest, neem ik onmiddellijk
aan. Niettemin blijft het storend, zeker in een uitgave van Wildeboer, een Haarlemmer,
als er op blz. 36 en 37 uitgebreid geschreven wordt over de pieren die om de zoveel
meter bij Zandvoort de zee in zouden lopen.
■

Voorheen de koloniën

The Last Emperor gezien? De leraar van het keizertje heette Reginald F. Johnston,
zoals u weet, en er is een herdruk van zijn geleerde boek over des keizers China
verschenen. De titel is: Twilight in The Forbidden City Johnston is erg vóór de
monarchie en zeer tégen de corruptie aan het Chinese hof. Interessant en uiterst
leesbaar. (Oxford University Press, f 34,90) Van Jörge Fisch verscheen een boekje
over de beroemde François Valentyn (een beetje een jatter trouwens) die Indië
beschreef in de achttiende eeuw. Fisch geeft in Hollands Ruhm in Asien een soort
uittreksel met toelichting van Valentyns werk, met daarbij aardige illustraties. Maar
of Fisch een groot kenner is van de ideeëngeschiedenis van de achttiende eeuw wordt
niet zo duidelijk. Ik vrees van niet. (Franz Steiner Verlag, postfach 347, 7000
Stuttgart) Het boekje ziet er uit als een reprint.
Een mooie en belangrijke reprint is J.Th. Petrus Blumberger. De nationalistische
beweging in Nederlandsch-Indië. Het is van 1931 en is nog altijd toonaangevend,
rustig, uitvoerig. (Foris Publications, f 65,-) De inleiding is van dr. H. Poeze die het
boek in zijn tijd plaatst.
De historische roman over onder meer de koloniën beleeft hoogtepunten. Cecile
Pineda (San Francisco) schreef in Frieze het mijmerige verhaal van de steenhouwer
die in de negende eeuw aan de Javaanse Borubudur werkt. Elegant en sereen. Voor
de Java-reiziger een must. (Penguin, f 24,50) Over Canada rond 1600 schreef de Brit
Brian Moore de prachtige roman Zwartrok. De jezuïetenpater Laforgue trekt met
Indianen het land in, en wordt geraakt door een cultuurrelativisme waar hij in verstrikt
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raakt. Het einde is fascinerend, en geldt voor ieder van ons die elders het ware geloof
gaat brengen. Je kan niet meer terug als je eenmaal verwachtingen gewekt hebt. Al
wil je wel. (Wereldbibliotheek, f 29,50) Henrik Stangerup schreef de biografische
roman De weg naar Lagoa Santa, over de natuurhistoricus Lund (een Deen) die in
de vorige eeuw naar Brazilië trok. Het is kort na Darwin, Von Humboldt en
Kierkegaard, en Stangerup maakte een goede aanvang met de beschrijving van de
wetenschapsgeschiedenis die zich vervlecht met Lunds bizarre leven in de jungle.
Gaandeweg verliest Stangerup zijn greep op het wetenschapshistorisch doel, en wordt
Lund steeds vreemder, maar ook oninteressanter. Desondanks een boek om te lezen.
(Van Gennep, f 38,50)
Over de Hopi-Indianen van Arizona schreven R. Paeshuys en A. Lievens een korte
antropologische geschiedenis. Interessant. In gestencilde vorm uitgebracht door
Banai, wat me een soort Belgisch pro-Indianen-comité lijkt. (Besteladres: Lieve
Blommaerts, Bretheistraat 46, 3600 Genk. Tel. 011/363482)
In het Amsterdamse Tropenmuseum is de tentoonstelling Budaya Indonesia te zien,
met prachtige stukken uit het museumdepot in een opstelling die veel geld gekost
heeft. De catalogus is voorzien van een goede inleiding in de kunst(geschiedenis)
van Indonesië. De vormgeving ervan is voor de f 75,- die hij kost wel wat mager; de
zwartwit-foto's zijn niet superieur. Dat gevoegd bij het feit dat op de tentoonstelling
de teksten zelf heel summier zijn, werpt toch de vraag op wat het museum beoogt.
Wetenschap? Vertel dan eens wat meer. Gelukkig trekt de pracht van de voorwerpen
de bezoekers toch; de toeloop is groot. De catalogus Kunst en cultuur in Indonesië
is verkrijgbaar in museum en boekhandel.
Over de Nederlandse inmenging in de Indonesische archipel verscheen in herdruk
het populaire boek van plaatjes-met-praatjes van Pierre Heijboer: Klamboes,
klewangs, klapperbomen. Het boek bestrijkt de hele koloniale periode van VOC
tot 1950. De plaatjes zijn prima, de praatjes kort maar goed. (De Haan, f 29,50)
Een colonial classic is weer verkrijgbaar: The Flame Trees of Thika, door Elspeth
Huxley. De schrijfster geeft een ouderwets-charmant beeld van kinderjaren in Kenia
toen alles nog vanzelfsprekend leek: zwarte mensen als bediende, een ongelooflijke
natuur, de nabijheid van bevriende kannibalen, excentrieke ouders die er nooit iets
van terecht brachten en een avontuurlijke jeugd. De illustraties zijn van Pellizoli, ze
zijn vooroorlogs-achtig, een tikje Gaugin, en wel aandoenlijk. (Chatto & Windus, f
68,95)
Helen Winternitz reisde door Zaïre en vond het niet leuk. Een tragisch land, ooit
bijna rijk, nu verpauperend. Moboetoe heet de hoofdschuldige. In haar reisboek East
along the Equator (The Bodley Head, f 63,45) begint Winternitz goed: kennis van
het land, en het dekolonisatieproces sieren het verslag. Maar dan komen de
transportproblemen: vervelend voor de mensen daar, maar vooral voor mevrouw
Winternitz. Dat gaat maar door, dat gezeur over vastzittende Landrovers in de modder.
Een verstandige Zaïrees blijft thuis. In de dictatuur van Moboetoe wordt Winternitz
ten slotte opgepakt - ze heeft in haar dagboek geschreven dat Moboetoe een dief en
een kleptomaan is. Omdat dat zo waar is, zou een Zaïrees het nooit opschrijven. Dat
oppakken is van belang: arme inwoners die dat ook overkomt. Maar Winternitz zeurt.
Zíj mag iedere avond terug naar haar hotelkamer en de Amerikaanse ambassade
beschermt haar. Ze kan niet relativeren en echt eng klinkt het niet. Hoeveel beter
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beschreef Lieve Joris niet zo'n ervaring in haar Congo-reisboek! Kort, indringend,
angstwekkend. (The Bodley Head, f 63,45)
TESSEL POLLMANN
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Klassieke mythen en hun nawerking tot nu
Een compendium van goden en helden
Van achilles tot zeus Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur,
muziek, beeldende kunst en theater door Eric M. Moormann en Wilfried
Uitterhoeve Uitgever: Sun, 293 p., f 38,50
Wim Hottentot
Wat nu? De Socialistiese Uitgeverij Nijmegen op de bres voor de klassieken, die in
de bewogen jaren zestig (en al veel eerder trouwens) altijd golden als hét embleem
van achterhaalde en overleefde burgerlijke cultuur? Dat ik dat nog mag meemaken!
Beter in het wetenschappelijk socialisme onderlegde critici dan ik zullen ongetwijfeld
een sluitende marxistische verklaring kunnen geven van de historisch-materialistische
noodwendigheid van de verschijning van dit boek, juist op dit moment en juist bij
deze uitgeverij. Ik, die naar aard en opvoeding eerder geneigd ben te geloven in de
ironie van de geschiedenis dan in haar wetten, onderdruk een licht geamuseerde
glimlach van verbazing en zet mij tevreden aan het bekijken van dit paradoxale werk.
Van Achilleus tot Zeus: een heel verzorgd geproduceerd prachtboek, dat ‘thema's
uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater’ (de
ondertitel van het werk) behandelt. Een goed en soms verrassend geïllustreerd boek,
waaraan in Nederland werkelijk een grote behoefte bestond. De uitgeverij meldt in
een wervende folder dat een werk als dit tot nog toe ‘zelfs op de internationale markt’
ontbrak, maar dat is natuurlijk onwaar. De Duitsers beschikken als sinds 1953 over
het prachtige, zij het wat moeizaam getitelde Lexikon der griechischen und römischen
Mythologie mit Hinweisen auf das Fortwirken antiker Stofte und Motive in der
bildende Kunst, Literatuur uns Musik des Abendlandes bis zur Gegenwart van Herbert
Hunger, dat sindsdien vele malen herdrukt is en bijgewerkt. Zo'n succes wens ik, om
misverstanden te voorkomen, het onderhavige werk ook toe! De schrijvers hebben
Hunger ongetwijfeld op tafel gehad bij hun voorbereidingen voor hun eigen boek.
Ze noemen het werk uiteraard in hun bibliografie.
Ieder ontwikkeld mens heeft inmiddels hopelijk wel weer door dat de Klassieken
inderdaad de wortels van onze eigen beschaving en ideologie vormen en dat het geen
flauwe kul is geweest wat men ons destijds in dezen op school heeft wijsgemaakt.
Ook wie achterhaalde en altijd weer opduikende ideeën over de nutteloosheid der
Klassieken koestert, moet de waarheid van vele generaties onder ogen zien en
accepteren. Naar mijn stellige overtuiging zijn vrijwel alle Nederlandse universitaire
opleidingen Letteren gedoemd te degenereren tot TROS-niveau, omdat studenten
noch docenten tegenwoordig een behoorlijke kennis van mythologie, antieke cultuur
of Latijn hebben, een kennis die tot diep in onze eeuw volstrekt voor zichzelf sprak.
Daargelaten dat zelfs bij classici het Latijn van de Renaissance meestal volkomen
onbekend is, zodat de Nederlanders denken dat Vondel en Hooft onze voornaamste
schrijvers uit de zestiende en zeventiende eeuw zijn, terwijl dat aantoonbaar figuren
als Erasinus, Janus Secundus, Hugo de Groot, Vossius en Barlaeus zijn. Dat zijn dan
schrijvers van wie vrijwel niemand het werk in het oorspronkelijke Latijn lezen kan,
terwijl er natuurlijk al helemaal geen moderne vertalingen van beschikbaar zijn, nou
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ja, op Janus Secundus na, voor wie J.P. Guépin zich al jaren lang op
bewonderenswaardige wijze sterk heeft gemaakt.

Zeus ontvoert Ganymedes. Penthesileia-schilder, circa 470 voor Chr.

Varianten
Er zouden dus meer van het soort boeken als Van Achilleus tot Zeus moeten
verschijnen, die op een heel leesbare en intelligente wijze lacunes in de kennis van
onze beroemde ‘geïnteresseerde leken’ kunnen aanvullen. In een heldere
Verantwoording zetten de auteurs hun manier van werken uiteen: in alfabetische
volgorde presenteren ze in Van Achilleus tot Zeus honderdvierendertig beknopte
uiteenzettingen rond personages uit de Grieks-Romeinse mythologie. Alle beroemde
goden, helden en mythen zijn terug te vinden: Achilles, Agamemnon, Antigone,
Apollo, de Argonauten via heel veel tussenpersonen tot de Sibylle, Tiresias, Theseus,
de Titanen, naar Zeus. De schrijvers hebben terecht vooral die mythes geselecteerd
die al sinds de Oudheid productief zijn geweest. Ze geven daarbij (zij het té summier
naar mijn smaak) hun antieke bronnen aan. Ze streven geen sluitende versie na.
Derhalve behandelen ze ook regelmatig varianten die al in antieke bronnen worden
vermeld.
De lezer krijgt daardoor een veel minder uniforme mythe te lezen dan meestal
wordt gepresenteerd in bijvoorbeeld encyclopedieën of schoolboeken. Men wordt
zich zo bewust van de moeilijkheden die zich bij mythologisch onderzoek kunnen
voordoen. Daarbij is het een prettige gewaarwording dat de auteurs hun publiek
volwassen toespreken en niet vervallen in de kinderachtige of belerende toon die
men vaak in hand-en studieboeken over mythologische onderwerpen aantreft.
Dat Moormann en Uitterhoeve - respectievelijk archeoloog aan de Universiteit
van Amsterdam en redacteur van de SUN - een volwassen publiek beogen, blijkt
ook uit de grote aandacht die zij besteden aan de interpretatie van de functie en
betekenis die in de naklassieke tijd kan worden toegekend aan het gebruik van een
bepaalde mythe of mythologische figuur.
Ze wijzen er bijvoorbeeld terecht op dat de veellistige Odysseus in de loop der
historie embleem van velerlei is geweest: de rationele denker, de sluwe intrigant, de
trouwe echtgenoot, de eeuwige zwerver en tegenwoordig, naar mijn indruk, vaak de
gedesillusioneerde romanticus, die zich realiseert dat vertrekken zoveel leuker is dan
aankomen! Denk aan het vermaarde Ithaka van K.P. Kavafis, of, om dichter bij huis
te blijven, aan Odysseus' laatste tocht van de nog altijd onderschatte F.C. Terborgh.
Daar zit tevens mijn voornaamste punt van bezwaar tegen het boek. Hoewel Moorman
en Uitterhoeve zeer zeker heel wat literaire nawerking signaleren, ook in onze eigen
tijd, schieten ze nogal opvallend tekort waar het onze eigen Nederlands literatuur
gaat. Het lijkt wel of ze zich daarvoor schamen.
Terborgh wordt wel genoemd, maar iemand als Hella Haasse komt nergens voor,
hoewel ze een toneelstuk schreef, De draad in het donker (1963) over Theseus en
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Ariadne, terwijl bijvoorbeeld in De wegen der Verbeelding (1984) de Orpheusmythe
een structurerende rol speelt. Bij Orpheus ontbreekt ook Mulisch' Twee Vrouwen
(1975). Het komt me trouwens voor dat de Orpheusmythe langzamerhand steeds
belangrijker wordt in het werk van Mulisch, die uiteraard wél onder onder Oedipus
wordt genoemd, waar Blindeman (1985) van Hugo Claus ontbreekt, waarschijnlijk
omdat de Oedipusmythe er in (licht) verhulde vorm voorkomt. Van indirecte verwijzen
lijken de auteurs niet veel te moeten hebben: onder Aeneas ontbreekt Nooit meer
slapen (1966) van W.F. Hermans, waar niemand meer twijfelt aan de
vader-op-de-rug-thematiek zoals die ooit door de al genoemde Hella Haasse in een
artikel in Raster 1971 is geconstateerd. En Homme's Hoest (1980), waar op nogal
opvallende wijze gespeeld wordt met de Trojaanse sagenkring, wordt evenmin
genoemd.

Antigone en Kreon. Tekening van Jean Cocteau, 1922

Ik heb nu alleen nog winnaars van de P.C. Hooftprijs of onze op één na
belangrijkste literaire onderscheiding genoemd, de Constantijn Huygensprijs - die
tegenwoordig, dankzij Brinkman, dus de belangrijkste is geworden, o paradox! Het
spreekt voor zich dat de minder opvallende schrijvers meestal helemaal over het
hoofd worden gezien. Dus bij Aeneas geen Willy Spillebeen, wiens Aeneas of de
levensreis van een man (1982) in de hoofdfiguur een antiheld tekent. Hij is de verrader
van Dido's liefde, voor wie het beroemde vers tantae molis erat Romanam condere
gentem, ‘zo bovenmenselijk moeilijk was het de Romeinen tot een volk te maken’
(Vergilius Aeneis 1.33), inderdaad richtsnoer is, meer dan zijn persoonlijke gevoelens
tegenover degene die hij liefheeft.
Omdat ik van Moormann wel eens artikelen over de homo-erotiek gelezen heb,
moet hij zeker - liefdevol? - gekapitteld worden over het ontbreken van een verwijzing
naar Willem de Mérode onder Ganymedes. Diens zo genoemde bundel verscheen al
in 1924. Wellicht had in de bibliografie hierbij het recente werk van James M. Saslow
genoemd kunnen worden, Ganymede in the Renaissance (1985), een uiterst boeiend
overzicht. Onder Pyramus en Thisbe hadden de Vijf variaties op een misverstand
(1950) van Kees Stip kunnen worden vermeld. Bij buitenlandse literaire bronnen
valt het meest het ontbreken van Mary Renault op, tot haar vrij recente dood
waarschijnlijk wel de meest populaire schrijver over mythische onderwerpen en
personages.
Ik heb enigszins de indruk, dat de verwijzingen vaak uit de tweede hand zijn,
hetgeen verklaart waarom minder spraakmakende werken ontbreken. Vergelijking
met Hungers al genoemde lexicon, dat zelfs voor vroege Nederlandse literatuur heel
redelijk is, versterkt die indruk. Anderzijds lijkt dit Nederlandse boek Hunger te
overtreffen op het gebied van de kunstgeschiedenis van de Oudheid, waar vaak
werken worden genoemd, en soms afgebeeld, die de Duitse pendant niet vermeldt.
Dat is dus weer winst! En voor de muziek ziet alles er ook redelijk uit, al moet ik
bekennen dat ik dat facet van het Nachleben van de Oudheid slecht overzie. De
kenner beoordele dit punt maar zelf.
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Nu nog net zo'n aardig boek over onze échte belangrijke schrijvers uit de Gouden
Eeuw! Waar blijft de latinist die dat kan schrijven?
■
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Achtervolgd door alle veiligheidsdiensten
De vluchtjaren van Philip Agee
On the run door Philip Agee Uitgever: Bloomsbury, 400 p. Importeur
Nilsson & Lamm, f 61,30
Cees Wiebes
Toen Inside the Company: CIA Diary van ex-CIA-agent Philip Agee in 1975
verscheen, was het duidelijk dat aan vele CIA-operaties in Centraal- en
Midden-Amerika een behoorlijke slag was toegebracht. Bestaande netwerken van
agenten moesten vanwege zijn onthullingen in alle haast afgebouwd en vervangen
worden door nieuwe ten behoeve van het ‘intelligence’-werk. En dat in een periode
dat de CIA het toch al moeilijk had. De organisatie had net een golf van negatieve
publiciteit over zich heen gekregen vanwege haar betrokkenheid bij het omverwerpen
van de Allenderegering in Chili. Daarnaast bracht een commissie uit de Senaat onder
leiding van wijlen Frank Church allerlei schandalen aan het licht. Agees pijnlijke
onthullingen kwamen daar nog bij en andere schrijvers als Victor Marchetti, John
Marks, Joseph B. Smith, John Stockwell, Thomas Powers vulden het
‘intelligence’-plaatje verder in.
Hoewel de CIA in haar maag zat met Agees boek, werd het vreemd genoeg binnen
de organisatie zelf hogelijk geprezen. Zijn studie werd in het geheime huisorgaan
lovend besproken en zelfs aanbevolen als verplichte literatuur voor elke
CIA-medewerker. De studie moest echter wel behandeld worden als ‘classified
information’, want Agees produkt was te waarheidsgetrouw. Daarom mocht het door
de CIA-medewerkers niet in het openbaar gelezen worden! Voor Agee zelf was zijn
studie het begin van een lange lijdensweg.
In de eerste hoofdstukken zet Agee nogmaals de beweegredenen van zijn ‘bekering’
uiteen en somt de problemen nog eens op die hij had om uit de ‘dienst’ te stappen.
Toen het besluit eenmaal genomen was om een boek over het geheime werk van de
CIA te schrijven, begon de ellende pas goed. Agee ging naar Parijs en kwam al snel
in geldzorgen. Merkwaardigerwijs liep hij steeds meer op het juiste moment tegen
mensen aan die hem financieel konden helpen. Het merendeel was echter (naar later
bleek) medewerker van de CIA. Vreemd genoeg had Agee als ex-agent niets in de
gaten, terwijl hij toch geacht werd voldoende ervaring te hebben met infiltranten.
De CIA en de Franse inlichtingendiensten werken nauw samen en iedere avond moest
Agee zijn achtervolgers van zich afschudden. Hij wist weliswaar zijn adres enige
tijd geheim te houden maar toen een ‘betrouwbare’ vriendin hem een schrijfmachine
leende waarin een zender zat verborgen, was dit ook snel bekend.

Paranoïde
Agee ging naar Londen maar al spoedig werd hij ook daar dag en nacht gevolgd. Dit
keer was het de Britse contraspionagedienst, MI-5. Agee had, inmiddels lichtelijk
paranoïde geworden, ook op het persoonlijke vlak de nodige problemen. Onder druk
van de CIA weigerde Agees ex-vrouw een bezoekregeling, zodat hij zijn twee zoons
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niet kon zien. De CIA bewerkte ook zijn ouders. Maar Agee hield dapper stand. Hij
schreef door en toen Penguin Books hem een contract aanbood, was hij voorlopig
uit de financiële zorgen.
De CIA startte nu een desinformatie-campagne. Agee zou alles aan de KGB
(natuurlijk!) hebben verraden, was aan de drank en leidde een losbandig leven.
Clichématiger kon een overloper niet worden afgeschilderd maar de campagne sloeg
aan. Newsweek, de New York Times en Associated Press namen de verzinsels
klakkeloos over. Dankzij de steun van de Washington Post wist Agee de eerste aanval
op zijn positie en werk te pareren. In de vele interviews die daarop volgden, weigerde
hij veel te onthullen over zijn oude werk zodat het wachten bleef op zijn boek. Vanaf
het moment dat Inside the Company verscheen, was Agee nergens meer veilig. De
CIA bewerkstelligde dat Agee nu permanent on the run was.

Philip Agee met Janet Strickland, de ‘vriendin’ die hem de van afluisterapparatuur voorziene
schrijfmachine ter hand stelde

In Spanje kreeg hij de geheime dienst van Franco achter zich aan na een tip van
de Britse geheime diensten MI-5 en MI-6. Hij kwam terecht in Portugal waar de
democratie zojuist was hersteld. In Lissabon constateerde Agee dat de dienst al druk
doende was om de conservatieve krachten weer in het zadel te helpen. Washington
benoemde snel een nieuwe ambassadeur in Lissabon, Frank Carlucci, de huidige
Amerikaanse minister van Defensie. Agee wijst er nog eens op dat Carlucci deel
uitmaakte van het CIA-team in Kinshasa (Zaïre), dat destijds medeverantwoordelijk
was voor de moord op de Kongolese premier Lumumba. Volgens hem steunde de
CIA de Socialistische Partij van Mario Soares met vele duizenden dollars. Agee
keerde terug naar Engeland waar hij te horen kreeg dat hij een gevaar was voor de
Britse staatsveiligheid. Nu schermen de Britten daar al snel mee, maar hij moest
Engeland wel verlaten. Agee reageerde woedend. Tegelijkertijd komt hij met een
politiek naïef verhaal over die gebeurtenissen in Londen. De Britse buitenlandse
inlichtingendienst MI-6 was en is nog steeds sterk afhankelijk van haar Amerikaanse
collega's voor betrouwbare informatie. Allicht wordt alles gedaan om die relatie
optimaal te houden. Agee staat er ook niet bij stil dat de toenmalige Labour-premier
James Callaghan nauw gelieerd was met de diverse Britse diensten. In de periode
1967-1970 had hij op het Home Office direct te maken met Noord-Ierland en dus
met diverse veiligheidsdiensten. Als we verder nog het feit erbij betrekken dat
belangrijke Labour-politici als Healey en diverse anderen veel werk voor de CIA
hebben verricht, lag de uitwijzing van Agee voor de hand. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat zijn beroep daartegen bij een beroepscommissie op niets uitliep.
De belangen van MI-5 en MI-6 prevaleerden natuurlijk boven die van Agee.
Interessant is trouwens wel dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,
Henry Kissinger, tweemaal in het diepste geheim naar Londen is gevlogen voor
overleg met Callaghan over Agees uitwijzing. Dit ontdekte Agee in documenten die
hij via de Amerikaanse Freedom of Information Act te pakken kreeg. De lange arm
van de CIA reikte ver.
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Na zijn vertrek uit Groot-Brittannië ging Agee naar Nederland, maar daar was
hem geen ander lot beschoren. Al spoedig ontstonden er in Amsterdam dezelfde
problemen en kwam de BVD bij hem langs. Zijn verblijfsvergunning werd niet
verlengd en voor Agee zijn Van der Stoel, Zeevalking, Haars en Van den Broek de
grootste boosdoeners. De steun die hij kreeg kwam nota bene van ‘good old’ Harry
van den Bergh. Hetzelfde ritueel herhaalde zich in Nederland. De Tweede Kamer
steunde de regering in haar besluit en zijn beroep tegen de uitwijzing werd ook hier
afgewezen. Agee kon weer verhuizen. Alleen: waar naar toe?

Paspoortproblemen
Hij mocht inmiddels Frankrijk en Italië niet meer in. Zweden vond Agee zelf weinig
aanlokkelijk en Duitsland wilde hem ook niet toelaten. Via een huwelijk met een
Française die een permanente verblijfsvergunning voor Duitsland had, wist hij zich
toch in Hamburg te vestigen. Dankzij de inspanningen van de Duitse Jonge Socialisten
kreeg hij het uiteindelijk voor elkaar om te mogen blijven. De vele verhuizingen
waren voorbij. De grootste tegenslag waar Agee daarna nog mee te maken kreeg,
was het Amerikaanse besluit om zijn paspoort in te trekken. De regeringen van
Grenada en later Nicaragua losten dat probleem evenwel snel op en van hen kreeg
hij een nieuw paspoort.
Na lezing van Agees boek blijft er bij mij een kriebelig gevoel hangen. Hij vervalt
te veel in herhalingen en te vaak worden er allerlei oninteressante details over zijn
privé-leven uitvoerig beschreven. Afgezien daarvan vind ik het onder de maat dat
Agee na Inside the Company niet met een grondige analyse komt over het werk van
inlichtingendiensten. We zijn twaalf jaar verder en in die tijd moet hij toch wel eens
zijn gedachten hebben laten gaan over de rol die inlichtingendiensten kunnen, maar
soms ook moeten spelen in de internationale politiek. Een analyse over de noodzaak
van de ‘covert action’ of de stabiliserende invloed die van spionage kan uitgaan, treft
men bijvoorbeeld niet aan. De CIA blijft in Agees optiek simpelweg ‘het gewetenloze
monster’.
Het boek stelt dus inhoudelijk teleur. Eigenlijk is de typering van de New York
Times heel treffend: ‘Agee decided to drive the CIA crazy, and they tried to do the
same to him.’ Dit klopt; het had alleen in veel minder pagina's gekund.
■
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Ik heb een psychische crisis nodig om te kunnen schrijven
Gesprek met Malcolm Bradbury
‘Bradbury de romanschrijver saboteert Bradbury de criticus,’ schreef The
Times Literary Supplement in 1983, ‘omdat hij in zijn romans de spot drijft
met wat hij in zijn academisch proza met stelligheid beweert.’ Afgelopen
jaar verscheen de omvangrijke verzameling essays No, not Bloomsbury
(besproken door Henk Romijn Meijer in de Boekenbijlage van 27 juni
1987), The Modern World, een boek dat als begeleiding diende voor zijn
tv-serie over tien modernistische schrijvers, en de novelle Cuts, over
bezuinigingen in de jaren tachtig. Die is nu in het Nederlands vertaald
door Bruna onder de titel Het mes erin, f 22,50. Ook zelf moest hij
gedeeltelijk het veld ruimen: hij doceert nog maar een trimester per jaar.
‘Dat kwam goed uit, zowel voor de universiteit als voor de schrijver
Bradbury.’ Voor Penguin stelde hij onlangs de bloemlezing Modern British
Short Stories samen. Rudi Wester sprak met een van de meest produktieve
Engelse auteurs van dit moment.

Rudi Wester
Malcolm Bradbury zal wel voor eeuwig geassocieerd blijven met The History Man,
de roman die in 1975 uitkwam en die een vernietigende satire was op het
mode-bewuste sociologenwereldje aan de denkbeeldige universiteit Watermouth.
Na de geruchtmakende TV-serie over hetzelfde onderwerp, was zijn reputatie
definitief gevestigd. Als hoogleraar in American Studies aan de University of East
Anglia in Norwich, publiceerde hij het ene essay na het andere, maar met mondjesmaat
romans. ‘Er zijn een paar dingen die mij altijd zullen interesseren. Éen ervan is satire
bedrijven, een ander is het gepreoccupeerd zijn met de liberale dilemma's en een
derde heeft te maken met het gadeslaan van de veranderingen in de wereld.
Veranderingen in waarden, stijl, modes. Dus mijn boeken van 1990 zullen geheel
verschillend zijn van die van 1980’.
Wat niet veranderd is, is het voorkomen en optreden van Malcolm Bradbury (1932),
een wat muisgrijze man, zo voorkomend en beleefd dat hij vrijwel al zijn antwoorden
begint met het bevestigende ‘exactly’, ‘yes’ of ‘that is true’. Inderdaad, heel wat
anders dan de naïeve krachtpatser Howard Kirk, de hoofdpersoon in De
geschiedenis-man. De enige uiterlijk verandering is, dat de eeuwige pijp verdwenen
is, hij is kennelijk gestopt met roken. Voortdurend zal hij dan ook sigaretten van mij
lenen. Voorzichtig formulerend: ‘Cuts is een zeer politieke roman. Ik realiseerde me
dat Thatcher doet alsof ze een grote revolutie tot stand heeft gebracht. Het is niet iets
dat ik bewonder of waar ik van houd, maar er is iets gebeurd. De atmosfeer in
Engeland is totaal verschillend van, zeg, tien jaar geleden. Toen ze voor het eerst
werd gekozen, in 1979, was het de tijd voor een Reagan-Thatcher wereld, een wereld
van conservatieven. Het was de tijd dat we van de erotiek van de seks overgingen
op de erotiek van geld. Ze slaagde er inderdaad in het sociale en politieke klimaat in
Engeland zo te veranderen dat we voorgoed verdeeld zijn in Noord en Zuid, in rijk
en arm. Als je nu naar Londen gaat, zie je al die grote financiële gebouwen, er heerst
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een soort veramerikaniseerde high finance-sfeer. Er zijn nu twee werelden: de wereld
van de mensen die eraan gewend zijn om in zo'n maatschappij te leven met hun dure
auto's en hun telefax, en er is de wereld van mensen die daar part noch deel aan
hebben. Het is een nieuw sociaal landschap, de regels van het sociale spel zijn anders
geworden. Als je in de ja ren '70 jong was, zou je links zijn, je zou ambities hebben
om andere mensen te helpen, je zou geïnteresseerd zijn in de Derde Wereld. Maar
nu moet je je eerste miljoen voor je dertigste binnen hebben. Je studeert geen
sociologie meer, maar accountancy. Nog steeds is er radicalisme, maar het einde
ervan is in zicht.’
Een romanschrijver moet zich, volgens hem, altijd bewust zijn van de tijd waarin
hij leeft, de manier waarop de wereld verandert. ‘Een goed schrijver doet altijd
onderzoek naar het contemporaine, naar wat nu gebeurt. En hoewel schrijvers
natuurlijk een gevoel voor tijdloosheid moeten hebben, een soort klassieke
afstandelijkheid ten opzichte van dingen, is het toch ook belangrijk dat ze betrokken
zijn bij vragen als: hoe komen modes tot stand, waarom zijn bepaalde thema's de
thema's van deze tijd. Zo kunnen ze de maatschappij helpen te begrijpen waar zij
eigenlijk mee bezig is.’
Voor hem is de ‘gewone’ geschiedenis onlosmakelijk verbonden met de
literatuurgeschiedenis. Culturele issues leven, volgens hem, vijf a tien jaar en sterven
dan af. Zelfs stijl heeft een tijdcyclus. Zeker bij Bradbury. ‘In het begin gingen mijn
romans vooral over morele problemen. In die fase probeerde ik waarheden te vinden
over hoe privé-relaties werkten, hoe het leve in elkaar zat. Het was echt een proces
van een persoonlijke ontdekkingstocht. Met De Geschiedenis-man lag het al anders,
mijn belangrijkste problemen lagen jneer op het gebied van stijl en de techniek van
het schrijven, van het gebruik van ironie. En uiteindelijk begonnen die dingen mij
te fascineren: de problemen werden literaire problemen. Ik begon als een soort
persoonlijk-realistische schrijver, en daarna werd ik meer een technisch-bevlogen
schrijver.’ Met instemming citeert hij Meredith die opmerkte dat het bedrijven van
satire en het zoeken naar waarheid één zijn. En welk ander milieu dan het universitaire,
leent zich beter voor deze twee geestesgesteldheden? Bradbury situeert zijn romans
veelal in dit milieu, ‘gedeeltelijk uit veiligheid, omdat ik het ken’, maar vooral ook
omdat schijnheiligheid en zelfmisleiding er zo opvallend samengaan met intellect.
De authenticiteit, waar Sartre al zo mee worstelde (‘Sartre oefende indertijd de
grootste invloed op mij uit’) is het grote probleem van de bewust levende intellectueel.
Iemand kan wel denken dat hij recht uit zijn hart spreekt, maar is dat wel zo? Is het
het werkelijke zelf dat spreekt? Ironie en scepticisme zijn de beschermende lagen
waarin de schrijver zijn zoektocht naar de waarheid verhult.

Malcolm Bradbury
HANS VAN DER BOGAARD
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Bradbury: ‘Ironie is voor mij een manier om met gevoelens om te gaan. Ik ben
een schrijver die niet intens, niet emotioneel betrokken wil zijn bij de wereld die ik
schep. Ik hou van afstandelijkheid, van een beetje terzijde staan, of een beetje erboven.
Ik ben bang voor literair sentiment, voor sentimentaliteit. Van dat soort schrijvers
hou ik helemaal niet. En ook niet van schrijvers die alleen schrijven om hun eigen
levensverhaal te kunnen vertellen, hun favoriete onderwerp. Daarom heb ik moeite,
in dat opzicht, met vrouwelijke schrijvers die dat immers meestal doen. Er zijn, in
principe, twee manieren van schrijven: de ene komt voort uit het verlangen te
observeren, te analyseren, waarnemer te willen zijn. De andere is het verlangen zich
te herinneren, invoelend te schrijven. In elke schrijver zit wel iets van beide, meestal,
maar ik geloof dat ik mij het beste thuis voel bij de waarnemer, de analyticus, de
man die daardoor de vrijheid schept om zichzelf op de hak te kunnen nemen.’
Het heeft voor Bradbury te maken met een vorm van overleven, een kwestie van
temperament. Hij is manisch-depressief. Tegen een Engelse criticus zei hij in 1983:
‘Ik begin met een komische conceptie maar ik eindig met een tragische omdat mijn
onderwerp klassiek is: wat gebeurt er met de mensheid?’ Toch gaat het na De
geschiedenis-man en Rates of Exchange (1983), die hij schreef toen hij zeer depressief
was, in zijn ogen al beter met hem. ‘Mijn persoonlijke leven is beter geregeld en ik
heb me nu vooral beperkt tot dingen die mij gelukkig maken. Het is ook een kwestie
van oordeel en observatie van waar je denkt dat het met de wereld naar toe gaat. Als
je toch denkt aan de naoorlogse situatie met die angst voor de atoombom, het
Oost-West conflict en de voortdurende vrees dat de wereld ten onder ging. Maar
kijk, hier zijn we nu, veertig jaar later, en de wereld bestaat nog! Die laatste
topontmoeting tussen Reagan en Gorbatsjov heeft me zeer opgevrolijkt.’
Bradbury zou de mensheid graag gekarakteriseerd willen zien als een groep
‘lijdende grappenmakers’. Het leven is één grote worsteling met de onvolmaaktheid
die in een ieder van ons zit, de gekte, de waanzin, en het streven naar transcendente,
eeuwige waarden. In dat ambigue grensvlak tussen rationaliteit en irrationaliteit ligt
voor hem het komische element. Mensen hebben wel een idee over de echte waarheid,
maar hun handelen is vaak volstrekt irreeël. Zo wordt ook Bradbury, toch de vlees
geworden humanist, zijns ondanks aangetrokken door het structuralisme, dat de Dood
van de Schrijver voorstaat. ‘Die wereldvisie als een parodie op zichzelf: dat fascineert
me. Het is een soort design-filosofie, een sjieke filosofie met een Yves Saint
Laurent-label eraan. Daarom had het in de Verenigde Staten zo'n succes. Daar
verschafte het een uitleg voor de post-moderne situatie. Die steden die daar werden
gebouwd met die parodie-architectuur, de nieuwe filmtechnieken die er werden
ontwikkeld: allemaal paste het in de theorie van de afbraak. Twintig jaar lang was
dat heel creatief, maar nu is het opeens weg. De nouveau roman is alleen nog
interessant voor de universiteit.’ Als een soort vrijage met de linguïstische theorieën
schreef Bradbury Mensonge, een verhaal over een verzonnen Franse structuralist.
Theorie en praktijk, ze blijven elkaar in de weg zitten bij hem. Als docent moet hij
onderwijzen in het niet-bestaan van de auteur, in de opvattingen dat een boek niet
door een schrijver wordt gemaakt, maar door de lezer (‘Ik ben er dus eigenlijk niet’),
maar als auteur heeft hij totaal ander opvattingen. ‘Als ik literaire kritiek onderwijs
of, gewoon, les geef, kan ik geen fictie schrijven. Je probeert je wanhopig in te leven
[Vervolg op pagina 10]
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Het persoonlijke geweten op nul
Poolse stalinisten na de Tweede Wereldoorlog
Alle middelen waren geoorloofd Poolse stalinisten verbreken het zwijgen
door Teresa Torańska Vertaling Liesbeth Schnack Uitgever: Sijthoff, 362
p., f 39,50
Martin van den Heuvel
‘Misvormde geesten’, zo ben je geneigd de oude Poolse stalinisten te noemen die in
dit boek aan het woord komen. Het gaat om mensen als Edward Ochab, voormalig
eerste partijsecretaris en president, Stefan Staszewski, partijleider in Warschau en
Jakub Berman, de eerste naoorlogse partij-ideoloog. Al deze oude stalinisten wilden
in het begin van de jaren tachtig graag door Teresa Torańska, een jonge Poolse
journaliste, worden geïnterviewd. Dat gaf hun in de laatste jaren van hun leven de
gelegenheid om hun gedrag in de harde periode 1945-1955 alsnog te rechtvaardigen
en om hun visie op de geschiedenis vastgelegd te krijgen.
Deze stalinisten hebben alles behalve schone handen en ze weten dat ze niet geliefd
zijn. Torańska, die hen pittig aanpakt, zegt: ‘Men haat jullie hier,’ en: ‘Jullie worden
beschouwd als de Oorzaak van al het kwaad dat op het volk is neergedaald.’ Maar
alle stalinisten op één na verdedigen zich fel en wijzen de beschuldigingen dat ze
Polen in de eerste periode na de oorlog verraden hebben af. Alleen Staszewski heeft
inmiddels met het communisme gebroken en laat zich er nu bitter over uit.
Een thema dat in de interviews steeds terugkeert is de ‘sovjetisering’ van Polen
na 1945. Volgens Torańska hebben de stalinistische leiders hun land gewoon aan de
Sovjetunie verkocht en liepen ze aan de leiband van Stalin. Ochab c.s. stelt daar
tegenover dat ze een nieuwe socialistische maatschappij zonder klassentegenstellingen
wilden opbouwen, een moderner, beter Polen dan vóór de oorlog. Maar, benadrukken
ze, de omstandigheden waren moeilijk. Er heerste in het land bijna een burgeroorlog.
Jakub Berman zegt: ‘Er werd op ons geschoten en noodzakelijkerwijs schoten wij
terug.’
Van Torańska's argument dat een communistische minderheid toen bezig was een
meerderheid haar wil op te leggen, is hij niet onder de indruk: ‘Het was altijd een
minderheid die de meerderheid heeft gered, vaak in weerwil van die meerderheid.
Laten we eerlijk zijn: wie heeft in Polen de opstanden (van 1830 en 1863 - VdH)
gemaakt? Een handjevol mensen toch?’ En dan komen, bij Berman en de anderen,
de verhalen dat zij in feite Polen na de oorlog hebben gered. Zij als Poolse
communisten waren de enigen die voor Stalin aanvaardbaar waren, zij hebben het
socialistisch bestel ingevoerd, wat op de lange duur toch de beste keuze was, zij zijn
met de industrialisering begonnen, zij vooral hebben de nieuwe Westgebieden voormalig Duits grondgebied - in de Poolse staat geïncorporeerd en Polen weer op
poten gezet. En dat alles kon alleen maar in samenwerking met de Sovjetunie.
De terreur van de jaren dertig in de Sovjetunie komt ook verschillende malen ter
sprake. Hoe konden de Poolse communisten geloven dat zo'n land het voorbeeld
voorde hele wereld kon zijn? Berman zag de terreur als een ‘bijkomstig gevolg’ van
de ‘penibele internationale situatie waarin de Sovjetunie zich bevond’. Hij geeft zijn

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

toenmalige twijfels toe als hij zegt: ‘Ik heb natuurlijk wanhopig geprobeerd mij vast
te grijpen aan de gedachte waar gehakt wordt vallen spaanders.’
Zowel Berman als Roman Werfel, een andere partij-ideoloog, betreuren nogmaals
luid dat hun landgenoot Josef Pilsudski in augustus 1920 het Rode Leger vlak voor
de Poolse hoofdstad heeft weten te verslaan. Wat voor de meeste Polen ‘het wonder
aan de Weichsel’ was, is voor hen ‘de ramp aan de Weichsel’. Anders had het
communisme naar Duitsland kunnen overslaan en was de Europese revolutie
uitgebroken. Nu bleef het communisme tot één land, de Sovjetunie, beperkt. Dat
betekende, aangezien Rusland in 1971 weinig arbeiders had en ook in andere
opzichten achter lag, dat het communisme een aantal ‘Aziatische’ trekken kreeg, tot
schade van de communistische wereldbeweging. Maar voorde meeste geïnterviewden
bleef en blijft de Sovjetunie ondanks haar tekortkomingen de beste leidraad en de
hoop voor de mensheid. Zij zijn er zelfs van overtuigd dat hun eigenwijze landgenoten
dat vroeg of laat zullen inzien.

Gelovigen
De geïnterviewden geven toe dat er na de oorlog in Polen veel is misgegaan. Zij
schrijven dat toe aan dom verzet van ‘provocateurs’ en de gespannen internationale
situatie. Voor hen staat vast dat de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog zeer
‘agressief en veroveringszuchtig’ waren en probeerden Polen uit het communistische
blok los te weken. Zij bestrijden echter hardnekkig dat Stalin en zijn sovjetadviseurs
- van wie er toen tienduizenden in Polen waren - het totaal voor het zeggen hadden.
Zij wijzen erop dat zij in Polen nooit showprocessen tegen partijleiders hebben
toegelaten en nooit haast hebben getoond met de collectivisatie van de landbouw.
Berman zegt dan zelfs: ‘Men moet wel doof en blind zijn om niet in te zien dat wij
- de Poolse communisten - Polen voor het ergste hebben behoed.’
Met dit laatste zullen slechts weinige Polen en buitenlandse specialisten het eens
zijn. Deze stalinisten hebben misdaden begaan die niet te rechtvaardigen zijn. Maar
ik mis in het, niet zo helder geschreven, Woord vooraf van John Löwenhardt toch
een belangrijk element. Hij ziet in deze stalinistische partijleiders slechts op macht
beluste mensen, Macchiavellisten die voor verraad noch moord terugdeinsden in hun
streven naar macht en luxe. Dat lijkt mij te simpel. Deze mensen waren wel degelijk
ook gelovigen, ze waren in de jaren twintig en dertig niet lid van de communistische
partij geworden uit machtshonger. Ze hingen echter een leer aan die de grootste
gruwelen rechtvaardigde als strekkend ‘tot heil van de mensheid’ en die het
persoonlijk geweten op nul zette. Als buitenstaander kijk je ontsteld aan tegen die
eeuwige partijstrijd, die legitimatie van het geweld, tegen dat mensonwaardige ‘de
partij heeft altijd gelijk’. Maar het lezen van deze ‘getuigenissen’ - naast bij voorbeeld
L'Aveu van Artur London - leertje opnieuw dat, hoeveel twijfel hen soms ook besloop,
de leer bij hen tot het einde aan toe een rol blijft spelen. En nogmaals, alle
geïnterviewden op Staszewski na zijn nog steeds ‘gelovigen’. Zij zijn ook geen van
allen - misschien weer op Staszewski na - echte cynici. Dat soort machtsbeluste
cynici zijn er zeker ook al in het Polen onder Stalin geweest, vooral bij de geheime
politie. Nú breek je uiteraard in héél het Oostblok je nek over machtsbeluste cynici
in hoge posities.
In de Nederlandse vertaling van dit boek zijn twee interviews uit het Poolse
origineel niet opgenomen. De lezer mist daar mijns inziens geen essentiële zaken
door, maar het had moeten worden vermeld. Wat ik nog vermeld is dat Alle middelen
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waren geoorloofd een onthullend boek is, een klassieker over zowel het
communistische denken als de eerste naoorlogse jaren in Polen.
■

Malcolm Bradbury
Vervolg van pagina 9
in de verbeelding van andere schrijvers, en dat is nu net niet de geestesgesteldheid
waarin je romans schrijft. Ik heb een soort psychische crisis nodig om zelf weer te
kunnen schrijven’.

Schrijversbegeleiding
Wat hij wel met veel plezier doet, is het begeleiden van auteurs die al gepubliceerd
hebben, en die bezig zijn aan nieuw werk. Ian McEwan is een van zijn leerlingen.
Opvallend van diens laatste roman The Child in Time was, dat het geheel verschilde
van zijn vorige romans. Was dat de invloed van Bradbury? ‘Nee. Tenminste ik heb
wel tegen hem gezegd dat hij moest ophouden met schrijven zoals hij het deed. Want
zijn vroegere boeken zijn puberaal, hij zou op een gegeven moment tegen een muur
opgelopen zijn. Hij moest van die kinderlijke, ziekelijke verbeelding af en situaties
vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Maar dat gebeurde vooral toen hij met een
feministe trouwde die zei: je begrijpt helemaal niet wat een vrouw beweegt, al jouw
verhalen zijn mannelijke fantasie. Daarna kon je zijn werk zien veranderen. Of neem
een andere leerling van mij: Kazuo Ishiguro. Hij is in Japan geboren en kwam naar
Engeland toen hij zes jaar was. Engels was dus zijn eerste taal, hij had nog nooit een
Japanse roman gelezen. Ik liet hem dat doen, en toen veranderde zijn werk volledig.
Dus ik probeer hen niet te laten schrijven in mijn stijl, maar ik haal er iets uit wat al
in hen zit. Beginnende schrijvers trachten de sympathie van de lezer te winnen, zowel
voor hun boek als voor hun persoon. Daar moeten ze van af. Het buiten jezelf treden
is een noodzakelijk proces om iemands schrijven meer complex te maken, meer
serieus. In principe schrijft een schrijver wel altijd hetzelfde boek, maar je moet wel
leren het beter te schrijven. Als je dat niet doet, is er geen gevoel van groei en wordt
het vervelend. Een schrijver moet, in mijn ogen, iemand zijn die steeds groeit en
verandert. Zijn ego, zijn manier van kijken blijft heus wel op de achtergrond
meeklinken.’
Tot zijn grote vreugde gaat het beter met de Engelse roman. ‘Toen ik begon te
schrijven, in de jaren '50, was de Amerikaanse literatuur veel interessanter dan de
Engelse. Salinger, Bellow, Malamud, Heller, die hele generatie na-oorlogse schrijvers
was heel spannend. Gedeeltelijk omdat veel van hen joods waren en ze schreven
over de overlevende, over degene die de druk van de moderne geschiedenis had
meegemaakt. Engelse schrijvers, gingen precies de andere kant op. Ze werden heel
provinciaal, ze trokken zich op zichzelf terug, het werd een soort post-imperialistisch
miasma. Maar dat is veranderd. De Engelse auteur moest van zich afschrijven dat
hij niet langer tot een imperium behoorde en toen hij dat gedaan had, zag hij dat er
ook nog een andere wereld was. Een goed voorbeeld daarvan is Salman Rushdie,
die is heel internationaal. En nu heeft Amerika een neiging tot provincialisme. Mensen
als Garrison Keillor gaan terug naar de regio, de provincie. Ze doen wat Engelse
schrijvers deden in de jaren '50.’
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Saul Bellow steekt voor hem nog steeds boven alles uit, al valt hij wel over zijn
toenemend conservatisme. ‘Van zijn afkeer van het Amerikaanse materialisme is hij
gekomen tot een soort transcendente, pessimistische religie. Hij heeft een vorm van
bekering ondergaan tot een conservatieve filosofie. Maar dat weerspiegelt wat er in
Amerika gebeurt. Conservatism is here again! Het is droevig om te zien hoe dat
grote intellectuele erfgoed van de vrije maatschappij verkeerd is in een narcistisch
paradijs. Het zou mooi zijn als de politiek-vrije wereld juist verschillende soorten
cultuur zou voortbrengen.’
Bradbury's laatste creatie, Unsent Letters, is weer met een opmerkelijke geestigheid
en ironische afstand geschreven. Zoals die brief aan de schrik van elke schrijver: de
student uit den vreemde die gaarne voor zijn scriptie van den schrijver zelve even
een complete bibliografie verlangt, een interpretatie van zijn romans vanuit de
Receptietheorie, een verklaring over de humor in de roman en ‘hoe u uzelf zou willen
vergelijken met Aristoteles, Nietzsche, Bergson en Freud’. De niet-verzonden brieven
bevatten adviezen op literair gebied, wat linguïstiek betekent voor ons dagelijks leven
en hoe je met succes een conferentie kan leiden. ‘Het is een soort verborgen
autobiografie. Ik ben een leugenaar, zoals alle schrijvers. Dus sommige dingen die
ik in die brieven schrijf, zijn niet waar, maar ze hebben toch wel met iets reëels in
mijn leven te maken. Een van de problemen van de middelbare leeftijd is dat men
voortdurend verleid wordt terug te blikken omdat er anders zo weinig met jezelf te
doen valt. Het belangrijkste echter is: gewoon achter je bureau gaan zitten en je papier
ordenen. En als er niets komt, dan begin je gewoon aan een ander artikel, een nieuw
boek.’
■
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Het verschil tussen ontuchtig en onwelvoeglijk
Reinsma's synoniemenwoordenboek: een beginnetje
Verklarend synoniemenwoordenboek door Dr. Riemer Reinsma Uitgever:
Sijthoff, 287 p., f 27,50
Hans Heestermans
In 1986 verscheen bij Wolters Noordhoff Wolters' Synoniemen, geschreven door Jef
Anthierens. Nu is er het Verklarend synoniemenwoordenboek van Riemer Reinsma.
Het gaat dus goed met het synoniemenonderzoek, zou je kunnen zeggen. Dat is nog
maar de vraag. Anthierens' boek bevat volgens het voorwoord 14.361 synoniemen
en varianten (wat hij onder varianten verstaat legt hij niet uit), 3.322 uitdrukkingen,
672 gezegden en 1.565 verwijzingen naar woorden of begrippen die in dezelfde
denksfeer liggen. Al die woorden et cetera zijn gegroepeerd rond 442 grondbegrippen.
Zo vinden we onder krenken: neerzien, nooien (?), taken (?), schrollen (?), affolen
(?), ontstemmen, vergrammen, mienen (?), jennen, parodiëren, voeren, onteren,
opsmijten (?), verstoten en afprijzen. Allemaal woorden die ik niet als synoniem van
krenken zou gebruiken (of zijn dit de varianten en begrippen uit dezelfde denksfeer?),
of woorden die niemand meer kent of gebruikt.
Affolen, taken, schrollen en opsmijten. Prachtige woorden, maar wat heb ik eraan
dat ze in een synoniemenwoordenboek staan? Veel vreemds derhalve in Anthierens'
boekje. Het is niet het werk dat je echt nodig hebt bij het schrijven. Dan kun je beter
Brouwers' Het juiste woord aanschaffen.
Waarom zou u overigens ooit een synoniemenwoordenboek gebruiken? Er kunnen
drie redenen zijn. Ten eerste: U komt niet op het goede woord. Laat ik dat toelichten.
Een aantal jaren geleden speelde Hugo Brandt Corstius met de gedachte een
omgekeerde Van Dale te gaan maken. U moet zich dat als volgt voorstellen. U weet
dat de eetruimte in een kazerne een mess heet. Maar u bent even kwijt hoe een
eetgelegenheid in een klooster wordt genoemd. In een gewoon woordenboek vindt
u zoiets dan ook niet. Het enige waar u kunt gaan zoeken is bij het woord refter,
maar daar kon u nou juist niet op komen. En bij mess of kantine wordt u niet naar
refter verwezen. Brandt Corstius' opzet was nu om een ingang eetgelegenheid te
maken in zijn boek en dan vervolgens op te nemen: in een kazerne: mess, in een
klooster: refter; op een schip et cetera. Zo heb je alle synoniemen voor de
verschillende eetgelegenheden bij elkaar en worden je ook nog de verschillen
uitgelegd. Naar zo'n boekje zou ik reikhalzend uitzien.

Tekening Thomas Koolhaas
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Ten tweede: u hebt in een opstel al twee maal het woord krenken gebruikt en wilt
nu variëren. U zoekt bij krenken en vindt: affolen, nooien en taken. Die neemt u nu
in uw tekst over.
Ten derde: u wilt gewoon het precieze verschil weten tussen ontuchtig en
onwelvoeglijk.
Ik zag met spanning uit naar Reinsma's synoniemenwoordenboek. Het is aardig,
soms ook interessant, maar het bevredigt me niet helemaal. En wel om drie redenen.
1. Reinsma schrijft in de eerste regels van zijn inleiding: ‘Iedereen heeft zich wel
eens de prangende vraag gesteld: wat is het verschil tussen “propvol”, “eivol”,
“tjokvol”, “bomvol” en “stampvol”... Al enkele jaren heb ik de droom gekoesterd
een boek te maken dat op zulke onontkoombare vragen een weloverwogen maar
resoluut antwoord geeft.’
Dat belooft heel wat. Helaas geeft hij die verschillen meestal niet aan. Zo lees ik
bij ontuchtig: ‘Ontuchtig betekent: er blijk van gevend dat iemand seksuele
handelingen pleegt of daartoe sterke neigingen heeft. Het woord drukt afkeuring uit;
het kan betrekking hebben personen of zaken. Onzedelijk slaat alleen op zaken: “een
onzedelijk leven”, “een onzedelijk boek”. Onwelvoeglijk is bijvoorbeeld een boek,
iemands taal of iemands handelen. Zedeloos is een persoon, diens leven of taalgebruik,
of een boek; onkuis idem, behalve het boek. Losbandig is alleen een persoon of diens
leven (wijze). Zie ook: geil.’
Is er dan geen verschil tussen ontuchtig, onwelvoeglijk en losbandig? Natuurlijk
wel. Die Oude Pekelase clowns pleegden ontuchtige handelingen met jonge kinderen.
Ontuchtig is verbonden met verboden seksuele contacten of met seks voor geld (veile
geslachtsgemeenschap, heette dat vroeger zo fraai): daarom spreekt men ook van
huizen van ontucht voor bordelen. Onwelvoeglijk kan ook het boertje zijn dat na
afloop van een deftig diner wordt opgerispt. Reinsma vermeldt ons die fijne nuances
niet. Dat onderscheid beknopt aangeven is ook moeilijk, maar wel mogelijk, zoals
blijkt uit The Penguin modern Guide to Synonyms and related Words van Hayawaka
en Fletcher (London, 1987). Daarin worden de woorden lewd, lascivious, lecherous,
licentious, lustful, prurient, salacious en wanton onderling afgebakend.
2. Reinsma geeft, om het maar even bij ontuchtig te houden, wel al die genoemde
synoniemen, maar bijvoorbeeld niet: vies, goor, smerig, vunzig, schuin. Terwijl we
toch kunnen spreken van gore, schunnige taal, vieze, vunzige boekjes, de vieze oude
man en schuine moppen. Als hij wel onkuis opneemt, had hij deze woorden zeker
moeten vermelden. Reinsma ziet dit gebrek ook zelf. In zijn inleiding constateert hij:
‘Het (boek) kan geen antwoord geven op alle vragen betreffende alle
betekenisverwante woorden. De bescheiden omvang sluit uit dat het boek ook maar
in de verste verte volledig is. Wat het boek wel biedt is een bloemlezing bestaande
uit een flink aantal groepen en woorden die in betekenis dicht bij elkaar liggen.’
Reinsma maakt dus een keuze en die keuze is altijd subjectief. Had ik bij ‘ontuchtig’
die keuze moeten maken dan had ik ook vies en goor en schunnig opgenomen. Zoals
ik ook bij somber (naast het door hem genoemde: droefgeestig, melancholisch,
melancholiek, triest, zwaarmoedig, neerslachtig, bedrukt, gedeprimeerd, depri,
mistroostig, zwartgallig, terneergeslagen, moedeloos, naargeestig, troosteloos en
desolaat) droef, treurig, mismoedig, bedroefd, bekommerd en weemoedig zou hebben
vermeld.

Naslagwerk
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3. Het derde punt van mijn kritiek ligt in het verlengde van het tweede. De vraag is
niet alleen: welke synoniemen geef ik, maar ook: welke woorden neem ik op om
daar synoniemen van te geven. Dus bijvoorbeeld: waarom geef ik wel alle
‘synoniemen’ voor sneltrein (intercity, nachttrein, autoslaaptrein, D-trein,
expres(trein) TEE-trein: ze staan er allemaal in). Maar bus wordt niet gegeven, terwijl
ik in dertig seconden kom tot autobus, stadsbus, touringcar, skibus, nachtbus en
discobus. Waarom wel lelijk (van mensen en zaken) maar niet vuil (vies, smerig et
cetera)? Waarom wel verstand maar niet geest of ziel?
Reinsma dekt zich in tegen deze oneffenheid, want hij zegt: ‘Hoe onvolledig ook,
dit boek wil toch in bescheiden mate dienst doen als naslagwerk.’ Hij is daarmee
bescheidener dan de achterflap: ‘Het verklarend synoniemenwoordenboek is een
handzaam naslagwerk voor mensen die al dan niet beroepsmatig schrijven, in het
openbaar spreken, voor scholieren en voor doorgewinterde fijnproevers.’ Dat is niet
juist. Daarvoor ontbreekt er te veel. Ook is Reinsma niet geslaagd in zijn eerste
doelstelling: ‘Het wil aardige lectuur zijn voor lezers die ervan houden woorden te
proeven, ze op de tong te nemen. Lezers die zich graag verdiepen in overeenkomsten
en verschillen tussen woorden.’ Daarvoor geeft hij te weinig exact aan wat de
verschillen tussen de woorden zijn. Waarschijnlijk is deze doelstelling ook niet geheel
te rijmen met de functie van naslagwerk. In het ene geval moet er veel verteld worden
over relatief weinig. In het geval van een naslagwerk weinig over veel. Reinsma zal
die keus moeten maken.
Ondanks deze bedenkingen: er staat in dit woordenboek erg veel (7.500
synoniemen) en erg veel interessants en ik heb er met plezier in gelezen. Zo'n eerste
uitgave is altijd een aanzetje en ik mag hopen dat er over tien jaar een ‘dikke Reinsma’
bestaat waar geen enkele schrijvende Nederlander buiten kan.
■
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Victorine Hefting
Vervolg van pagina 5
had: hij was duidelijk niet, zoals haar eerste twee mannen, een grote liefde. Alleen
over de oorzaak van de uiteindelijke breuk is ze discreet.
De hechte vriendschap met Nijhoff (‘De laatste vijf jaar van zijn leven hebben
Pom en ik elkaar iedere dag opgebeld’) maakt dat over de onhandelbare zijden van
diens karakter slechts in verzoenende termen gesproken wordt. Pom was níét haar
minnaar, bezweert Victorine, die er kennelijk prijs op stelde dat geregistreerd werd
hoe er niet dát op haar huwelijkstrouw aan te merken was - al zorgde een in de ogen
der gemeenteraadsleden ‘besproken levenswandel’ ervoor dat over de benoeming
als museumdirecteur achter gesloten deuren beraadslaagd werd.
In seksueel opzicht moet haar leven tragisch zijn geweest; de mededeling dat haar
tweede echtgenoot, Bert Bakker, zich een week na de legalisering van hun verhouding
impotent verklaarde, wordt bijna luchtig gedaan, net als de consequentie die ze eruit
trok: ‘De volgende vijftien jaar heeft hij me niet meer aangeraakt en heb ik uit
solidariteit ook alle avances van anderen afgeslagen. Ik vond het onacceptabel om
zelf wel allerlei ervaringen te hebben, terwijl Bert, die er juist zo vreselijk op gesteld
was, daartoe niet meer in staat bleek.’ Bert, lezen we elders, joeg er iets meer dan
een ton uit Victorines vaderlijk erfdeel doorheen met bezoeken aan prostituées. Een
hoerenfeestje tijdens Victorines afwezigheid, waarbij het complete tafelzilver
verdween, deed haar besluiten definitief te vertrekken: ‘Ik wilde niet meedegenereren.’
Smakeloze openhartigheid? Een Gronings gebrek aan zelfbeklag, en de overgrote,
overduidelijke gehechtheid, ondanks alles, aan diezelfde Bert, verzoende mij geheel:
Victorines eerlijkheid is ongekend, en overtuigend. Hetzelfde geldt voor het
aangrijpend relaas over de eerste echtgenoot, de orthopedisch chirurg Lou Beerman,
die gevaarlijk gek bleek te zijn - ook over Bert Bakker valt een door een medisch
deskundige ondersteund vergelijkbaar vonnis. Enige zelfreflectie over zo'n
opmerkelijk patroon in partnerkeuze is hier wel op zijn plaats, en die wordt ook wel
gegeven. Het was een kwestie van ‘onbegrijpelijk lang’ de vreemde aspecten van
beide verbintenissen als onontkoombaar te accepteren, staat ergens. Dat is weinig,
maar veel meer valt er waarschijnlijk niet over te zeggen, en Victorine lijkt niet
iemand die veel met psychiaters opheeft, dus ook weinig geduld heeft met psychische
duidingen.
Meer verantwoording lijkt ze zichzelf schuldig te vinden voor de soms
problematische relatie met haar dochter Jop, met wier dood aan hersentumor (in
1971), de herinneringen eindigen. Een klein detail tekent de moeder ongewild: ‘Toen
ze later een moeilijke periode doormaakte, is ze naar een studentenpsychiater geweest
die haar vertelde dat ze een moedercomplex had, waar ze zo snel mogelijk vanaf
moest zien te komen langs wegen die hij aangaf, en die ik nogal onnozel vond.’
Problemen zijn er om op te lossen, niet om kinderachtig over te doen, dat is wel de
toon van dit boek, die enigszins contrasteert met de inleiding, waarin nogal benauwend
warm over de waarde van vriendschappen geschreven wordt - met het romantische
‘avondverhaal’ het enige dat Victorine Hefting voor dit boek zelf op papier zette.
Voor Nienke Begemann moet het geen gering karwei geweest zijn om al het materiaal
te ordenen. Door het chronologisch schema te durven loslaten waar het nodig was,
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deed ze dat voorbeeldig. De stijl rammelt hier en daar door de vele ennen: ‘De serre
was mijn speelkamer en hing boven een soort platje dat aan de keuken grensde en
waarvan je met drie treedjes in de tuin kwam’: ‘Juffrouw Coeling had een band met
vals haar op haar hoofd, een “crapaud”, waar een stuk of vijf haren van haarzelf
overheen lagen en hij riep tegen haar dat ze niets van kinderen begreep.’ Maar evenals
de ontstentenis van een hotel ‘Hamburg’ in Laren, zijn dat de dingen die men de
redactie moet aanrekenen, niet de gastschrijfster.
■
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Snedigheden voor op de salontafel
Veel anekdotes uit Hollywood
Hollywood anecdotes door Paul F. Boller Jr. en Ronald L. Davis Uitgever:
William Morrow, 494 p. Importeur Van Ditmar, f 43,20
R. Ferdinandusse
Een dag nadat in december 1941 de Japanners bij Pearl Harbor de Amerikaanse vloot
vernietigden en president Roosevelt het Congres om een oorlogsverklaring had
gevraagd was er in het hoofdkantoor van MGM in Hollywood een bijeenkomst van
producers en studiohoofden. Louis B. Mayer hield een toespraakje over de zeer
moeilijke tijden die in het verschiet lagen en stelde tot slot voor een toast op de
president uit te brengen. Hij hief, gevolgd door de anderen, het glas en zei: ‘To our
president... Nicholas M. Schenck.’
Een verhaal dat precies bij Hollywood past. Daar heerste toen (en nu nog steeds)
de overtuiging dat de Amerikaanse legers moffen alleen maar gingen verslaan om
de wereld kennis te laten maken met de echte Amerikaanse cultuur, en die cultuur
is geworteld in de film.
Hoe belangrijk Hollywood is kan men afmeten aan het enorme aantal boeken over
Hollywood en zijn makers en het opmerkelijke in die geschiedschrijving is: driekwart
ervan bestaat uit anekdotes. De anekdote is in oorsprong een vermakelijke gebeurtenis
uit het leven van een historische figuur. In Europa worden de anekdotes dan ook
geleverd door staatslieden (Churchill, Napoleon als koplopers), schrijvers (George
Bernard Shaw!) en filosofen. In Amerika hebben hele en halve sterren, charlatans
en kooplieden op het witte doek, in lichtbeelden, de cultuurgeschiedenis geschreven.
Daar is veel bij gelachen, en een leger van publiciteitsmensen heeft die vrolijkheid
met gepaste eerbied vastgelegd. Hollywood, dat is dus óók een bibliotheek vol
biografieën van sterren en filmmakers, tot aan de boorden gevuld met wisecracks en
komische voorvallen. Het ligt voor de hand dat er af en toe iemand op het idee komt
al die boeken te plunderen. Vorig jaar waren dat Paul F. Boller jr., Ph.D., en Ronald
L. Davis, Ph.D. De eerste maakte ook al eens een bloemlezing Presidential Anecdotes,
de laatste maakte naam met een driedelige serie over de geschiedenis van de
Amerikaanse muziek. In vijfhonderd fikse bladzijden prepareerden ze nu een lange
serie ‘Hollywood Anecdotes’, voor de salontafel.
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Lauren Bacall voert haar echtgenoot Humphrey Bogart op hun trouwdag, een stukje van de
huwelijkstaart

Losgemaakt van de context worden vrolijke gebeurtenissen en grappige uitspraken
meestal erg bleek, en de samenstellers hebben geprobeerd dat te ondervangen door
in dertig hoofd-stukken de geschiedenis van de Amerikaanse film te vertellen, om
daar vervolgens, steeds wat grappen achteraan te hangen.
Het boek lijdt verder ook nog onder de langzame teloorgang van de anekdote:
tegenwoordig valt elke grap en elk snedig antwoord al onder de definitie.
Er waren, zo valt te lezen, in Hollywood grote karakteracteurs die hun hele leven
alleen bijrolletjes speelden. Keenan Wynn bij voorbeeld ‘maakte bij MGM zeventig
films en acteerde negen keer’. Zijn vader, de komiek Ed Wynn, zei eens over zijn
zoon Keenan: ‘U kent hem vast: als Esther Williams (de zwemmende filmster) in
het water duikt is hij de man die nat gespetterd wordt.’
Net als in de biografieën zijn het de harde studiobazen die de leukste tekst krijgen.
Sam Goldwyn met het bekende: ‘A verbal contract isn 't worth the paper it's written
on.’ Goldwyn is ook de man die onmiddellijk de rechten wilde kopen van de toneelhit
van Lillian Hellman The Children's Hour. Toen zijn assistent tegenwierp: ‘Maar 't
gaat over lesbiennes,’ riep Goldwyn: ‘Kan niet schelen, daar maken we Amerikanen
van.’
Natuurlijk is er ook een hoofdrol voor Harry Cohn, met onder andere het vaak
geciteerde: ‘Critici? Dat zijn eunuchen. Ze vertellen je hoe het moet, maar ze kunnen
het zelf niet.’ Toen er honderden mensen op Cohns begrafenis kwamen vroeg iemand
aan de komiek Red Skelton: ‘Waarom zijn er hier zoveel mensen?’ Skelton: ‘Geef
de mensen wat ze vragen, dan komen ze vanzelf.
Frederick Brisson was een zelfstandig produceer die de risico's van zijn vak kende.
In zijn kantoor hing een bord met de tekst: ‘Wees aardig voor de producer, want
morgen kan hij weer portier zijn en je niet in de studio toelaten.’

Vierdaagse
Bij de snedigen hoort ook John Huston, die zich kapot werkte aan de
Scheppingsscènes in The Bible: ‘Ik weet niet hoe God het voor mekaar gekregen
heeft, maar ik vind 't gruwelijk.’
Het zijn er dus veel, en deze vallen op. Alles mag als de naam van een
filmfunctionaris er maar een verbonden kan worden. Het boek is als de Vierdaagse,
lang, leuke momenten maar de voeten worden zwaarder en zwaarder. Het aantal
anekdotes in de ware zin van het oorspronkelijke woord dat men bij het tocht
tegenkomt is dus veel minder groot dan de dikte van het boek doet vermoeden. Zie
tot slot een paar voorbeelden uit de betere helft daarvan:
Marilyn Monroe was altijd bezig met haar eigen opvoeding. Tijdens de opnamen
van River of no Return werkte ze zich door een handboek Freudiaanse theorie heen.
Aan Robert Mitchum legde ze uit dat je dat nodig had ‘als je over jezelf wilt
discussiëren.’ Op een ochtend vroeg Mitchum: ‘Hoe ver ben je nu?’ ‘Anale erotiek,’
zei ze. ‘Benieuwd hoe je dat in een discussie ter sprake brengt,’ zei Mitchum. Monroe
las verder maar vroeg na een tijdje: ‘Wat is erotiek?’ Mitchum legde het uit. Monroe
las weer een tijdje en vroeg toen: ‘Maar wat is dan anaal?’
Mary Pickford en Douglas Fairbanks zaten bij hun zwembad toen hun vriend
Charlie Chaplin op bezoek kwam. Het gesprek kwam op religie, en vervolgens kregen
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ze daar ruzie over. Op een gegeven moment sprong Chaplin geheel gekleed in het
water en riep: ‘Ik ben atheïst. Als er een God is laat Hij me dan redden.’ Toen de
komiek voor de derde keer onder ging sprong Fairbanks in het water om hem te
redden, maar Mary Pickford rende als een waanzinnige rond het bad en brulde: ‘Laat
die heiden toch verzuipen!’
Soms duikt er ook een hele gave op. Laurence Olivier is als acteur een groot
vakman, en daarom een tegenstander van de Stanislavskyschool die acteurs leert dat
ze het te spelen karakter moeten worden. Toen Dustin Hoffman, in Marathon Man,
een scène moest doen waarin hij afgemat en dodelijk vermoeid moest zijn ging hij
twee nachten niet naar bed. Olivier schiep er een groot genoegen in hem daarmee te
pesten: ‘Dustin, jongen, je ziet er verschrikkelijk uit. Waarom probeer je het eens
niet met acteren, dat is veel makkelijker.’
Bij de aardige vinden we er ook over de Britse toneelschrijver Ivor Novello, die
(rond 1930) graag met Garbo in contact wilde komen. Zijn vriend, regisseur George
Cukor, introduceerde hem, maar mét de harde afspraak dat Novello niet mocht laten
merken dat het Garbo was, want ze leefde die tijd heel simpel onder de naam Harriet
Brown. De ontmoeting verliep aangenaam, Garbo en Novello spraken geanimeerd
over wederzijdse kennissen. Er volgden daarna nog een paar ontmoetingen meer en
ten slotte trok Novello de stoute schoenen aan. ‘Miss Brown,’ zei hij, ‘nu we elkaar
zo goed hebben leren kennen vindt u het misschien wel goed dat ik u Harriet mag
noemen.’
Producer Joe Pasternak was verliefd op Marlène Dietrich en bleef zeuren of hij
met haar naar bed mocht. Om er van af te zijn zei Marlène: ‘Ik ga met je naar bed
als Hitler dood is.’ Een paar jaar later, laatste dag van april 1945, stond Pasternak
bij haar op de stoep en riep: ‘Het is zover.’
Waarop Marlène zei: ‘Ik ken Hitler toch, die zit allang in Argentinië!’
■

Geletterd? 86

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen opeen boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 31 maart opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, postbus 1254,
1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 87 van 9 april. De citaten
zijn gekozen door Diny Schouten.

Kantoor
1. Ik kijk in mijn agenda hoe opdrachten van uur tot uur gearrangeerd zijn; buiten
het dagelijks kontakt met ijdeltuiten van creatief allooi, staat mij te wachten:
tweemaal vergaderen, en tussendoor de lunch gebruiken met een kletsmajoor.
2. Ik doe zaken.
Ik heb een heel grote schrijftafel
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En mijn gezicht staat moeilijk.
Ik praat in een telefoon
En ik heb een mijnheer,
Die juffrouwtjes kan laten werken
En nog meer mijnheren.
3. Frits haalde diep adem, opende de mond, sloot hem weer, opende hem opnieuw
en zei op een effen toon: ‘Op kantoor. Ik neem kaarten uit een bak. Als ik die
er uit genomen heb, dan zet ik ze er weer in. Zo is het.’

Oplossing Geletterd? 85 van 12 maart:
1. ‘Dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment voor mij’: Etty
Hillesum, De nagelaten geschriften van Etty Hillesum.
2. ‘Het ergste vond ik wel, als mijnheer Dussel doktertje ging spelen’: Anne Frank,
De dagboeken van Anne Frank.
3. ‘Het interessantste dagboek is het boek dat notities bevat die men zijn beste
vriend voor geen goud zou laten lezen’: Hans Warren. Geheim dagboek
1942-1948.

Winnaar: Titus Geerligs, Bunde
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Tijdschrift
Vorig jaar kondigde een Amerikaanse uitgever het boek 20 under 30 aan: een
verzamelbundel met verhalen, gedichten en essays van de nieuwe generatie. In
navolging daarvan verschijnt in een nieuwe pocketreeks in Engeland binnenkort het
boek 20 under 35: korte verhalen van jonge Britse schrijvers die een fraaie literaire
toekomst wordt voorspeld door hun uitgever. Bzzlletin pakt het wat bescheidener
aan en gaat op zoek naar de nieuwe generatie in een reeks van tien gesprekken met
schrijvers en dichters jonger dan vijfendertig jaar. Joost Niemöller start deze serie
in Bzzlletin 153 (febr. 1988) met een interview met Joost Zwagerman (geb. 1963).
Zwagerman schreef tot nu toe een roman, een verhalenbundel, gedichten en recensies,
dus hij is van alle markten thuis. Hij wil graag schitteren, dat wordt aan alle kanten
duidelijk uit het gesprek. De belhamel van de Nederlandse literatuur wil hij uithangen,
maar voor echte lyrische uitbarstingen acht hij zichzelf weer te gereserveerd. De
altijd perfect in elkaar stekende academische bouwwerkjes die in onze literatuur
schering en inslag zijn, kunnen hem niet bekoren. Later geeft hij toe dat hij toch ook
in zijn boeken driftig aan het knutselen is. Van jongsaf aan is hij al aan het knippen
en plakken en overschrijven. Wekelijks vergastte hij zijn familie op de Zwagergids
met plaatjes uit tijdschriften, overgeschreven reportages en nageaapte interviews.
De stap naar de schoolkrant lag voor de hand. Zwagerman, bekent in een verhaal in
zijn bundel Kroondomein veel zinnen uit verschillende boeken van Gerrit Krol
letterlijk te hebben gebruikt. Zo lijkt het postmoderne schrijven niet veel meer dan
veredeld jatwerk. Maar op verzoek van de interviewer formuleert Zwagerman het
wat beter: postmodernisme gaat uit van de basisovertuiging, dat daadwerkelijke
originaliteit niet meer bestaat, na alles wat de kunst heeft voortgebracht. Bij
Zwagerman lijkt mij dat postmoderne geschrijf meer op een soort vingeroefeningen:
hij schreef een variant op het prachtige verhaal van For Esmé-with Love and Squalor
van Salinger en hij scharrelt met de gedichten van Gorter. Met de keuze van zijn
bewonderde voorbeelden ben ik het meer dan eens, maar misschien had hij er beter
af kunnen blijven. Schrijven is voor hem een kwestie van variëren, intensiveren en
complexer maken. We zullen zien, veelbelovend klinkt het allemaal wel en
Zwagerman legt een vrolijk gevoel voor relativiteit aan de dag door het interview te
besluiten met een uitspraak over zijn leeftijd: Mijn kop steekt net boven het gras.
Eigenlijk is dit nummer van Bzzlletin gewijd aan een veel oudere ster van de
Nederlandse letteren. Peter Gielissen interviewt Marten Toonder en een aantal auteurs
stort zich in verschillende bijdragen op de ontwikkeling van Olivier B. Bommel en
Tom Poes op papier en op het filmdoek. Gielissen zocht Toonder op in Ierland,
waarde schrijver al sinds 1965 woont, en raakt duidelijk in de ban van de magische,
somber uitgestrekte, alcoholisch armoedige en tegelijk prachtige aanblik van het
land. Toonder voelt zich bijzonder thuis in deze oude wereld, die naar zijn zeggen
in zeer geringe mate door de mens in bezit is genomen. Hij herkende het landschap
direct, omdat hij het in zijn tekeningen al zelf geschapen had. Een natuur waarin iets
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schuilgaat, een vreemde kracht die sterker is dan de mens. De dichter Yeats is er gek
geworden, beweert Toonder, door net zulke rare ervaringen als hij ook regelmatig
in huis en in de natuur heeft. Toonder heeft veel gevoel voor deze mystiek, lijkt het,
en ik ben dan ook benieuwd naar de bundel met Ierse verhalen, als hij die tenminste
van plan is te publiceren.
EVA COSSEE

Civiel militantisme
Einsteins monsters door Martin Amis Vertaling Marion Op den Camp
Uitgever: Contact, 137 p., f 24,90
Eric Gobbers
Wie na de roman Geld nog mocht twijfelen aan de goede bedoelingen van de Engelse
auteur Martin Amis zal na het lezen van Einsteins Monsters moeten toegeven dat
hier iemand met een geweten aan het werk is. Hetgeen Geld tot een fascinerend
werkstuk maakte was de extreme dubbelzinnigheid waarmee Amis de uitspattingen
van de gedegenereerde consument John Self beschreef. Uit interviews konden we
vernemen dat de auteur zeer afkeurend stond tegenover de wegwerpcultuur waar
Self een exponent van was. Door de ongemeen vlotte schrijfstijl wordt men als lezer
toch sterk geïntrigeerd door de orgie van zelfvernietiging waar John Self zich aan
over geeft.
Die gespletenheid van Martin Amis in een wat zurige moralist die met een
verbitterde trek rond de mond (in navolging van zijn leermeester Saul Bellow) de
ondergang van het avondland gadeslaat en een hallucinant schrijver die zijn morele
stellingname tot aan de ondergraving relativeert, komt overduidelijk naar voor in de
verhalenbundel Einsteins Monsters waarmee Amis het strikt literaire veld verlaat.
Het boek opent namelijk met een vijfentwintig pagina's lang essay Denkbaarheid
waarin Amis zich een gepassioneerd tegenstander van kernwapens betoont. Voor
Amis is er geen twijfel meer mogelijk: een hedendaagse auteur kan de nucleaire
bedreiging niet negeren. In een recent interview vraagt hij zich af waar hij na
kernwapens nog over moet schrijven; zijn nieuwe roman zal er trouwens weer over
gaan. Maar, schrijft hij in zijn inleidend essay, het onderwerp leent zich niet voor
een frontale aanval. ‘Zelf zie ik het als een achtergrond, een achtergrond die zich
dan op slinkse wijze op de voorgrond dringt.’
En dat is precies wat gebeurt in de vijf verhalen van Einsteins Monsters. Ze spelen
stuk voor stuk in een postnucleaire toekomst en ze hebben een min of meer fantastisch
karakter. Amis beschouwt de nucleaire holocaust als iets onbenoembaars en dus is
het ook in de letterlijke zin onbeschrijflijk. De ultieme horror ervan boezemt hem
een immense afschuw in (als echtgenoot, vader en mens) en stelt hem tegelijk als
schrijver voor een enorme uitdaging.
Nu zou het natuurlijk onzin zijn te beweren dat die twee sferen niets met elkaar
te maken hebben: de soms gelukte, soms onbeholpen pogingen om een literair
equivalent te vinden voor het onherleidbare worden overduidelijk gevoed door de
existentiële crisis van ‘de vent’. Het essentiële probleem van deze interessante maar
heterogene bundel is de vraag of het civiele militantisme dat in het openingsessay
tot uiting komt in een literaire vorm gegoten kan worden. Amis probeert zijn verhalen
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iets tragisch mee te geven. Het ooit zo glorieu ze menselijke ras is een verzameling
schimmen geworden die ronddwalen in een totaal op hol geslagen omgeving. Er is
geen geschiedenis meer, geen tijd en wat er nog overblijft aan omgangsvormen lijkt
een geperverteerde variatie op hoe het vroeger was. Het blijft net genoeg herkenbaar
om gevoelens van walging te doen ontstaan.
Martin Amis is geobsedeerd door zijn eigen tijd en naarmate zijn werk vordert
(hij is nu achtendertig) wordt het duidelijker dat hij op zoek is naar de kern van de
malaise van deze tijd. Ik vraag me alleen af (een ‘schandelijke’ vraag, geef ik grif
toe) of de kernraketten niet als bliksemafleider fungeren voor een nog veel
diepgaander malaise die zich in de botten van het menselijk ras bevindt en die al
eeuwenlang de waarlijk grote schrijvers en dichters bezig houdt. Of Amis een groot
schrijver wordt hangt af van zijn moed om recht in de zon te blijven staren om daarna
zijn visioenen met een vlammende pen in de huid van Einsteins monsters (dat zijn
wij, schrijft Amis, niet helemaal menselijk) te branden.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (6)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,90)

2. (2)

Kees van Kooten, Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

3. (4)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

4. (1)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

5. (3)

Marten Toonder, Ik voel dat heel fijn aan
(De Bezige Bij, f 21,50)

6. (5)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

7. (7)

Philip Roth, Het contraleven (Meulenhoff,
f 19,50)

8. (10)

Freek de Jonge, Zaansch Veem (De
Harmonie, f 19,90)

9. (-)

Simone de Beauvoir, De gebroken vrouw
(Agathon, f 14,90)

10. (8)

Harry Mulisch, Twee vrouwen (De
Bezige Bij, f 10,-)
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VN-top-10 non-fictie
1. (9)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

2. (1)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (2)

Annie Cohen - Solal, Jean - Paul Sartre,
zijn biografie (Van Gennep, f 69,50)

4. (3)

Nienke Begemann, Victorine (Bert
Bakker, f 39,90)

5. (6)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

6. (4)

Het aanzien van 1987 (Het Spectrum, f
19,90)

7. (5)

Michael Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

8. (-)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

9. (7)

Liesbeth den Uyl, Ik ben wel gek maar
niet goed (Veen, f 19,50)

10. (8)

Poe'i, De laatste keizer van China
(Anthos, f 29,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Paleizen voor één nacht
Walter Mehring was zonder twijfel de meest verstokte hotelbewoner uit de
twintigste-eeuwse letteren. In 1933 vluchtte hij uit Duitsland, een jaar of zes geleden
stierf hij en in de tussenliggende vijftig jaar woonde hij op hotelkamers. Al zijn bezit
stak in één koffer en als instant-schrijftafel sleepte hij op zijn reizen een plankje met
zich mee. Het verwondert niet dat het manuscript van zijn grote boek over de Exil
met de veelzeggende titel Wir müssen weiter ergens in een trein tussen Basel en
Zürich bleef liggen - en nooit meer gevonden werd. (Een van zijn boeken heet
bovendien Die verlorene Bibliothek). Voor honderdduizenden ballingen is het leven
in hotels bittere nood. Slechts enkelen, zoals Mehring, maken daar een deugd van
maar de meesten keren bij de eerste gelegenheid naar een eigen woning terug. Voor
bijna iedereen is het hotel dus een pauze in de ruimte of een halteplaats op de
terugweg. De meesten gebruiken het als ontspannings- of rustoord, velen als stop
onderweg, slechts enkelen als bestemming. Over die laatsten - de dolenden - schrijft
Rudie Kagie jammer genoeg niet. Hij heeft het in Hotelleven (Veen, f 22,50) over
schrijvers die het in de huiselijke kring op de heupen krijgen, zich in een hotel
terugtrekken en dan inderdaad tot werken komen - of juist niet en aanhoudend naar
huis bellen om te horen hoe het met de kleuters gaat die ze nu net wilden ontvluchten.
Of over zakenlui die eenzaam op het kamertje zitten, die als Martin Veltman twijfelen
tussen een call-girl en slaaptabletten en dan toch maar room service bellen, de eigen
hand nemen of porno aanzetten. Maar vooral heeft hij het over hotels, hun managers,
geschiedenis, wel en wee en natuurlijk de beroemde gasten. Hij beschrijft eenentwintig
van die hotels, negentien in Nederland en twee in België. Twee daarvan pretenderen
het oudste van het land te zijn: De Draak in Bergen op Zoom en De Zalm in Gouda.
Het Badhotel in Domburg, dat voor de Eerste Wereldoorlog nogal wat blauw bloed
en andere chic herbergde, staat nu al tien jaar leeg en wacht op de definitieve instorting
of een fantasierijke geldschieter. Unique in Amsterdam is gespecialiseerd in gasten
met een voorkeur voor de Blauwe Liefde. De Bosrand in Oisterwijk werd beroemd
door zijn schakers, Atlanta in Enschede door het alcoholverbod en Spaander in
Volendam door zijn schilderijen en meisjes in klederdracht (leuk voorde foto). Bijna
al deze hotels hebben in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen ondergaan en
allemaal in dezelfde richting: goede bediening, luxe omgeving en uitzonderlijk eten
blijken het meeste op te leveren, maar daar voegt het management dan wel steevast
aan toe dat het graag afwil van de roep een etablissement voor de elite te zijn.
Natuurlijk, hoe meer gasten hoe meer geld. Een uitzondering in het rijtje vormen de
twee zeemanshotels die Kagie in Katendrecht bezocht. Hotel Nanking is al verdwenen,
‘nu zitten er mokkeltjes in’, vertelt de ex-eigenaar. En hotel Denise zal binnenkort
wel door de gemeente opgekocht worden. Dan zijn de laatste volkshotels uit het rijtje
verdwenen en blijven louter ‘paleizen voor één nacht’ zoals De Wiemsel in
Ootmarsum, dat zijn gasten per limousine naar het nabijgelegen restaurant vervoert.
Gedurende de vijf minuten durende tocht kan een drankje uit de koelkast geschonken
of nog even naar de kleurentelevisie gekeken worden. De geüniformeerde chauffeur
buigt als een knipmes. ‘Maar,’ zegt de manager, ‘willen wij ons niet allen tenminste
één avond van ons leven de koningin van Sheba voelen?’
CvdH
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Slauerhoff betrapt
Arie Pos bezocht de steden die Slauerhoff heeft aangedaan op zijn reizen als
scheepsarts en onderzocht wat er uit Slauerhoffs romans en gedichten in de
werkelijkheid van het huidige China terug is te vinden. Hij deed er verslag van in
Van verre havens. Het werk van Slauerhoff en de Chinese werkelijkheid (Nijgh &
Van Ditmar, 129 p. f 24,50). Een van de steden in Slauerhoffs werk is Macau, gelegen
op een schiereiland ter grootte van half Rottumerplaat. Na een Portugese kolonie te
zijn geworden in de zestiende eeuw, was Macau uitgegroeid tot het Hongkong van
de zeventiende, achttiende en begin negentiende eeuw. Slauerhoff arriveerde er voor
het eerst in 1926, en de inmiddels vergane glorie oefende grote aantrekkingskracht
op hem uit. Vooral de ruïne van de kathedraal (ook terug te vinden in zijn roman Het
verboden Rijk) vond hij fascinerend. Alleen de façade stond - en staat nog steeds,
constateerde Pos - recht overeind. ‘Eindelijk,’ schreef Slauerhoff, ‘zie ik door een
van de venstergaten in de leegte daarachter, puin en graven en enkele fundamenten.
Symbool van het eind van vele mijner zwerftochten.’
Slauerhoffs roman Het leven op aarde speelt zich af in Tai Hai, de stad waarvoor
Sjang-hai model heeft gestaan. Pos betrapte de schrijver op een schromelijke
overdrijving. Slauerhoff situeerde midden in de stad een pagode van vijfendertig
verdiepingen. Een dergelijke hoogte bereikte geen enkele Chinese pagode, de hoogste
in Shanghai telt slechts drie etages. Verder schrijft Pos: ‘Van een groot aantal
sfeerscheppende details in de beschrijving van de stad is niet meer na te gaan of ze
gebaseerd Zijn op persoonlijke waarneming, overlevering of fantasie.’ Geldt dat
eigenlijk niet voor alle fictie?
Toch blijkt Slauerhoff zich wel degelijk in de historische feitelijkheden te hebben
verdiept. In zijn reisaantekeningen over Macau leest Slauerhoff bijvoorbeeld op een
gedenksteen ter herinnering aan een afgeslagen aanval van de Nederlandse vloot in
1622, dat er zeventien Nederlandse bodems en een landingsdivisie van dertienhonderd
man bij betrokken waren. Pos constateerde ter plaatse dat Slauerhoff deze aantallen
onmogelijk aan dit monument heeft kunnen ontlenen, waarop slechts van dertien
schepen en achtduizend man wordt gerept. Slauerhoff blijkt zijn gegevens te hebben
ontleend aan een boek getiteld Historie Macau. Deze feiten werpen een vreemd licht
op de status van Slauerhoffs ‘reisimpressie’, concludeert Pos, ‘kennelijk vulde hij
zijn persoonlijke indrukken later aan uit geraadpleegde literatuur’.
Het naspeuren van het werkelijkheidsgehalte in romans of gedichten is altijd een
moeizame zaak. Of bepaalde passages nu gebaseerd zijn op persoonlijke waarneming,
overlevering of fantasie is heel vaak niet uit te maken. En het gaat er uiteindelijk
toch alleen om wat die passages in de ‘werkelijkheid’ van boek of dichtbundel te
betekenen hebben. Desondanks blijft de wereld ‘achter het boek’ intrigeren: het
Harlingen van Vestdijk, het Indië van Multatuli en (misschien nog wel meer) het
China van Slauerhoff. Naast kleine ‘ontdekkingen’ als de gegevens op het monument
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te Macau biedt Arie Pos' Van verre havens. Het werk van Slauerhoff en de Chinese
werkelijkheid vooral veel literair divertissement, ook al zal de toekomstige biograaf
Pos dankbaar zijn voor zijn naspeuringen. De vele afgedrukte (contemporaine) foto's
in Van verre havens geven verder een prachtig beeld van het gebied waar de dichtende
scheepsdokter rondreisde, een gebied dat rond 1925 bepaald weinig politieke stabiliteit
kende. Soms vlogen de kogels letterlijk om Slauerhoffs oren; hij werd zelfs
gedwongen een executie van communisten bij te wonen. ‘Het lijken wel dokters,’
moet Slauerhoff over de in wit uniform gehulde nationalistische beulen hebben
gemompeld.
AJ

Eco's bibliotheek
Een bibliotheek hoort een geestelijk lustoord te zijn, waar mensen zich kunnen
vermeien in intellectuele en emotionele zin. De boekenkasten moeten vrijelijk
toegankelijk zijn, zodat men ook dingen kan vinden waarvan men pas beseft dat men
ernaar op zoek was als men ze ziet staan, en er moeten prettige kantines en bankjes
aanwezig zijn, zodat er gelegenheid is voor ontluikende romances. De meeste
bibliotheken zitten anders in elkaar. In De bibliotheek (Bert Bakker, f 8,90) schetst
Umberto Eco een negatief ideaaltype. In zo'n bibliotheek: geeft men slechts één boek
tegelijk af, ligt er veel tijd tussen aanvraag en ontvangst, wordt lenen überhaupt
ontmoedigd, vallen de openingstijden op wens van de vakbonden precies in werktijd
(dus gesloten tussen de middag, 's avonds, zaterdag en zondag), mag je nergens iets
eten of drinken en staan er geen fotokopieerapparaten. Eco sprak deze lezing uit in
1981 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de stadsbibliotheek in
Milaan. Een vermakelijk essay, waarin hij de onverenigbare doelstellingen van de
bibliothecaris uitlegt. De boeken moeten beschermd opgeborgen worden, maar ze
moeten ook geraadpleegd kunnen worden door het publiek. De meeste
bibliothecarissen hebben een voorkeur voor het bescherm-aspect, omdat het uitlenen
tot diefstal kan leiden en in ieder geval steeds terugkerende opbergwerkzaamheden
met zich meebrengt, vooral de boeken die slechts ter inzage zijn aangevraagd en
daarna blijven rondslingeren. Voor een bibliothecaris is een complete kast, waar de
werken ongeschonden in staan en waar eigenlijk niemand bij kan het mooiste. Ook
aan het fotokopiëren wijdt Eco behartigenswaardige gedachten: de wetenschappelijke
boeken zelf worden steeds duurder, omdat de oplagen steeds kleiner worden, omdat
steeds meer mensen alles kopiëren. Eigenlijk publiceren wetenschappelijke
uitgeverijen alleen nog maar ten behoeve van de bibliotheken, wat het kopiëren nog
sterker in de hand werkt. Het lezen van fotokopieën is echter een onaangename
bezigheid in vergelijking met het lezen van een boek. Op de bureaus liggen enorme
stapels langzaam vergelende, onaantrekkelijk eruit ziende stapels kopieën die ooit,
als er tijd voor is, nog eens doorgenomen moeten worden. Een beklemmende gedachte,
maar Eco vindt het niet zo erg: het is de prijs die nu eenmaal betaald wordt voor de
informatiecultuur.
BR
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Donor gevraagd
Lange tijd leken feminisme en moederschap elkaar zowat uit te sluiten. De
zwangerschap, het baren en vooral de verzorging die daarop volgde werden als gesel
van de vrouw gezien of als lastige tijdverspilling en in ieder geval als hinderlijke
sta-in-deweg voor de carrière. Maar feministes werden ook ouder en, terwijl aan de
horizon de menopauze opdoemde, weerklonk steeds luider de roep van de natuur,
zodat de ene na de andere vrije vrouw voor de bijl ging. In Nieuwe moeders. Vijftien
vrouwen en hun veranderende kijk op het moederschap (Nijgh & Van Ditmar. f
28,50) inventariseert Margriet Prinssen meningen over en ervaringen met het moeder
worden in de jaren tachtig. De geïnterviewde vrouwen zijn allen tussen de dertig en
veertig en de meeste van hen werden inderdaad door de ‘nu of nooit’-gedachte
gedreven. Het hele spectrum van relatievormen passeert en passant de revue, van
regulier manvrouw, al dan niet getrouwd of samenwonend, via groepswonen,
bommoeder tegen wil en dank, tot lesbische verhoudingen. Zo ontstaat een aardige
indruk van wat er allemaal mogelijk is, waarbij opvallend is wat een gedoe de
‘alternatieve’ leefvormen met zich mee brengen. Ook al hechten sommige vrouwen
een uiterst minimaal belang aan de vader, iedereen vindt dat het kind ten minste zijn
herkomst moet kunnen traceren. Dus gaat men aan de slag met vrienden of kennissen
(‘liefst homoseksueel, dat geeft minder gedonder qua wederzijdse verwachtingen’)
of men zet advertenties: ‘Donor gevraagd’. De grote variatie aan mogelijkheden om
het zus of juist zo te doen leiden tot een gevoel van onveilige vrijheid. Dat was mijn
vooringenomenheid en die werd door het lezen van dit boekje bevestigd. Overal
moeten bewuste keuzes voor of tegen worden gemaakt en dat leidt tot veel extra
gepieker en beslommeringen die de ervaring van het krijgen van een kind groter en
ingrijpender maken dan die vroeger was, toen dit alles een vrouw als vanzelfsprekend
overkwam. Ondanks de geplande voorstelling van zaken, blijkt de werkelijkheid
vaak toch weer anders uit te pakken: de commune ziet het kind niet zitten, dus de
vrouw vertrekt met kind om op zichzelf te gaan wonen; een LAT - relatie is te
onhandig en het stel besluit om toch maar bij elkaar in te trekken, hoe ‘burgerlijk’
het ook is; de baby meenemen naar het werk (‘moet kunnen toch’) loopt op een fiasco
uit; de idealen van uitbesteding en verdeling van de verantwoordelijkheid lopen stuk
op onverwachte ‘bezitterigheid’. Maar er is natuurlijk ook veel vreugde, waar ik hier
verder niet over uitweid, omdat die bekend verondersteld mag worden. Het verknippen
van de interviews tot thematisch samenhangende hoofdstukken leidt tot een in mijn
idee onnodige gestructureerdheid. Vijftien vrouwen is te veel om uit elkaar te houden;
als er één aan het woord is, moet je telkens terugbladeren: was dat nou die vrouw in
dat kraakpand, in die woongroep of die met theater bezig was. De uniciteit van de
geïnterviewden gaat op die manier ten onder in een quasi-systematiek die geen winst
oplevert, omdat toch iedereen er op haar eigen manier tegenaan kijkt.
BR
Aan deze pagina werkten mee: Chris van der Heijden, Atte Jongstra en Beatrijs
Ritsema.

Uitverkoren

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Bouvard en Pécuchet door Gustave Flaubert. Vertaling Edu Borger. De
Arbeiderspers, f 49,50. De helden van de domheid in het Nederlands, zie pagina 3.
Een zuivere schim in een vervuilde schepping door Rudy Kousbroek. Vriendenlust,
f 22,50. Essays over het werk van Konstantinos Kavafis, geïllustreerd met foto's van
een reis naar Alexandrië.
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Bouvard en Pécuchet
Vervolg van pagina 3
kortkomingen eigenschappen zijn van de Natuur, net als overstromingen en stormen’,
wat volgens de notabelen volstrekt immoreel is. Door deze ervaringen en aanvaringen
ontwikkelt zich bij hen het vermogen de domheid bij anderen te onderscheiden en
die niet langer te verdragen. Dit schrijft Flaubert bijna terloops op driekwart van de
roman, en het klinkt niet érg overtuigend. Immers, alles wat de helden deden en
dachten was een mengsel van domheid en intelligentie, en nu zouden ze daar ineens
boven staan? Ze liggen een neuslengte voor op hun medeburgers, net genoeg om hen
achter zich te laten. Na deze opmerking hebben we nog het experiment met de twee
jeugdige wezen Victor en Victorine te goed, twee wilden die ze alles proberen bij te
brengen wat ze zelf hebben geleerd. Maar het experiment mislukt, ze krijgen het niet
voor elkaar hen te temmen. Ook moet dan nog de hooglopende discussie komen over
het geloof met priester Jeufroy, eindigend in de schitterende scène tijdens het
noodweer waarin Pécuchet met verbluffende vasthoudendheid het godsbewijs probeert
te kraken. (‘Pécuchet liet meneer Jeufroy niet meer met rust. Hij overviel hem in zijn
tuin, wachtte hem op bij de biechtstoel en zat hem in de sacristie op de hielen.’) Er
verandert eigenlijk niets na die opmerking, Bouvard en Pécuchet zijn zo intelligent
en dom als ze waren. Ze zijn intelligent omdat ze argeloos de kern van alles wat ze
onder ogen krijgen weten te raken; ze zijn dom omdat ze zich door alles laten
meeslepen. Dat pleit voor hun ontvankelijkheid en nieuwsgierigheid, maar het is
vooral goed voor de roman omdat Flaubert daardoor in de gelegenheid is om uit te
pakken met zijn scherpzinnigheid. Bouvard en Pécuchet kunnen niet tegen het gebrek
aan zekerheid waar ze steeds op stuiten. (‘Oh! Die twijfel! Die twijfel! Ik geef nog
de voorkeur aan het algehele niets!’ roept Bouvard ‘met zijn hoofd in zijn handen’.)
Daarbij staat Flaubert te lachen: dat ze zo stom zijn om naar zekerheden te haken!
Tegen het einde van zijn leven begon Flaubert Schopenhauer te lezen. Dat beviel
hem wel, dat idealisme gecombineerd met pessimisme. Dat is dan ook de filosofie
van Bouvard en Pécuchet waar Toergenjev zo benieuwd naar was. Op alles uit zijn,
maar op niets rekenen.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

De nieuwe Fayrene Preston is uit! Uit mijn plakboek weet ik dat ik zo al twee keer
eerder ben begonnen. Fayrene was mijn favoriete schrijfster. Het was altijd zo'n
lekker gevoel als er een nieuwe titel van haar in de pakken zat. Ik pikte er altijd
meteen een exemplaar uit en ging dat achter de toonbank zitten lezen tussen de
klanten door. Ha die Fayrene. Wat voor lekker verhaal heb je nu weer voor me
geschreven. Zo'n gevoel gaf ze me.
Ja dat hebt u goed opgemerkt. Ik schrijf was en gaf. Want ik weet niet meer of ze
mijn lievelingsschrijfster is. Fayrene is heel erg veranderd. Bij de eerste zinnen dacht
ik al: hè? Is dat Fayrene? Om u dat duidelijk te maken schrijf ik eerst de eerste zinnen
over van haar oude boek De geur van de lente deel 89 uit de Love Swept-reeks.
Buiten was het donker en koel. Binnen was het rokerig en lawaaierig. In een hoek
stond een oude piano en de pianist speelde het nummer ‘Satin Doll’ van Duke
Ellington. Charlie's bar lag in een zijstraat middenin het centrum van St. Paul.
En dan nu de eerste zinnen uit haar nieuwe boek Burke, de spil deel 132 uit
diezelfde Love Swept-reeks.
Ze probeerde de zon te bereiken voordat hij achter de horizon verdween. De hoeven
van het krachtige Arabische paard dreunden op de grond naar de oranje vuurbal
toe die boven de horizon hing. De Sulphur Springsvallei baadde in de ondergaande
zon en de hemel glansde.
Begrijpt u wat ik bedoel? De taal is heel anders geworden. En de inhoud ook. In
deel 89 ontmoeten de Hij en de Zij elkaar in het rokerige barretje maar in deel 132
zit de Hij in een helicopter en ziet onder zich de Zij op het Arabische paard draven.
Eerst schreef ze over gewone mensen zoals u en ik en nu zijn de hoofdpersonen
steenrijk. De oude Hij en Zij praten eerst wat in het barretje maar de nieuwe Hij zet
zijn helicopter aan de grond houdt het paard tegen en begint de Zij meteen te kussen.
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Hij kon haar zachte borsten tegen zich aan voelen drukken. Hij dacht dat hij zelfs
haar tepels kon voelen. Hij kreunde. Zijn vingers wonden zich om haar zijden haar
en zijn andere hand gleed over de zachte stof van haar jurk naar de zachte huid van
haar rug. Ze was van zijde gemaakt, dacht hij - net zoals in een droom.
Het is allemaal zo overdreven. Zo opgewonden. De Hij en Zij kunnen geen normaal
woord met elkaar wisselen of Zijn bloed dat al warm was, begon nu te koken, hij
had nog nooit zo'n intens verlangen gevoeld. Het stroomde door zijn lichaam en
kronkelde door zijn borst. Ja zeg hee. Het mag er van mij best pittig aan toe gaan
maar dat met dat kronkelende bloed maakt ze het toch wat al te bont.
Wat is er met Fayrene Preston gebeurd? Die vraag schokte door me heen toen ik
achterin het boek keek. In de Love Swept-delen staat altijd een stukje over het leven
van de schrijfster met een fotootje. Die van Fayrene kon ik dromen want ik keek er
vaak naar. Ik schrok er van. Er stond een andere foto in! Ze hadden Fayrene vervangen
door een andere vrouw. Affijn kijkt u maar: de vrouw met bril is de oude vertrouwde
Fayrene.

FAYRENE PRESTON

Zijn ze helemaal gek geworden? Dacht ik eerst. Wat is er mis met mijn Fayrene?
Ik vond haar nou juist zo lief met die bril. Wat heb ik te maken met dat nieuwe
dellerige type? Dacht de uitgever nou echt dat een boek met die nieuwe stoethaspel
beter verkoopt? En wist Fayrene ervan dat ze deze rotstreek met haar hadden
uitgehaald?
Maar toen ik gisteravond nog 's langer naar de fotootjes keek dacht ik het zou ook
wel kunnen dat het toch een en dezelfde vrouw is die ons hier aankijkt. Die mond
die ogen...Het zou kunnen. Maar dan is ze minstens tien kilo aangekomen. De nieuwe
Fayrene is dik en schrijft ook dik.
Zijn bloed begon als een bezetene door zijn aderen te stromen. Cara was een
fantasie die naar hem gekomen was en die zijn leven meer inhoud had gegeven en
mooier had gemaakt. Haar haar viel rond haar hoofd op het gras. Haar heerlijke
lichaamsgeur dwarrelde om hem heen.
Ja misschien moet je man zijn om dit te begrijpen maar van die Fayrene met bril
pik je die opgewonden taal beter dan van die dikke del. Voelen de heren lezers wat
ik bedoel?
Of is die dikke foto van vroeger? Ja dat zou ook kunnen. Dat kapsel van de dikke
is aan de ouderwetse kant. En de opmaak van haar ogen voor zover je dat kan zien
ook. Terwijl kapsel en bril van de andere foto prima bij de tijd zijn. De uitgever heeft
gedacht dat mens met die bril kan niet meer we zetten er een jeugdfoto van Fayrene
op. Nou dan is 'ie bij mij aan het verkeerde adres. Zal ik schrijven en om opheldering
vragen?
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Ik ben er echt in de war van. Of ergens de bodem uit is gevallen. Ik was zo
vertrouwd geraakt met Fayrene. Via een foto. En misschien is dat wel niet goed dat
ze foto's van schrijvers op de boeken zetten. Dat moet misschien wel helemaal niet.
Zoals je bij het lezen met je eigen fantasie nog een heleboel invult van het verhaal
zo moet dat ook met de schrijver. Had ik maar nooit een foto van haar gezien. Dan
had ik nu nog het beeld van mijn eigen Fayrene.
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[2 april 1988 - Nummer 13]
Ter zake
Diny Schouten

Uitgever Peter Aarts van de Belgische uitgeverij EPO, gevestigd in Antwerpen, kan
ruimer ademhalen sinds hij samen met zijn auteurs de coup die zijn raad van bestuur
wilde plegen met succes heeft afgeslagen. EPO, wat staat voor Education
Prolétarienne/Proletarische Opvoeding, heeft haar wortels in de maoïstische
studentenbeweging van de jaren zestig. Onder hen werd in 1974 geld bijeengebracht
voor een drukkerij. In 1978 werd met de revenuen daarvan een onafhankelijke
progressieve uitgeverij gesticht, die na de komst van Aarts uitgroeide tot een
middelgroot complex van uitgeverij, drukkerij, distributiecentrum en een boekhandel
(De Groene Waterman in Antwerpen), met achttien personeelsleden en bijna veertig
titels per jaar. Praktische wetsboekjes voor werklozen, gehandicapten, immigranten,
vrouwenliteratuur uit de Derde Wereld en gedegen historische en filosofische studies
vormen de backlist. Paradepaard is de Dossier-reeks, oorspronkelijk opgezet door
Julien Weverbergh voor uitgeverij Manteau, waarin documentaires verschijnen over
actuele onderwerpen: het deel van Paul Ponsaers en Gilbert Dupont over De Bende
van Nijvel werd een bestseller. EPO's eigenaar, de Vlaamse politieke partij Amada,
een afkorting van Alle Macht Aan De Arbeiders die inmiddels herdoopt is in Partij
van de Arbeid, stemde tot eind vorig jaar probleemloos in met Aarts' redactionele
onafhankelijkheid. Die werd geschonden toen de raad van bestuur ging aandringen
op een ‘politisering’ van de functie van de uitgever. Aarts, geen partijlid, en van
mening dat er op de ‘linkse’ signatuur van zijn goed renderende fonds niet dat was
aan te merken, reageerde daarop met het aanbieden van zijn ontslag. Door een
spontane actie van een groep van zijn auteurs, die besloten mét de ontslagen uitgever
te vertrekken, kreeg Aarts onmiddellijk het aanbod van onderdak bij twee uitgeverijen
‘van naam’. De catastrofale leegloop deed EPO's raad van bestuur terugdeinzen: de
inmiddels uit eigen kring gerecruteerde nieuwe uitgever - wiens gebrek aan enigerlei
uitgeverservaring Aarts vriendelijk werd verzocht om bij te spijkeren - trok zich
terug; de onderhandelingen werden opnieuw geopend. Daaruit kwam Aarts glorieus
als winnaar te voorschijn: al zijn condities werden ingewilligd, waaronder een nieuw
redactiestatuut dat de onafhankelijkheid eens voor al verzekert en een
geprofessionaliseerd management, dat een einde maakt aan de
medezeggenschapsidealen van de oorspronkelijke opzet. Met het aantrekken van een
commercieel directeur en de nieuw toe te kennen bevoegdheden aan de
directievergadering krijgt ook de ‘P’ uit ‘EPO’ een nieuwe betekenis: die staat nu
voor ‘progressief’, zegt Aarts, die ook verklaart de onderhandelingen ‘hard, maar
altijd eerlijk’ te hebben gespeeld. Omdat er ‘geen enkel meningsverschil’ meer bestaat
tussen Aarts en zijn bestuur, acht ‘afgevaardigde bestuurster’ Mich Doumen het niet
opportuun om commentaar te geven op de ideologische overval: Wij hebben elkaar
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geheel verstaan na zeer grondige discussies. Die gingen alleen over reële problemen
over de bedrijfsvoering. Er waren misverstanden over onze bedoelingen, maar die
zijn rechtgezet.’
Het feministisch maandblad Opzij verblijdt nieuwe abonnees met een exemplaar van
het nieuwe boek van zijn oud-redacteur Renate Dorre-Stein, Korte Metten, haar
eerste bundeling van columns (uit Opzij, De Tijd en Bzzlletin). Een extra is de vooraf
geplaatste handtekening van de auteur, wat een volgend stadium lijkt in te luiden in
de mode van het signeren-bij-de-boekhandel: de liefhebber hoeft er de deur niet meer
voor uit, en de schrijfster evenmin. ‘Ik lijk wel een postorderbedrijf,’ zegt Dorrestein
opgewekt, die alvast tweehonderdvijftig exemplaren meekreeg als huiswerk. De
schrijfster ziet het als taakverlichting: ‘Het heeft wel eens z'n vervelende kant, om
achter een tafeltje tentoongesteld te worden en commentaar te horen op je fysionomie.’
Het lijkt een wanhoopsdaad, maar zo ernstig moeten we zulks niet zien, volgens
dichter en copywriter Fred Portegies Zwart. Tegelijk met diens Gegijzelde gedichten
bij Ypse Fecit in Deventer, een bloemlezing van gedichten die rond 1960 onder
andere in Podium verschenen, maakte de uitgever een boekje dat uitsluitend als
recensie-exemplaar bedoeld is. For Reviewers Only, met des dichters keuze uit
voorgaande bundels, zag in een beperkte oplage het licht ‘teneinde recensenten in
staaf te stellen van de poëzie van deze, naar het oordeel van de uitgever, onvoldoende
opgemerkte dichter’. Portegies Zwarts dichterschap stond twintig jaar stil, maar
ondanks dat de onlangs verschenen bundel Tussenspel op mondharp beschermheren
vond in Adriaan Morriën en Rogi Wieg, heeft hij nog niet het volle vertrouwen dat
zijn gedichten kans maken op respons bij een groter publiek: ‘Vandaar.’

Het jongste nummer van het serieuze neerlandici-tijdschrift Literatuur, waarvan
Amsterdamse en Leidse hoogleraren Nederlands (Herman Pleij, F.P. van Oostrom
en Ton Anbeek) de redactie voeren, heeft een nieuwe rubriek die de HP-achtige kop
‘Het Probleem’ kreeg toebedeeld. De eerste aflevering wordt gevuld door een
opzienbarende brief van criticus en wetenschappelijk medewerker Tom van Deel.
Die wenst Jeroen Brouwers ‘van harte geluk’ met diens eredoctoraat van de
Katholieke Universiteit Brabant. Brouwers' accepteren daarvan heeft echter niet Van
Deels hartelijke instemming: ‘Nu is het natuurlijk wel zo, dat ze zich in Tilburg waar
moeten maken, dus grossieren ze daar in eredoctoraten. Zo blijven ze in het nieuws.
Uit principiële overwegingen ben ik niet naar het zuiden afgereisd om die vertoning
mee te maken. Eerlijk gezegd komt daar een persoonlijke aversie tegen Tilburg bij:
een professoraat in de literatuurkritiek is mij daar onlangs onthouden, terwijl al die
andere critici die toch duidelijk onder de maat blijven elders wel geaccepteerd zijn,
al is het dan via part-time bijzondere hoogleraarschappen.’ De afzender wordt nog
extra venijnig geportretteerd in het vervolg van de brief: ‘Nu je via Jaap Goedegebuure
toch goede relaties onderhoudt met de KUB, kun je wellicht nog eens een balletje
opgooien over een hoogleraarschap daar, voor mij dus. Als je dat niet doet, publiceer
ik mijn brieven aan jou...’ Een P.S. fungeert als uitsmijter: ‘Overigens vind ik wel
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dat je een eredoctoraat verdiend hebt. Met name het epistolair proza in je Kroniek is
grandioos. Het tweede deel moet ik nog bespreken; schrijf me jouw mening, graag
voor 1-4-88, zodat ik daar zelf niet al te veel werk aan heb.’ De genoemde datum
had de trouwe lezers op het idee moeten brengen waar Literatuur-redacteur Ton
Anbeek desgevraagd onmiddellijk op wijst: ‘Het nummer is een één april-nummer.
Nee, méér grappen dan deze staan er niet in.’ Anbeek beklemtoont dat hij noch zijn
collega-professoren, auteur zijn van de brief. ‘We kregen de brief bij verrassing
binnen. Niet ieder van ons was er meteen voor om hem te plaatsen, maar we vonden
dat een grapje over ongewenste intimiteiten tussen recensenten en auteurs eraf moest
kunnen, en daar zijn we niet eens de eersten mee.’
Redacteur Martin Ros van uitgeverij De Arbeiderspers betreurt het verlies van dertig
plastic tasjes documentatiemateriaal voor ‘een geheim project’ die mét zijn auto,
gestolen bij station Bussum-Zuid, verdwenen. ‘Zo'n vijfentwintig procent van een
jaar werk’ is volgens een neerslachtige Ros verloren gegaan: ‘Ik moet maar zo goed
en zo kwaad proberen de gegevens te reconstrueren uit mijn aantekeningen.’ Een
sabbatical year, toegekend op grond van een vijfentwintigjarig dienstverband, geeft
Ros er respijt voor. De mysterieuze verdwijning brengt die van de nooit gepubliceerde
‘uitgeversmemoires’ van de betreurde Geert van Oorschot in herinnering: eveneens,
volgens Van Oorschots bezwering, gestolen uit een kofferbak. Twijfels omtrent die
diefstal zijn nimmer weggenomen.

Gedicht
Hunebedden
Ze stonden op verkeerde grond,
verzonken niet en bleven niet
als veenlijken bewaard.
Zo lang konden ze niet gelegen hebben
of ze woeien open tot skelet,
uitgespaard de stenen
en bleven niet, een hunebed
is niet meer
dan wat er niet in is:
een tram in de remise, een café
na sluitingstijd, een autoloze zondag,
minder nog dan wat er
niet in is,
een hoopje keien plotseling in een bos.

MAARTEN DOORMAN
Uit: Het gelijk van de vismarkt. Bert Bakker, f 24,90.
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Een kathedraal die nog wel even staat
Marcel Proust en de veranderde versie van ‘À la recherche du temps
perdu’
Sodom en Gomorra II door Marcel Proust Vertaling Thérèse Cornips
Uitgever: De Bezige Bij, 204 p., f 37,50
Albertine disparue door Marcel Proust Uitgever: Grasset, 222 p., f 43,10
Proust door Vincent Descombes Uitgever: Éditions de Minuit, 338 p., f
65,55
Sur proust door Jean-François Revel Uitgever: Grasset, 229 p., f 18,40
Rudi Wester
Eind vorig jaar werd het werk van Marcel Proust (1871-1922) vogelvrij.
De uitgeverij Gallimard had vanaf dat moment niet meer als enige de
rechten. Het gevolg is dat menige nieuwe editie van À la recherche du
temps perdu verschijnt, zelfs een geheel nieuwe vierdelige editie in de
Pléiade-reeks op basis van de door Proust later veranderde tekst van het
zevendelige werk.
Bij De Bezige Bij verschijnt al geruime tijd de Nederlandse vertaling van
À la recherche door Thérèse Cornips.
Onlangs verscheen deel twee van Sodom en Gomorra en er volgen nog
drie delen: La Prisonnière, Albertine disparue en Le temps retrouvé.
Rudi Wester bespreekt dit nieuwe deel, de recente nieuwe edities en enkele
studies waarin de liefde van de verteller Marcel voor respectievelijk
Gilberte en Albertine in een nieuw licht wordt gezien, de kern van Prousts
thematiek (de verloren tijd) wordt bestreden en de strijd tussen de burgerij
en de aristocratie in de roman wordt aangescherpt.
Karel Soudijn bespreekt op pagina 9 een boek over de Proustiaanse liefde.
Voor de Proust-liefhebber waren de afgelopen maanden zwaar. Moest hij nu wel of
niet zijn zo geliefde Pléiade-uitgave van À la recherche du temps perdu van de hand
doen, en zo ja, welke van de drie nieuwe edities die van dit monumentale meesterwerk
uit de Franse literatuur verschenen zijn, zou hij zich dan aanschaffen? Sinds de
advocaten van de uitgeverijen Gallimard en Grasset overeengekomen waren dat op
5 oktober 1987 alle rechten op het werk van Proust vervallen waren en dat ‘Proust
weer aan iedereen behoorde’, is er een ware stormloop op en over zijn werk begonnen.
De advocaten moesten wel met elkaar in de clinch omdat het weliswaar Grasset was
die, op kosten van de auteur, het eerste deel, Du côté de chez Swann, uitgegeven had
in 1913, maar het was Gallimard dat, nadat het ontdekt had welk groot talent het had
laten ontglippen, snel de nog overgebleven exemplaren opkocht, alsook de rechten
op de volgende delen. Dat laatste heeft Grasset altijd betwist, tot 5 oktober dus.
Met welke prachtuitgaven overladen nu al die uitgevers ons? Allereerst komen er
vier delen in de Pléiade, totaal verschillend van die uit 1954. Immers, steeds weer

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

nieuwe manuscripten van Proust zijn ontdekt, steeds nieuwe aanwijzingen hoe hij
zijn werk geschreven zou willen hebben, duiken op. Proust herschreef en herschreef,
schrapte, voegde toe (‘des ajoutages’ noemde hij het zelf) en schroomde zelfs niet,
op aanwijzingen van zijn huishoudster Céleste Albaret, als accordeons uitvouwbare
slierten papier van soms wel een meter lang op de meest grillige plaatsen te plakken.
Of hij krabbelde in de toch al overvolle kantlijn: ‘Zou elders kunnen staan’, of ‘Beter
zeggen’, bij voorbeeld. Maar zijn leven was te kort om uit de herziene versies de
eventuele contradicties met de vorige te halen. Zo kan elke uitgever zijn eigen Proust
maken. Het hangt van de precisie, selectie en voorkeur van de verzorger af hoe de
Zoektocht naar de Verloren Tijd precies verloopt.
De nieuwe Pléiade-uitgave waaraan door Jean-Yves Tadié zeven jaar gewerkt is
en waarvan het eerste deel nu verschenen is, is regel voor regel herzien volgens het
principe dat de laatste, door de auteur herziene versie geldt. De grote moeilijkheden
liggen dus bij de delen die na de dood van Proust in 1922 zijn verschenen: La
prisonnière, Albertine disparue - waarvan de definitieve versie door de kleindochter
van Mme Mante-Proust, nicht en erfgename van de schrijver, in 1986 op een zolder
tussen oude papieren ontdekt is (waarover straks meer) en Le temps retrouvé. In dit
laatste deel sterft Bergotte bij voorbeeld twee keer, maar Tadié heeft het, met een
verklarende voetnoot, toch laten staan omdat, zo verklaarde hij in een interview
‘Shakespeare Lady Macbeth ook soms wel en soms niet kinderen liet hebben’.

Laure Hayman/Odette

Charles Haas/Swann

Enkele van Prousts modellen uit de werkelijkheid.
Comtesse Elisabeth Greffulhe/ Prinses de Guermantes
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Marie de Benardaky/Gilberte

Comte Robert de Montesquiou/Charlus

Weglopen
De tiendelige uitgave in pocketformaat van Garnier-Flammarion is meer gericht op
een groter publiek: er zijn, afgezien van de complete tekst, samenvattingen per deel,
biografische en chronologische notities, maar alles is ook weer zeer zorgvuldig
verantwoord door prof. Milly die er vijf jaar aan werkte. Tenslotte is er nog een
complete À la rechere in drie delen bij Bouquins/Laffont, ook weer voorzien van
een uitgebreid notenapparaat maar zonder de weergave van de verschillende versies.
Het bijzondere hierbij is dat er een ‘Quid de Marcel Proust’ aan toegevoegd is, een
350 pagina's tellende gids om de weg te vinden in het leven en werk van de auteur.
Wat at Proust bij het dessert? Hoeveel straten zijn er naar hem genoemd? Een
aardigheidje voor de mensen die van dat soort gegevens houden, maar meer ook niet.
Want wie precies voor bij voorbeeld baron de Charlus model heeft gestaan weten
we niet, hij is een compositie van verschillende figuren uit de omgeving van Proust.
Werkelijk nieuw is de revancherende uitgave van Grasset, Albertine disparue.
Werd tot nu toe aangenomen dat dit deel La fugitive heette, nu is vast komen te staan
dat Proust het in de definitieve versie aangegeven heeft als: ‘Ici commence “Albertine
disparue”, suite du roman précédent “La Prisonnière”.’ Uit de oude uitgave van
1925 zijn 250 bladzijden weggelaten, de ontknoping is anders en hoe dat allemaal
door Proust is aangegeven, wordt in vier uitvouwbare kopieën van het oorspronkelijke
manuscript weergegeven. In Albertine disparue, waar ‘disparue’ zowel op het
weglopen van Albertine slaat als op haar dood, staan de mooiste bladzijden uit de
wereldliteratuur over afwezigheid, dood en vergeten. De verteller neemt zichzelf
meedogenloos onder de loep analyseert volwassen en zonder illusies zijn gevoelens
na het vertrek van zijn Albertine die hij letterlijk in La prisonnière gevangengezet
had, maar voor wie hij het woord liefde absoluut niet kon opbrengen. Nu zij echter
weg is, vertoont hij alle paniekreacties van de verlaten geliefde. De eerste zin luidt
dan ook: ‘Dus dat waarvan ik geloofd had dat het niets voor mij betekende, dat was
gewoon mijn hele leven! Wat kent men zichzelf slecht.’ Juist degene die onbereikbaar
is, heeft de grootste aantrekkingskracht in de filosofie van Proust.
Dus de verteller, die zichzelf rekent tot het soort mensen dat altijd verslagen wordt,
de verliezer bij voorbaat, zint op allerlei maatregelen Albertine terug te winnen. En
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tegelijk ziet hij in dat het allemaal lapmiddelen zijn om de pijn te verzachten, de pijn
die hij zichzelf als de Grote Toneelspeler van de liefde heeft aangedaan. Jaloezie
verteert hem, had hij Albertine toch maar gewoon haar lesbische liefdes gelaten, had
hij toch maar niet alles van haar verleden willen weten. En tegelijk ziet hij al in dat
hij haar in de toekomst vergeten zal zijn: ‘Het lukt ons niet de dingen te veranderen
zoals wij dat verlangen, maar beetje bij beetje verandert ons verlangen. De situatie
die wij hoopten te veranderen, omdat deze onverdragelijk was, wordt ons
onverschillig.’ Het tweede hoofdstuk van deze nieuw versie gaat over het bezoek
van de verteller met zijn moeder aan Venetië, en hoewel Proust dan wel zelf deze
condensatie van gebeurtenissen prefereerde, mist de lezer toch de logische verbintenis
met het vorige hoofdstuk, die in de oude uitgave wel aanwezig was. In de nu
ontbrekende pagina's werd de langzame loper naar het totale vergeten uitgelegd, nu
struikelen we een beetje over een onzichtbare drempel.

Kristallisatie
Diegenen die zich verlaten voelen in de liefde en die het mes van de zelfkastijding
en wroeging nog scherper willen aanzetten door naar Albertine disparue te grijpen,
die kunnen maar beter gewoon de oude uitgave nemen. Want daarin wordt uitentreuren
geanalyseerd, beredeneerd, verdisconteerd hoe mensen gekweld worden door het
verlangen naar dingen die niet bestaan. Hoe liefde een misverstand is en een leugen,
en dat het alleen maar gaat om de kristallisatie van de liefde rondom een beeld dat
in essentie alleen maar vluchtig kan zijn: ‘Wij zijn alleen.’
Hoe de mensen die passie aantrekken, zoals bepaalde voorwerpen de bliksem
aantrekken, precies diegenen zijn van wie we voelen dat ze onafhankelijk van ons
zijn, dat ze zich aan ons onttrekken. Het zijn de ‘vluchtwezens’ van wie Albertine
een voorbeeld is, het zijn de narcisten over wie Freud een essay geschreven heeft.
Proust is de Freud van de literatuur, het is al vaker beweerd, maar het komt nergens
zo duidelijk tot uitdrukking als in Albertine disparue.
Albertine is nog een begerenswaardig wezen in het deel dat net, weer in de mooie,
vindingrijke vertaling van Thérèse Cornips, in Nederland verschenen is: Sodom en
Gomorra II (er wachten er nog drie, de al genoemde La prisonnière, Albertine
disparue - verkort of niet ver[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Alvena, Amerikaanse door Adriaan van der Veen. Amber, f 25,-. Een jonge schrijver
volgt na het uitbreken van de oorlog een Amerikaans meisje naar haar geboorteland
en probeert daar een carrière op te bouwen.
I.F. Stone. A Portrait door Andrew Patner. Pantheon Books, importeur Van Ditmar,
f 36,35. Een portret van de politiek commentator.
De strik door Hugo Raes. De Bezige Bij, f 27,50. Flitsen uit het leven van een
leraar/aquarellist.
A Cannibal in Manhattan door Tama Janowitz. Picador, f 18,75. Roman over de
jungle van de grote stad.
Geschilderd eten door Frans Kellendonk. Martinus Nijhoff/Meulenhoff/Vereniging
voor OK&W, f 22,50. De volledige tekst van de Albert Verwey-lezingen, gehouden
in november 1987 in Leiden.
Friedrich Hölderlin Gedichten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Ad den Besten.
De Prom, f 65,-. Tweetalige editie.
De smaak van het verleden. De Franse keuken van 1300 tot 1789 door Barbara
Ketcham Wheaton. Vertaling Koen van Gulik. Bert Bakker, f 45,-. De geschiedenis
van de Franse cuisine, met recepten, eetgewoonten, tafelmanieren en
smaakvoorkeuren.
Aftellen tot 2000. Verkenningen van de nabije toekomst. Onder redactie van
Walter Goddijn, Jaap Goedegebuure, Karel Soudijn en Hugo Verdaasdonk. Tilburg
University Press. Beschouwingen over de samenleving in de jaren negentig.
Het denken. De menselijke geest als maatschappij door Marvin Minsky. Vertaling
Michael Morreau. Bert Bakker, f 49,50. De vader van de kunstmatige intelligentie
denkt na over het denken.
De messias van Stockholm door Cynthia Ozick. Vertaling Mea Flothuis. Van
Gennep, f 29,50. Een oorlogswees gaat op zoek naar het verloren manuscript van de
Poolse schrijver Bruno Schulz.
Typisch trendy. Etiquette voor yups, ultraconsumers en andere trendvolgers door
Albert Gillissen. Novella, f 14,90. Gidsboekje voor modern leven.
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De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse
Revolutie samengesteld door Olivier Blanc. Vertaling M.E. Veenis - Pieters. Sijthoff,
f 29,50.
Een warmer seizoen door Joseph Olshan. Vertaling Liesbeth Kramer - Plokker.
Luitingh, f 32,90. De problemen van een wankelend huwelijk in een voorstad van
New York, gezien door de ogen van de tienerzoon.
Voorbij de grenzen van de groei. Een bericht aan de Club van Rome door Eduard
Pestel. Vertaling Joke Traats. Meulenhoff, f 29,50. Een blauwdruk voor een nieuw
groeiscenario, gebaseerd op organische principes.
De bittere smaak van zoet door Yves Navarre. Vertaling Bert Simons. De Woelrat
Arenareeks, f 26,90. Roman uit 1973 over een homoseksueel die in de hel van New
York langzaam sterft aan een geheimzinnige ziekte.
De heilige dwazen door Miguel Delibes. Vertaling Paul Aquarius. BoekWerk, f
24,50. Roman over werkers op een landgoed in het Spanje van Franco. In 1984
verfilmd als Los Santos Inocentes.
De put. Een stomme film door Luc Beerten. Sun, f 19,50. Roman over de sluiting
van de mijnen in Belgisch Limburg.

Raadsels van het verleden
Hermine de Graaf beantwoordt alle vragen
De regels van het huis door Hermine de Graaf Uitgever: Meulenhoff, 103
p., f 22,50
Wim Vogel
Dertig jaar geleden publiceerde Cees Nooteboom in de bundel De verliefde Gevangene
onder andere ‘Hoelah’, een verhaaltje van een paar honderd woorden. Een knaapje
slaat de banale verdrinkingsdood van zijn neefje gade zonder dat hij de volwassenen
die ook in de kamer aanwezig zijn alarmeert. Als een wraakneming op zeurende
familieleden én op het voorbeeldige neefje, laat hij hem rustig in het tuinvijvertje
ten onder gaan terwijl er achter hem taart wordt gegeten. Later echter ‘veel later, na
een van de miljoenen nachtmerries waarin hij verdronk, en verdronk, en verdronk,
kon hij zich altijd herinneren wat hij gedacht had’.
In haar novelle De regels van het Huis geeft Hermine de Graaf een vrijwel identieke
situatie weer. De driejarige Daphne laat na haar oom en tante te waarschuwen als zij
op het strandje bij een grintgat ziet hoe haar negen jaar oudere zusje Alicia in de
diepte verdwijnt. De volwassenen mogen niet gestoord worden in hun incestueuze
stoeipartij (ze zijn broer en zus), Alicia heeft bovendien té vaak laten blijken Daphne
maar lastig te vinden. Ze plaagt haar, duwt haar met haar gezichtje in plastic badjes,
eet alle koekjes op maar wordt wel door haar ouders voortdurend hun oogappeltje
genoemd. Net als in het verhaal van Nooteboom keren ook bij Daphne jarenlang in
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angstige dromen de tragische beelden terug. Afgunst, wraak en wroeging zijn de
motieven die beide verhalen dragen.
De twee bladzijden van Nooteboom zijn er bij De Graaf honderd geworden. Wie
Nooteboom leest, blijft verwonderd en vol vragen achter, wie De Graaf leest, krijgt
op alle vragen een antwoord. Wat overblijft is bewondering voor haar spannende
constructie, haar suggestieve stijl en haar uitstekende milieutekening. Dat is niet
niks, maar toch te weinig om lang bij stil te blijven staan.
De spanning wordt met name veroorzaakt doordat Daphne, zoals bijna altijd in de
verhalen van Hermine de Graaf, een intelligent meisje is dat aan het begin van haar
puberteit anderen heel goed observeert, maar dat nog niet in staat is daar conclusies
aan te verbinden. Laat staan dat ze zicht zou hebben op eigen gedrag en eigen emoties.
In het keurige milieu waarin zij opgroeit - een mondaine en oppervlakkige moeder,
een veel oudere en wat sullige vader, een riant buitenhuis - zijn dat soort conclusies
ook helemaal niet gewenst. Dus wordt er nooit openlijk gesproken over de licht
frauduleuze handelingen van haar vader, merkt niemand ooit iets van de verhouding
tussen oom Hans en tante Mara. Maar de lezer zit mét Daphne onder de tafel, wat
zij gadeslaat, ziet hij ook. Waar zij nog geen verbanden weet te leggen, staat ook de
lezer voor raadsels.

Psychoanalytici in de dop
Die raadsels, die vragen over het doen en laten van vader en moeder, van ooms en
tantes, over haar eigen verhouding tot haar verdronken zusje, al die dingen die haar
zicht moeten geven op haar eigen identiteit worden opgelost en beantwoord door
tussenkomst van twee psychoanalytici in de dop. En van dat moment af verliest de
novelle voor mij haar beklemmend karakter. Om hun tobberige dochter wat af te
leiden en op te vrolijken huren haar ouders twee clowns: Walter en Barbara, aan wie
de novelle ook is opgedragen. Twee middelbare scholieren die na de zomervakantie
psychologie gaan studeren maar die zich nu alvast kunnen uitleven door Daphnes
verleden te analyseren. Zij vermoedde al lang dat zij nog een heel verleden voor zich
had. Met hun hulp weet ze dat verleden te accepteren, te overwinnen en durft ze
afstand te nemen van haar familie. Haar puberteit is nu echt begonnen. Het gevecht
over de regels van het huis kan beginnen.
Natuurlijk is het voor de psychoanalyse prettig als er resultaat wordt geboekt en
ik gun Daphne dat ook van harte. Diezelfde analyse zorgt er wel voor dat haar
geschiedenis ‘een interessant geval’ wordt. Waar alles wordt opgelost, blijft de lezer
zonder vragen. Dat kan toch nooit de bedoeling van literatuur zijn?
■

Proust
Vervolg van pagina 3
kort - en Le temps retrouvé). Sodom en Gomorra zijn vrij afwezig, toch, in dit deel,
al verschijnt de baron de Charlus even ten tonele terwijl hij zijn vrouwelijke kant
niet langer kan verbergen, ‘hoe hard hij ook zijn best gedaan had die fout te maskeren
en een mannelijk voorkomen aan te nemen’. Maar Proust heeft hier vooral oog voor
de verschrikkelijke ‘woensdagen’ van de Verdurins, ‘die een schuchtere evolutie
naar de hogere kringen waren begonnen, vertraagd door de Dreyfus-affaire’. Als een
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etnoloog tekent hij de uitwassen, de gebaartjes, de mimiek, de alomtegenwoordigheid
van de snob in wat toen de salons waren maar wat natuurlijk nog steeds aanwezig
is, overal waar mensen menen zich interessanter te moeten voordoen dan ze zijn.
‘Zo, bent u in Holland geweest, kent u de Vermeers?, vroeg gebiedend Mme de
Cambremer op de toon waarop ze “Kent u de Guermantes” zou hebben gezegd, want
snobisme, als het van onderwerp verandert, verandert niet van accent. Albertine
antwoordde ontkennend: ze dacht dat het nu levende mensen waren. Maar het viel
niet op.’ De hele clan van de afschuwelijke Cambremers, met de bezoekers die we
al uit de vorige delen kennen, wordt weer door de verteller op een onnavolgbaar
gemene en geestige - wie denkt toch altijd dat het saai is om Proust te lezen? - op de
hak genomen.

Stilstand
Iemand die in elk geval met groot plezier en enthousiasme al het werk van Proust
gelezen heeft, en dat enthousiasme ook kan overbrengen, is Jean-François Revel,
wiens ondogmatische essay uit 1960 Sur Proust opnieuw uitgegeven is. Hij poneert
enkele stellingen die dwars tegen de heersende literatuurtheorie ingaan. Bij voorbeeld
dat het eigenlijke onderwerp van À la recherche niet het verglijden van de tijd is,
zoals zo vaak aangenomen wordt, maar juist het stilstaan van de tijd, de
onbeweeglijkheid. Gebeurtenissen van buitenaf (oorlog, dood, verlies van fortuin)
brengen voortgang in het verhaal, maar het leven van de mensen zelf is statisch. De
verschillende personen komen wel steeds op verschillende tijdstippen weer terug in
de roman, maar dan hebben ze steeds net wat meegemaakt. De verteller zelf doet
vooral verbaasd dát er inderdaad wat in hun leven veranderd is, ‘zoals het publiek
en de kranten elk jaar weer “verbaasd” zijn dat de winter invalt of dat het warm is
in de zomer’. Revel vindt het vreemd dat Proust diepzinnig genoemd wordt op de
punten waar hij het niet is - de Tijd en het Geheugen - en oppervlakkig waar hij dat
juist ook niet is: de beschrijving van wat er voor zijn ogen gebeurt, de messcherpe
analyse van menselijke gedragingen die zich vaak door een klein detail onthullen.
Uit de opvattingen van Proust over het leven, de liefde, het snobisme of het kennen
van de ander (niet, dus), haalt Revel opmerkelijk onbevooroordeelde nieuwe
gezichtspunten. Het enige is, dat hij wat al te vaak de verteller in À la recherche
gelijkstelt met Proust zelf, wat enige verwarring in de hand werkt, en wat ook komisch
is omdat hij het vaak beter schijnt te weten dan Proust zelf. Diens theorie over ‘het
tweede geheugen’, dat in werking wordt gesteld door iets van buitenaf, het eten van
een madeleinekoekje bij voorbeeld of het drinken van een kop thee, vindt hij maar
onzin en heeft, voor hem, de minst leesbare stukken opgeleverd.

Proust als soldaat

Ook Vincent Descombes in Proust. Philosophie du roman, vindt dat Proust de
romancier veel gedurfder en ‘beter’ is dan Proust de theoreticus. À la recherche was
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immers oorspronkelijk een wat uit de hand gelopen vervolg op het essay Contre
Sainte-Beuve waar geen uitgever aan wilde. Lange tijd aarzelde Proust tussen essay
en roman. In zijn dagboek schrijft hij in 1908: ‘Waarschuwingen van de dood. Weldra
kun je het allemaal niet meer zeggen. Luiheid, twijfel of onmacht verschuilen zich
achter de onzekerheid over de kunstvorm. Moet ik er een roman, een filosofische
studie van maken, ben ik een romancier?’ Welnu, de roman gaat veel verder dan de
theorie die Proust oorspronkelijk wilde opwerpen tegen een Sainte-Beuve die het
werk van een auteur altijd verklaarde aan de hand van diens leven. Descombes toont
aan dat het niet dit essay - en het latere Le temps retrouvé, dat ook de poëtica van
Proust bevat - is dat de roman doet begrijpen, maar dat precies het omgekeerde het
geval is. De roman is filosofisch gezien verder dan de essays. Als theoreticus heeft
Proust een stellige afkeer van elk sociologisch begrijpen van het menselijk leven.
Als romancier legt hij juist een buitengewone flair aan de dag bij het construeren
van zijn personages en episoden. Proust had als uitgangspunt dat hij én een roman
met perspectief wilde schrijven én subjectief wilde zijn. Dat kan dus niet, volgens
Descombes. Subjectiviteit is per definitie iets wat niet met anderen gedeeld kan
worden, en perspectief is juist wat door een verplaatsing in ruimte - in de geest of
reëel - gedeeld kan worden. Incoherente theorie, dus incoherente roman. Alleen, de
roman is gelukkig beter dan de theorie. En de roman heeft met de filosofie gemeen
dat beide willen verhelderen wat duister, ongeformuleerd, impliciet of miskend was.
Daarin is Proust geslaagd, maar Descombes iets minder want hij haalt wel erg veel
dingen overhoop. Romaneske leugen en waarheid, de verschillende
poëtica-opvattingen, modernisme, ja, zelfs zou hij de auteur Proust postmodern willen
noemen omdat deze geen enkele morele betekenis geeft aan de historische
ontwikkeling. Het is een intelligent geschreven essay, alleen verdwijnt Proust zo nu
en dan iets te veel achter de intellectuele caramboles van Descombes. Maar die
‘kathedraal’, zoals Proust ooit eens zijn werk noemde, die blijft voorlopig nog wel
even staan. En het beste toch blijft deze gewoon, in je eentje, in alle rust te bezoeken.
■
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Wat er in tien eeuwen gebeurd is
Bezemers Geschiedenis van Rusland
Een geschiedenis van Rusland Van Rurik tot Brezjnev door Jan Willem
Bezemer Uitgever: G.A. van Oorschot, 494 p., f 65,- (ingenaaid), f 85,(gebonden)
Karel van het Reve
Een historicus die zich in de gunst van het publiek wil koesteren doet er goed aan
zijn werk van een Leidende Gedachte te voorzien. De dingen die zo'n historicus in
zijn boek laat gebeuren illustreren en bewijzen dan die Leidende Gedachte. Alles
wat bij Toynbee gebeurt, heb ik me laten vertellen, is duidelijk een geval van
‘uitdaging’ of van ‘antwoord’. Er bestaat een boek van Leslie Fiedler over de
Amerikaanse literatuur, waarin wordt aangetoond dat de Amerikaanse literatuur
eigenlijk gaat over verdrongen homosexualiteit. Denk maar aan Huckleberry Finn
en nigger Jim. Dat menig Amerikaanse schrijver - neem alleen maar Hemingway zowel in het leven als in zijn boeken steeds maar achter de vrouwen aanzat moet
uiteraard beschouwd worden als een bewijs temeer voor de juistheid van Fiedlers
theorie.
Allerlei Leidende Gedachten zijn mogelijk. Dat de strijd tegen het water - met zijn
eeuwige rampen - de Nederlandse geschiedenis bepaalt. Dat het ontbreken van
natuurlijke grenzen de Russische geschiedenis bepaalt. Dat het ‘maatschappelijk
zijn’ het ‘bewustzijn’ bepaalt. Dat de Russen heel anders zijn dan wij omdat ze als
kind ‘ingebakerd’ worden. Dat de geschiedenis van een volk begint met kinderjaren
en tenslotte bij de volwassenheid terechtkomt, zodat keizer Wilhelm II als de
personificatie van de volwassenheid van Duitsland kan worden beschouwd (er zal
vast wel iemand een geschiedenis van Duitsland geschreven hebben met dit
fascinerende gegeven als Leidende Gedachte). Dat de Tartaarse overheersing de
Russen voorgoed tot slaven gemaakt heeft. Dat Rusland bij Europa behoort. Dat
Rusland niet bij Europa behoort. Dat de vraag of Rusland wel of niet bij Europa
behoort een interessante vraag is.

Jan Willem Bezemer
TON HENDRIKS
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Ivan de Verschrikkelijke houdt zijn dode zoon vast. Schilderij van Ilya Repin, 1885

Het handigste is het om een Leidende Gedachte aan je publiek te presenteren
waarmee dat publiek genoegen neemt en waar je zelf geen last van hebt en niet meer
naar omkijkt als je eenmaal aan het schrijven bent. Zo slim was Herodotus, die niet
voor niets de vader der geschiedschrijving wordt genoemd. Hij begon zijn
geschiedenis met te zeggen dat zijn Leidende Gedachte het conflict was tussen
Grieken en Barbaren, en dat zijn geschiedenis in het teken van dat conflict zou staan.
In het boek zelf hield hij daar wijselijk zoveel mogelijk zijn mond over, en vertelde
hij allerlei irrelevante zaken die hem interessant leken, zoals dat er een zonderlinge
theorie bestond volgens welke de overstromingen van de Nijl door smeltende sneeuw
veroorzaakt worden, en wat de beste manier is om krokodillen te vangen. Daarom
wordt Herodotus nog steeds gelezen, terwijl niemand meer naar Toynbee omziet want in het begin schept de lezer er een geweldige behagen in steeds door de auteur
weer op die Leidende Gedachte te worden gedrukt en tot zijn stomme verbazing te
merken dat de theorie van de auteur elke keer opnieuw door de gang der
gebeurtenissen bevestigd wordt. Maar op den duur is zo'n truc uiterst vermoeiend
en ziet zelfs de gemiddelde lezer hoe faciel de bewijsvoering is.

Verderfelijkheid
In het boek van Jan Willem Bezemer Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot
Brezjnev ontbreekt iedere Leidende Gedachte. Het is niet anders dan een politieke
geschiedenis van het Russische rijk van de negende eeuw tot onze tijd. De auteur
vertelt zo duidelijk mogelijk wat er in die tien eeuwen gebeurd is - de negentiende
en de twintigste eeuw krijgen de meeste aandacht - en hij doet dat met
evenwichtigheid, wijsheid, matiging en terughoudendheid. Geert van Oorschot, wien
de eer toekomt dit boek uit handen van de weinig tot schrijven geneigde auteur los
te krijgen, moet naar men zegt zelfs een beetje teleurgesteld zijn geweest dat er in
Bezemers ‘Geschiedenis’ niet met meer kracht op de Verderfelijkheid van het
Stalinisme gewezen wordt, in de geest van Geerts vriend Jacques de Kadt.
Bezemer is wars van iedere exuberantie. Hij geeft de lezer de koude feiten, en
onthoudt zich meestal van commentaar. Menige historicus is al bezweken voor de
verleiding met een verklaring te komen van bijvoorbeeld de terreur van Ivan de
Verschrikkelijke, of de terreur van Stalin. Bezemer waagt het te laten merken dat hij
geen verklaring heeft. Ook schuwt hij leuke anekdotes en smakelijke details. Mij
trof bijvoorbeeld Molotovs bezoek aan Hitler in december 1940. Bezemer behandelt
dat bezoek, vertelt van de onderhandelingen, van de Russische eisen, van Hitlers
reactie. Maar dat Molotov bij dat bezoek Hitler gelukwenste met zijn verovering van
Nederland vermeldt Bezemer niet. Toen hij over dat bezoek schreef wist hij
ongetwijfeld van die gelukwensen af, maar ik begrijp waarom hij ze niet vermeld
heeft: voor het verloop vaa de Duits-Russische betrekkingen zijn die gelukwensen
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van geen belang. Ze zijn alleen maar leuk voor de lezer. Maar Bezemer wil zijn lezers
niet vermaken, hij wil ze iets leren.
In het hele boek heb ik maar één anekdote gevonden: over het 22ste partijcongres
in 1961. ‘Op 30 oktober stond in het congres een zeer oude en zeer gelovige
communiste Dora Lazoerkina op, die zelf twintig jaar in een kamp had doorgebracht,
en stelde voor het stoffelijk overschot van Stalin uit het Mausoleum op het Rode
Plein te verwijderen. In moeilijke ogenblikken raadpleegde ze altijd Lenin: “Gisteren
heb ik weer met Lenin overlegd, en hij zei: ik vind het vervelend naast Stalin te
liggen, die zoveel ellende over onze partij heeft gebracht.” Het voorstel van
Lazoerkina werd door het congres aangenomen.’
Wat mijn grote bewondering wekt is de manier waarop Bezemer een stand van
zaken, een gebeurtenis weet ‘in te sluiten’. Dat is misschien niet zo duidelijk
geformuleerd. Ik bedoel het volgende. Schopenhauer zegt ergens, dat hij soms zeer
lang jacht heeft moeten maken op bepaalde gedachten die hem vluchtig in de zin
kwamen. Sommige gedachten moest hij ‘den Weg verrennen’ voor zij zich overgaven
en op papier lieten brengen. Thomas Mann zegt ergens dat men zo moet schrijven,
als ging het erom, een denkbeeldige autoriteit te dwingen de ogen voor het
geschrevene neer te slaan. Naar analogie van deze uitspraken ben ik geneigd te zeggen
dat Bezemers kracht ligt in het zo formuleren van een zaak, dat die zaak geen kant
meer uit kan.

Broeinesten van subversie
Ik geef een voorbeeld uit hoofdstuk VII. Het gaat over de moordaanslag, in 1866,
op Alexander II, en de daarop gevolgde maatregelen van de overheid ten aanzien
van de universiteiten: ‘Op 4 april 1866 pleegde de Moskouse student Dmitri
Karakozov een moordaanslag op keizer Alexander. De aanslag mislukte. De dader
werd door omstanders gegrepen. Het uitvoerige onderzoek naar de achtergrond van
zijn daad sterkte de regering in haar overtuiging dat de universiteiten broeinesten
van subversie waren. Tien dagen na de aanslag van Karakozov benoemde keizer
Alexander graaf Dmitri Tolstoj tot minister van onderwijs met de opdracht de
subversie aan de universiteilen te beteugelen.’
Dan volgt een uiteenzetting over die universiteiten, waarbij onder meer verteld
wordt dat in Rusland ‘veel uit smalle beurs gestudeerd’ werd. Daarna gaat Bezemer
verder: ‘Conservatieven helden over tot de mening dat men de subversie aan de
universiteiten het beste bestreed door de armen te weren. Dat was niet de mening
van Tolstoj. Hij heeft geprobeerd zijn doel te bereiken door het onderwijs moeilijker
te maken. Hij reserveerde de toegang tot de universiteit voor de bezitters van het
einddiploma gymnasium. In het onderwijsprogramma van het gymnasium ruimde
hij een grote plaats in voor de klassieke talen en de wiskunde. Praatvakken als
geschiedenis en letterkunde bedeelde hij karig met lesuren. Zo zou het gymnasium
geen oppervlakkige betweters meer afleveren. Tolstoj heeft de kwaliteit van het
Russische onderwijs zeer verbeterd. (...) De subversie heeft Tolstoj niet uit het
Russische onderwijs kunnen weren. Meer dan de helft van de ongeveer duizend
nihilisten die tussen 1873 en 1877 werden opgepakt, waren studenten en scholieren.’
Het is heel moeilijk hier een speld tussen te krijgen. Je ziet in gedachten duizenden
‘nihilisten’ uit de jaren zeventig van de vorige eeuw te hoop lopen en protesteren
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tegen bovenstaande formuleringen, zonder dat zij kunnen aantonen dat een van die
zinnen een onjuiste of unfaire voorstelling van zaken geeft.
Behalve een geschiedenis van het Russische rijk en de Sovjetunie van de negende
eeuw tot aan de dood van Leonid Brezjnev en een gedetailleerde index nominum
bevat Bezemers boek een uiteenzetting over de transcriptie van Russische eigennamen,
een jaartallenlijst, stambomen van de Russische vorstenhuizen, lijsten van de ‘politieke
top’ van de Sovjetunie van 1917 tot 1982, een beredeneerde korte bibliografie, en
een losse kaart van Europees Rusland en van de Sovjetunie, waarop de lezer alle in
het boek genoemde plaatsen, zeeën, bergen, rivieren en landstreken terug kan vinden.
■
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De disharmonie van alle betrekkingen
De faam van Ingeborg Bachmann is slechts ten dele gerechtvaardigd
Simultaan door Ingeborg Bachmann Vertaling Paul Beers Uitgever:
Amber, 223 p., f 34,50
Wil Rouleaux
Amper drie jaar geleden was Ingeborg Bachmann een bij ons nagenoeg onbekende
naam. Inmiddels is niet alleen praktisch haar complete proza vertaald, maar is de
Oostenrijkse schrijfster ook onderwerp geworden van radioprogramma's en literaire
manifestaties.
Als afsluiting van de reeks prozavertellingen verscheen recentelijk de uit 1972
daterende verhalenbundel Simultaan, in deze bundel staan vijf verhalen waarvan het
langste ongeveer de helft van de bundel uitmaakt, terwijl de overige vier in lengte
variëren van twintig tot veertig bladzijden. Alle verhalen hebben een vrouwelijke
hoofdpersoon, typische Bachmann-personages, hetgeen wil zeggen dat ze onzeker
en labiel zijn, bij vlagen zelfs uitgesproken hysterisch, en dat ze over een grote
gevoeligheid en een bovenmatig ontwikkeld schoonheidsgevoel beschikken.
Nadja uit het titelverhaal is zo'n typisch Bachmann-personage. Ze is tolk in Rome
en brengt de vakantie door met een eveneens weinig stabiele ambtenaar bij de FAO.
die ze toevallig heeft leren kennen en met wie ze een Weense achtergrond deelt.
Beiden zijn ‘te nerveus en te zeer gewend alleen te zijn’ en tot communicatie komt
het dan ook niet. Ook Beatrix uit het tweede verhaal ‘Problemen, problemen’
communiceert moeizaam met haar medemensen. Ze kent slechts één passie: slapen.
Slaapt Bea niet dan zit ze bij René. dat wil zeggen bij haar kapper, ‘de enige plaats
ter wereld waar ze zich prettig voelde’. Vanzelfsprekend houdt Bea van mooie dingen,
en datzelfde geldt voor Miranda uit ‘O. gelukkige ogen’ van wie we vernemen dat
ze schoonheid belangrijker vindt dan elke andere kwaliteit. Lelijkheid daarentegen
‘jaagt de tranen in haar ogen, doet haar de grond onder haar voeten verliezen’, en
dat is de reden waarom ze, hoewel zwaar bijziend, zonder bril door het leven stapt:
de werkelijkheid verdraagt ze niet.
De drie tot hiertoe gememoreerde verhalen, de eerste drie uit de bundel, zijn niet
veel meer dan zeepbellen, charmante zeepbellen dat wel - een slechtlopende zin valt
er niet in aan te treffen en bovendien wordt er met duidelijke spot verteld - maar ze
steken wel heel erg schril af bij de gedrevenheid van Bachmanns overige proza. Het
taalgebruik van alle drie de verhalen is zoals dat heet trendy, merkartikelen worden
frequent bij de naam genoemd, de keuze van de juiste shampoo en lingerie is
gewichtig (is het ‘een dag voor mooi of voor oud en verschoten ondergoed’) en
eigenlijk zijn het verhalen zoals ze volgens mij ook voorkomen in de Cosmo, Elegance
of in dat blad waar Cees Nooteboom voor schrijft.
Gelukkig zijn de overige twee verhalen uit de bundel van een ander formaat. ‘Het
geblaf’ is het ontroerende verhaal over een vijfentachtigjarige vrouw die ‘bezeten is
van Leo’, waarmee haar zoon Leo Jordan bedoeld is, de beroemde Weense psychiater
die de Bachmannlezers kennen uit Het geval Franza. De oude mevrouw Jordan offert
zich geheel op voor haar carrièrebewuste en onsympathieke zoon, en evenzo doet
diens echtgenote Franziska (de hoofdpersoon dus uit voornoemde roman), die nadat
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Jordan haar verlaten heeft in een depressie belandt en uiteindelijk zal sterven. Het
verhaal had misschien beter als apart hoofdstuk, bijvoorbeeld als flash back,
opgenomen kunnen worden in Het geval Franza, maar ook buiten die roman is het
alleszins leesbaar.

Verlatingsangst
Beter nog, hoewel zeker geen meesterwerk, is het laatste en langste verhaal uit de
bundel, ‘Drie paden naar het meer’. Hoofdpersoon van deze novelle is de bijna
vijftigjarige politiek journaliste annex fotografe Elisabeth, die de vakantie doorbrengt
bij haar vader in Klagenfurt (Bachmanns geboorteplaats). Ze wil twee weken blijven,
maar na één week reist ze weer terug naar Parijs, naar haar achtentwintigjarige vriend
Philippe. Deze vertelt haar na aankomst dat hij met iemand anders gaat trouwen. Het
slot van de novelle is enigszins onduidelijk, maar zeker is wel dat het met Elisabeth
slecht afloopt.
Elisabeth staat uiterst wankel in het leven, ze heeft altijd te kampen gehad met
verlatingsangst, of eigenlijk met het syndroom waaraan alle vrouwelijke personages
van Bachmann lijden en dat hier ergens genoemd wordt ‘de disharmonie van alle
betrekkingen’. Ze heeft, zo ervaren we door middel van vele flash-backs, talloze
ervaringen met mannen gehad, maar aangezien ze dezen ‘altijd onder mislukte figuren’
zocht, heeft ze ook van die kant weinig steun gekregen. Haar grote liefde is overigens
haar landgenoot Franz-Joseph Trotta geweest, die ze in Parijs heeft leren kennen.
Trotta stamt uit ‘dat legendarische geslacht waar niemand “eroverheen kwam”’. Wat
hiermee bedoeld wordt zal niet iedereen duidelijk zijn, maar de kenners van de
Oostenrijkse literatuur zullen bij het horen van de naam Trotta denken aan Joseph
Roths roman Radetzkymarsch en Die Kapuzinergruft. waarin het oer-Oostenrijkse
geslacht Trotta figureert dat zich niet kan en ook niet wil verzoenen met de ondergang
van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Trotta uit ‘Drie paden naar het
meer’ wordt door Bachmann als een nazaat van dat legendarische geslacht en tevens
als balling opgevoerd, en in de novelle staan duidelijke verwijzingen en soms ook
regelrechte citaten uit Joseph Roths romans.
Deze referenties aan de traditionele Oostenrijkse literatuur hebben een duidelijke
functie. Behalve Elisabeths grote liefde Trotta is ook haar beminde vader met zijn
bijna karikaturale traditionalisme een typische oud-Oostenrijker, iemand wiens wereld
in 1938 of eigenlijk al in 1914 ten onder is gegaan. Beiden, zowel Elisabeths vader
als haar geliefde Trotta, zijn volledige ontheemde personen.

Rommelig
Dat Elisabeth juist in de balling Trotta haar grote liefde heeft gevonden wordt
verklaard ‘vanwege zijn herkomst’ en ‘omdat hij haar van veel dingen bewust maakte’.
Trotta heeft uiteindelijk ook van Elisabeth een balling gemaakt en ‘haar den vreemde
als bestemming’ doen beseffen. Daarmee zou men Elisabeths labiliteit ook vanuit
haar ballingschap kunnen verklaren: een laat slachtoffer van de ondergang der
Habsburgse dubbelmonarchie. (Trotta pleegt trouwens zelfmoord.) De suggesties
die Bachmann inderdaad in deze richting doet komen echter lang niet volledig uit
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de verf, zoals er wel meer in deze nogal rommelige novelle niet helemaal uit de verf
komt.
Met Simultaan is nu nagenoeg het volledige proza van Ingeborg Bachmann vertaald.
Dat wil zeggen, in volgorde van verschijning: de verhalenbundel Het dertigste jaar,
de romans Malina en Het geval Franza en nu dus Simultaan. Van deze vier werken
vind ik eigenlijk alleen Het dertigste jaar een onbetwist meesterwerk. De zeven
verhalen uit deze bundel, die in hun thematiek duidelijk beïnvloed zijn door de
taalfilosofie van Wittgenstein en door het existentialisme van vooral Heidegger, zijn
zowel inhoudelijk als qua taalgebruik-van een uitzonderlijk niveau. Na voltooiing
van deze bundel koos Ingeborg Bachmann voor een geheel nieuwe weg. Tot aan
haar dood in 1972 zou ze schrijven aan de romancyclus Doodsoorzaken. waarin ze
enkele manieren wilde aangeven waarop vrouwen door mannen tot wanhoop worden
gebracht en vervolgens de dood in gedreven.

Ingeborg Bachmann

De lijvige roman Malina. het eerste resultaat van deze koerswijziging, is op zijn
minst een omstreden werk. De Duitse criticus Marcel Reich-Ranicki schreef ooit dat
deze obsessionele roman ‘een troebel water is dat velen daardoor - en alleen daardoor
- voor diepzinnig houden'. Dit oordeel is misschien wat al te rigoureus, aangezien er
in de roman werkelijk schitterende fragmenten staan, maar er schuilt zeker een kern
van waarheid in; deze vooral in feministische kringen gewaardeerde roman heeft mij
nooit zo kunnen boeien als de voorafgaande verhalenbundel. Het geval Franza. dat
ten dele fragmentarisch is gebleven, en zeker het nu vertaalde Simultaan zijn niet
meer dan middelmatige werken die hooguit incidenteel de hand van een groot
schrijfster verraden.
Met andere woorden: er is, dunkt mij, geen enkele aanleiding om, zoals de laatste
tijd ook in Nederland steeds vaker gebeurt, Ingeborg Bachmann op een voetstuk te
plaatsen, om op een zwijmelende toon over haar te spreken. Twee opmerkingen
moeten hier ten slotte nog aan toegevoegd worden. Ten eerste: Ingeborg Bachmanns
faam berust zeker voor de helft op haar inderdaad onvergetelijke poëzie uit de jaren
vijftig, en het zou zeer wenselijk zijn als ook deze, liefst in een tweetalige editie, bij
ons zou kunnen verschijnen. En ten tweede: de manier waarop Paul Beers de vier
prozawerken van Ingeborg Bachmann heeft vertaald verdient de grootste bewondering.
■
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Zwart-wit heldendom
Elementaire anti-apartheid in Cry Freedom
Biko. Cry Freedom door Donald Woods Vertaling A.C. van de Ven en
anderen Uitgever: Het Wereldvenster, 341 p., f 34,90
Filming with Attenborough door Donald Woods Uitgever: Penguin f 26,90
Richard Attenborough's Cry Freedom A Pictorial Record Uitgever: Alfred
A. Knopf Importeur Van Ditmar, f 36,35
Cry Freedom door John Briley Uitgever: Penguin, 272 p., f 17,50
Louise Fresco
Het lange gevecht tegen de apartheid in Zuid-Afrika is gruwelijk en uitzichtloos en
valt daarom niet te vangen in termen van jongensboekenheroïek. Was het maar waar.
Een overzichtelijke apartheid zoals die door Attenborough en scenarioschrijver Briley
in Cry Freedom gesuggereerd wordt, zou het ons zo veel gemakkelijker maken. Maar
de tragiek van de apartheid zit nu juist in de toenemende polarisatie en de escalatie
van geweld, waardoor na een eerste, voor de hand liggende stap - een stellingname
tegen apartheid in het algemeen - de weg plotseling veel minder duidelijk wordt. Als
ik tegen apartheid ben, betekent dat dan ook dat ik instem met de methoden die door
andere tegenstanders worden gebruikt om apartheid te bestrijden? Ik meen van niet,
want aanslagen op burgers van welke kleur dan ook blijven in mijn ogen
onaanvaardbaar, maar ik zie in dat ik me hierbij op een hellend vlak bevind.
ANC-sympathisanten voeren immers aan dat gewelddadig verzet de enige manier is
om de Zuidafrikaanse regering op de knieën te dwingen, en dat het onvermijdelijk
is dat de wanhoop van de zwarte bevolking een uitweg vindt in geweld.
Het ontbreken van enige verwijzing naar de morele dilemma's waarvoor de
apartheid iedereen in Zuid-Afrika en daarbuiten stelt, is een grote tekortkoming van
Attenboroughs film, en in zekere mate ook van Woods boeken waarop de film
gebaseerd is. De reacties op de apartheid kunnen niet eenvoudig ingedeeld worden
in goed of fout, net zo min als de organisaties en individuen die zich daartegen
verzetten zo beoordeeld kunnen worden. De film munt uit door simplificaties. Zo
wordt er geen woord gezegd over de verdeeldheid tussen de verschillende groepen
anti-apartheidsstrijders, hebben alle blanken (met uitzondering van Woods, zijn
familie en zijn collega) stereotiepe misdadigerstronies en komt er geen enkele ‘slechte’
zwarte Zuidafrikaan in voor. Het werkelijke gezicht van de apartheid is tegelijkertijd
veel verwarrender en veel afschuwelijker dan de esthetisch verantwoorde shots van
Biko in de gevangenis, en de avontuurlijke tocht van Woods en zijn gezin naar
Lesotho. ‘I am not going to be what you want us to be!’ zegt Biko tijdens de
processcène in de film, maar ik ben bang dat dit precies is wat Attenborough, Briley
en Woods geprobeerd hebben te doen: een beeld van Biko maken dat acceptabel is
voor liberale blanken.
Mijn kritiek op Cry Freedom neemt niet weg dat ik me realiseer dat deze film de
afschuw tegen de apartheid bij het grote publiek meer zal stimuleren dan de talloze
uitstekende boeken over dit onderwerp, zoals bijvoorbeeld Move your Shadow van
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Joseph Lelyveld, en daardoor misschien uiteindelijk meer effect zal hebben. De
aanbeveling van iemand als Bob Geldof (‘waarschijnlijk de meest aangrijpende film
die ik ooit heb gezien’) doet hopelijk wonderen. Zoals Woods het zelf in een recent
interview formuleerde: ‘Deze film bespaart mij ongelooflijk veel tijd. Ik heb de
afgelopen acht jaar aan een stuk gereisd om lezingen te houden... Een paar rollen
celluloid krijgen in zes maanden meer voor elkaar dan ik in tweehonderd jaar.
‘Niettemin, speculaties over het mogelijke nut van een dergelijke film kunnen niet
gebruikt worden om de inhoudelijke tekortkomingen te rechtvaardigen. Aan
Attenboroughs goede bedoelingen valt overigens niet te twijfelen, zoals blijkt uit
zijn eigen verslag en uit Woods Filming with Attenborough. Ter voorbereiding van
de film bezoekt hij Zuid-Afrika en mensen als Winnie Mandela (‘an empress in a
flowing purple gown’), Beyers Naudé (‘a man of such compassion and foregiveness’)
en de weduwe van Steve Biko, om zich te verzekeren van de steun van de leiders
van de anti-apartheidsbeweging. Zijn bewondering voor hen, en voor Wendy en
Donald Woods (‘two of the most courageous people I have ever met’) is oprecht,
maar naïef.

Steve Biko in 1977

Handdruk
Ik moest bij het lezen van beide verslagen sterk denken aan wat W.L. Brugsma
onlangs bij Adriaan van Dis, in een heel andere context, heeft gezegd over de factoren
die bepalen of iemand een verzetsheld of een collaborateur wordt. Het kan niet anders
dan dat ook in het geval van de Woods hun keuze door een veelheid van
omstandigheden is bepaald, waarvan zij zich mogelijk zelf niet volledig bewust zijn,
en die in ieder geval niet in Asking for Trouble voorkomen. Uiteraard doet dit niets
af aan de moed en het doorzettingsvermogen dat zij hebben getoond, maar het is
betreurenswaardig dat Attenborough van hen van die eendimensionale helden heeft
gemaakt, zonder verscheurdheid of momenten van onbegrip en zwakte. Dit komt
misschien het meest pregnant naar voren in het beeld dat opgeroepen wordt van de
vriendschap tussen Woods en Biko. Woods, die overigens vaag is over het aantal
keren dat hij werkelijk uitgebreid met Biko van gedachten heeft kunnen wisselen,
suggereert in zijn twee boeken een intense relatie tussen twee mannen die
gelijkwaardig tegenover elkaar staan. Van wederzijds wantrouwen is na de eerste
minuten al geen sprake meer, wel van een diepe emotionele betrokkenheid. Door
Attenborough wordt dit gesymboliseerd in de handdruk die beide mannen elkaar
geven bij hun kennismaking in Biko's kantoor. ‘Dit eenvoudige gebaar is de basis
voor een vriendschap die leeftijd, ras, gewoonten - zelfs de dood - zal overstijgen...’
Het klinkt mij te veel als een spannend jongens verhaal, waarin uiteindelijk alles nog
goed zal komen. Maar het komt niet goed. Niet alleen sterft Biko, en worden
honderden schoolkinderen in Soweto gedood, maar de kloof tussen blank en zwart,
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en de tegenstellingen tussen zwarten en blanken onderling, lijken vandaag groter dan
ooit. Biko wordt vermoord. Woods overleeft. Dat is de quintessens van de apartheid.

Denzel Washington als Steve Biko in de film ‘Cry Freedom’

In de droomwereld die Attenborough schetst wordt ternauwernood recht gedaan
aan de politieke ideeën van Steve Biko. En in die ideeën is eigenlijk geen enkele
plaats voor een vriendschap met een white liberal als Woods. Heel duidelijk wordt
dit uit zijn getuigenis tijdens de rechtszaak voor het Zuidafrikaanse Supreme Court
tegen negen jonge activisten van de Black Consciousness-beweging in 1976. In het
boek Biko citeert Woods uitgebreid uit het rechtbankverslag. Biko verdedigde daar
op indrukwekkende wijze de noodzaak van een ‘zwarte’ bewustwording. Alleen
daardoor zullen zwarten in staat zijn zich zowel te bevrijden van de
geïnstitutionaliseerde onderdrukking door blanken als van hun diepe
minderwaardigheidscomplex en vervreemding. ‘Het blanke monopolie op comfort
en veiligheid heeft er toe geleid dat zwarten blanken als belangrijkste obstakels zien
in hun aspiraties voor vrede en welvaart.’ Black Consciousness moet zwarten als
groep een gevoel van trots geven en van macht; relaties met blanken, hoe begrijpend
en liberaal ook, zijn daarbij een handicap. In een artikel dat hij in 1972 als student
schreef, formuleerde Biko het als volgt: ‘We weten dat de blanke aanzit aan onze
tafel; we weten dat hij niet het recht heeft om daar te zijn. We willen hem van onze
tafel verwijderen, de tafel ontdoen van alle rommel die hij erop heeft gezet, er een
echte tafel in Afrikaanse stijl van maken. We zullen hem dan vragen om op onze
voorwaarden bij ons te komen zitten, als hij dat wenst.’ (Deze - uitstekende - vertaling
is van Van de Ven et al.) Dit is de houding waar veel goedwillende blanken, en ook
Woods, in eerste instantie moeite mee hebben. Maar in Biko's visie is juist het
scheppen van afstand tot dit soort blanken - ‘de vriend die ons belemmert’ - een
voorwaarde voor Afrikaanse bewustwording. De consequenties zijn onverbiddelijk:
voor vriendschap tussen blank en zwart is in Zuid-Afrika voorlopig geen plaats. En
voor illusies van het genre Cry Freedom, hoe begrijpelijk ook, helaas evenmin.
■
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Geen gordel zo laag, of Brusselmans mept eronder
De geschiedenis van de Vlaamse letterkunde als ego-trip
De geschiedenis van de vlaamse letterkunde door Herman Brusselmans
Uitgever: Dedalus, 175 p., f 29,50
Joost Zwagerman
Het is altijd aardig om kennis te nemen van de uitingen van overmatig zelfverzekerde
schrijvers, zeker als ze hun vermeende grootsheid op onalledaagse wijze aan de man
brengen. Grootspraak mag dan, naast geestig en imponerend, af en toe gênant of
simpelweg stuitend zijn, feit is dat de toehoorder zich bij dat geklop op de borst
meestal niet hoeft te vervelen. Daarnaast leert de ervaring dat bluffers, de rugzak
gevuld met ironie, cynisme, overdrijving en bizarriteiten, als het erop aankomt
vertrouwenwekkende en rechtschapen figuren blijken te zijn, terwijl iemand die
reden heeft zichzelf en eventuele prestaties een beetje weg te cijferen negen van de
tien keer dient te worden gewantrouwd. Nee, schaamteloosheid kan maar beter direct
worden geëtaleerd, dan weten we immers waar we aan toe zijn.
De jonge Vlaamse schrijver Herman Brusselmans is zich hier al vanaf zijn debuut
Het zinneloze zeilen bewust. Hij heeft dan ook niet nagelaten zich te presenteren als
‘Mooie Jonge God’, Vlaanderens nieuwe belofte in de literatuur en onverwijld te
bejubelen rastalent. Ook nu, bij verschijning van zijn zesde boek De Geschiedenis
van de Vlaamse Letterkunde toont Brusselmans zich onvermoeibaar in het
rondstrooien van superlatieven waar het zijn schrijverschap betreft, zoals bijvoorbeeld
in een interview in de Haagse Post waar hij zei een flink deel van de door hem
opgestelde literatuurgeschiedenis aan zichzelf te hebben gewijd ‘zodat iedereen kan
begrijpen dat ik de belangrijkste schrijver ben’.
Het geval wil dat leespubliek en literaire kritiek meestal geamuseerd en slechts
met vederlichte ergernis reageren als schrijvers als Reve en Mulisch, die immers
kunnen bogen op een respectabel oeuvre, zich wagen aan grootspraak, maar zo gauw
jonge, ‘aanstormende’ schrijvers de neiging hebben hoog van zichzelf op te geven
schiet dat menig criticus in het verkeerde keelgat. Tuurlijk, brullen en brallen mág
in de literatuur, als het lawaai maar ergens op gefundéérd is, is de communis opinio
van de als een burgerwacht zo waakzame literaire kritiek. In zijn Geschiedenis van
de Vlaamse Letterkunde fundeert Herman Brusselmans heel consequent op geen
enkele wijze zijn boutade. Zonder blikken of blozen heeft hij het in zijn
geschiedschrijving voornamelijk over zichzelf en provoceert en ridiculiseert hij voor
het overige iedere Vlaamse schrijver die hem voor de voeten loopt, waarbij geen
gordel zo laag zit of Brusselmans is genegen er ver onder te meppen. Iedere
fijnzinnigheid is hem hierbij onwelgevallig: of het nu Guido Gezelle, Hendrik
Conscience. Hubert Lampo of Hugo Claus is, Brusselmans gaat hen te lijf zoals een
losgeslagen voetbalsupporter een toevallig in zijn nabijheid verkerende tegenstander
onder handen neemt.
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Herman Brusselmans

Het kan niet anders of vandalisme als dat van Brusselmans wekt irritatie en woede
op, soms zelfs zo veel woede dat critici van de weeromstuit net zo onbesuisd below
the belt wensen uit te halen als Brusselmans dat zelf doet. Zo schreef Koos Hageraats
bij voorbeeld in De Tijd dat Herman Brusselmans dan wel een ‘autobiografische
geschiedschrijving’ mocht hebben afgeleverd, maar dat ‘alleen hijzelf in het voetlicht
wil staan’ en dat zijn boek, behalve dat het evidente rotzooi is, misschien nog een
béétje te lezen is, ‘zolang het maar niets te maken heeft met literatuurgeschiedenis.
Mij lijkt “acne” nog de beste omschrijving: daarmee is zowel de kop van Brusselmans
als de wijze waarop hij zijn onderwerp behandelt kort en krachtig getekend: vele
putjes maken één groot gat (...)’ aldus Hageraats in De Tijd.
Het zal maar over jezelf en je boek gezegd worden, maar ik denk niet dat
Brusselmans er ook maar één moment wakker van zal liggen. Hageraats bedient zich
hier namelijk van het gefoeter waar Brusselmans zélf het patent op heeft. Enige
staaltjes uit De Geschiedenis der Vlaamse Letterkunde: ‘Guido Gezelle werd in het
tot landelijke stilte vervallen Brugge geboren (1 mei 1830) als zoon van een hovenier
en de vrouw van die hovenier. Hij had de kop van een aubergine.’ Over Karel van
de Woestijne: ‘Zijn rusteloze sensualiteit walgde van haar object en van zichzelf.
Geen wonder als je Van de Woestijnes portretten bekijkt. Groter lelijkaard heb ik
zelden ontmoet. (...) Voor de rest zijn z'n Homerische fresco's van ongewone
plasticiteit, net als z'n oren. Zijn vrouw trok hem soms bij de lel en liet die dan
schieten. Het oor pletste met zoveel kracht tegen Karels kop dat hij te gronde sloeg.
Gelukkig brak zijn neus de val.’ En: ‘Ik geloof dat het maar een raar ventje is, die
hele (Hubert, JZ) Lampo. Ooit zag ik hem op de boekenbeurs (...) eens signeren. Al
wat hij onder ogen kreeg, signeerde hij, zonder dat een levende ziel hem daar eigenlijk
om vroeg. Op den duur verliet hij de stand van Meulenhoff en zattie alras de niet te
vreten legislatuur- en BTW-boeken van Kluwer te signeren. Emiel Querido (...) zag
het gevaar aankomen en liet snel z'n rolluiken neer. Ondertussen, moet u weten, was
Lampo reeds de kookboeken van Elsevier Manteau aan het signeren.’ Over Hugo
Claus: ‘Afhankelijk van het been waarmee hij die ochtend uit z'n bed is gestapt (...)
noemt hij zijn tikwerk dan een roman, een gedicht, respectievelijk een toneelstuk.
Dan glimlacht hij in z'n vuistje en natuurlijk geen enkele criticus die merkt dat Hugo
met z'n kloten speelt.’ Tenslotte: ‘Lang heb ik in de overtuiging geleefd dat Herman
de Coninck onze grootste levende dichter was. Tot hij godverdomme een inzending
voor Nieuw Wereldtijdschrift van mij weigerde, de kale zak.’
Zo trekt Herman Brusselmans ten strijde en ik moet zeggen dat ik het vaak niet
ongeestig vind, al waart er nogal eens een Propria Cures-achtige meligheid door
zijn scheldpartijen. Af en toe staakt hij zijn beschimpingen omdat hij dan is beland
bij een schrijver van wie hij met de beste wil van de wereld geen kwaad woord kan
zeggen: Brusselmans toont zijn respect voor Elsschot en Boon. Tandenknarsend
geeft hij toe toch ook op te kijken tegen Claus' Het verdriet van België. Over De
Kapellekensbaan schrijft Brusselmans: ‘(...) ik wou dat ik ooit zo'n roman kon
schrijven. En eerlijk gezegd zie ik me er godverdomme nog toe in staat ook.’
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Zouteloze uitweidingen
Het mag duidelijk zijn dat De Geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde enkel en
alleen verhaalt over het wel en wee van Herman Brusselmans, met wat Vlaamse
literaire beroemdheden als kop van Jut. Zijn niet aflatend uitbundig geschreeuw en
zijn patserige schenenschopperij nemen mij voor hem in, en ik ben bereid daarbij
heel wat zouteloze uitweidingen op de koop toe te nemen. Virtuoos is zijn grootspraak
echter nergens; zo is bij voorbeeld de zelfverheerlijking van Harry Mulisch in Voer
voor psychologen op alle fronten superieur aan die van Brusselmans.
Op zijn best is Brusselmans echter in het paraderen met allerhande Reviaans
aandoende zinloze feiten omtrent het eigen schrijverschap: ‘Schrijven is schrappen
was tot voor kort mijn leus. Nu niet meer. Als je begint met schrappen kan je het net
zo goed allemáál schrappen, tot en met de laatste letter, geen ziel zit op die laatste
letter te wachten, laat staan op al die andere kloteletters. Schrijven is schrijven en
daarmee is het wel gezegd.’ En die andere kant van het schrijverschap van
Brusselmans, die waarin hij gestalte geeft aan de angsten waar hij geregeld door
wordt overvallen, komt in De Geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde pas op de
een na laatste bladzijde aan de orde wanneer hij vertelt over zijn roman De man die
werk vond. Dat is een boekje, voorzien van de spreekwoordelijke lach en de traan,
handelend over de worsteling met het leven door een jonge, overspannen, paranoïde
bibliothecaris. In De Geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde onthult Brusselmans
zélf in zo'n stoffige, treurige bibliotheek te hebben gewerkt, tot het hem te veel werd:
‘Dus ik gaf mijn ontslag, voor eeuwig wou ik weg uit die ruimte, al kostte me dat
een verschrikkelijke nacht van slapeloosheid, huilbuien en één van de ergste
angstbuien die ik ooit had. Een nacht zoals een ander, kortom.’ Er zit veel leed in
De man die werk vond en ik vind Brusselmans in die roman meer op dreef dan in de
lange self-kick die De Geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde is, al dient natuurlijk,
bij zó veel geschmier en vertoon van een welhaast ongelimiteerde bravoure, royaal
de rode loper te worden uitgelegd voor de Mooie Jonge God uit Vlaanderen.
■
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Het neurotische spel van misverstanden
Prousts liefdesscenario's tot theorie verheven
De proustiaanse liefde door I.A.M.H. van Krogten Uitgever: Swets &
Zeitlinger, 223 p., f 39,50
Karel Soudijn
Over de liefde weten psychologen weinig te zeggen. Hun theorieën over dit onderwerp
zijn banaal. Sommige geleerden verklaren liefde bijvoorbeeld uit een
kruideniersprincipe: je geeft iets aan een ander, in de verwachting daar wat plezierigs
voor terug te krijgen. Andere psychologen lijken op reclamemakers die ons ervan
proberen te overtuigen dat het etiket bepalend is voor het produkt: je voelt je een
beetje raar van binnen; zodra je dit gevoel als ‘verliefdheid’ gaat benoemen, past je
verdere gedrag zich aan bij die term. Wie verliefd denkt te zijn, gaat zich gedragen
volgens het scenario van de verliefde. Wie hetzelfde onbestemde gevoel een andere
naam geeft, ontwikkelt heel ander gedrag. Biersoorten smaken verschillend zodra
we het etiket op de fles hebben gezien. In het begin van zijn boek zet de Amsterdamse
psycholoog Van Krogten dit soort psychologische theorieën over de liefde op een
rij: hij vindt ze allemaal te beperkt en te eenzijdig. De manier waarop psychologen
hun liefdesonderzoek verrichten, krijgt weinig waardering van deze auteur: wat kan
bijvoorbeeld onderzoek met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten aan inzichten
over subtiele menselijke relaties opleveren? Heel weinig.
Van Krogten kiest voor een andere aanpak. In A la recherche du temps perdu van
Marcel Proust staat een groot aantal liefdesrelaties beschreven. Deze beschrijvingen
zijn rijk aan informatie: gedragingen en gevoelens worden door Proust zeer uitvoerig
beschreven. In de details die Proust ons verstrekt, lijken echter ook ‘basispatronen’
zichtbaar gemaakt te kunnen worden. Van Krogten wil deze patronen onder woorden
brengen, om aldus de ‘liefdestheorie’ van Marcel Proust te formuleren. De theorie
van Proust kan volgens Van Krogten goed gebruikt worden om psychologen op
betere ideeën te brengen.
Een mooi plan. Het duurt in dit boek alleen verschrikkelijk lang voordat Van
Krogten zijn plan tot uitvoering brengt. De kritiek op de bestaande psychologische
theorieën is gauw gegeven; de lezer is meteen overtuigd van het gelijk van
Van-Krogten. De auteur heeft echter bijna een half boek nodig om uit te leggen dat
hij gerechtvaardigd is om te doen wat hij wil doen. Bladzijden lang zeurt Van Krogten
door over de relatie tussen wetenschap en kunst; hij legt ook zeer omstandig uit dat
hij zijn best heeft gedaan om de ideeën van Proust heel netjes samen te vatten. Pas
op bladzijde 110 komt Van Krogten ter zake: dan pas begint hij de Proustiaanse
liefde samen te vatten.
Die samenvatting neemt negenentwintig bladzijden in beslag. Van Krogten
behandelt in zijn samenvatting de liefde niet als een toestand, maar als een proces.
Hij ordent de opvattingen van Proust aan de hand van een zevental vragen. Hoe
ontstaat de liefde? Hoe komt een liefdesverhouding tot stand? Hoe verloopt een
liefdesverhouding? Hoe loopt een liefdesverhouding af? Wat gebeurt er na afloop?
Ontstaan er nieuwe relaties tussen vroegere geliefden? Vergaat het andersoortige
liefdes net zo?
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Mme de Benardaky, een van Prousts modellen voor Odette. Foto uit A Proust Souvenir, een boek
met foto's van Prousts modellen uit de werkelijkheid door William Howard Adams/Paul Nadar,
uitgegeven door Weidenfeld and Nicolson, 1981

Nadat deze vragen in negenentwintig bladzijden beantwoord zijn, geeft Van
Krogten in een beknopt volgend hoofdstuk nog een (nuttige) samenvatting van zijn
samenvatting: hij laat nu aan de hand van begrippen als ‘jaloezie’, ‘zelfbescherming’,
‘waarneming’, en ‘lijden’ op een wat andere wijze dan in het voorafgaande hoofdstuk
zien hoe Proust denkt.
Het boek van Van Krogten is hiermee nog niet afgesloten. Er komt nog een lang
hoofdstuk waarin Van Krogten de ideeën van Proust vergelijkt met die van Freud,
Nietzsche, Musil, Dostojewski, Euripides, Racine en andere auteurs. In dit hoofdstuk
staan verder enkele uitspraken van fobische patiënten vermeld. Daarna tracht Van
Krogten in een laatste hoofdstuk van slechts enkele bladzijden nog even een complete
cultuurgeschiedenis te schrijven. Achter dat laatste hoofdstuk treffen we tenslotte
een glossarium aan met relevante citaten van Proust over velerlei aspecten van de
liefde.
Terug naar de kern van dit boek: de negenentwintig bladzijden over de ‘theorie
van Proust’. Van Krogten schetst hier een aantal scenario's die mensen in hun
liefdesrelaties kunnen volgen. Ze hebben altijd een ongelukkige afloop. Wie in de
liefde actief is, vormt zich een beeld van een andere persoon. Op grond van dit beeld
worden handelingen verricht die een averechts effect hebben. De beelden die twee
geliefden van elkaar hebben, blijken slecht op elkaar aan te sluiten. Dit geldt ook
van het beeld dat men heeft over de ideeën die de ander zal ontwikkelen. Liefde is
bij Proust een zeer neurotisch spel van misverstanden. Er zit vaart in het spel: er gaat
heel veel mis. De betrokkenen zijn hardleers: ze kunnen de resultaten van hun foutieve
inschattingen moeilijk vertalen in ‘betere’ strategieën. Wie een volgende keer verliefd
wordt, begaat dezelfde fouten als de vorige keer.
De genoemde negenentwintig bladzijden, plus de ‘verdikking’ van de theorie in
het volgende hoofdstuk van nauwelijks negen pagina's, vind ik mooi. Via zijn tolk
Van Krogten maakt Marcel Proust ons duidelijk dat wij, tijdens het verloop van een
liefdesrelatie, in een paar vreselijke diepe valkuilen kunnen tuimelen. Proust als
moralist: hij laat ons zien hoe sterk wij kunnen lijden aan zelfbedrog, waar we ook
heel erg van genieten.
Enkele tientallen pagina's in dit boek zijn prachtig; de rest is voor een groot deel
irrelevant en irritant. Van Krogten heeft gelijk als hij de liefdestheorieën van
psychologen zo armoedig vindt; hij heeft het volste recht om bij een auteur als Proust
te zoeken naar alternatieve beschrijvingen. De vee) te wijdlopige rechtvaardiging
van Proust als informatie-bron is te lezen als louter bladvulling: Van Krogten wist

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

kennelijk niet hoe hij zijn boek vol moest krijgen. De wetenschapstheoretische
uitweidingen van Van Krogten zijn overbodig en klungelig: wie bestaande theorieën
ontoereikend vindt, is toch geheel vrij om (ongeacht de inspiratiebron) met nieuwe
formuleringen op de proppen te komen? Zodra de nieuwe theorie op papier staat,
kunnen we bekijken wat we er aan hebben.
Van Krogten hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant pretendeert hij slechts een
correcte weergave van de opvattingen van Proust te geven. Hij legt omstandig uit,
dat hij getracht heeft zo eerlijk mogelijk de roman van Proust te interpreteren. Aan
de andere kant, echter, suggereert Van Krogten dat de theorie van Proust universele
geldigheid heeft. Argumenten voor deze laatste stelling worden aangedragen als
Proust vergeleken wordt met andere schrijvers. De stelling van universele geldigheid
blijkt dan echter direct onhoudbaar, of beter nog: Van Krogten gebruikt nu de
verkeerde argumenten om zijn stelling kracht bij te zetten. Sommige ideeën van
Proust vindt Van Krogten bij andere auteurs (en in dossiers van patiënten) terug,
maar de door hem naar voren gehaalde schrijvers formuleerden hun liefdesscenario's
vaak ook weer anders dan Proust. Pleiten die verschillen nu vóór of tegen de theorie
van Proust?
Volgens mij zit Van Krogten op het verkeerde spoor als hij universele geldigheid
aan de ideeën van Proust wil toekennen. Het zal weinig moeite kosten om in de
werkelijke wereld een liefdespaar te vinden dat zich afwijkend gedraagt van de
romanfiguren. Proust biedt ons helemaal geen goede theorie: hij heeft slechts een
paar fraaie scenario's geschreven. Geliefden kunnen elkaar heel gemakkelijk het
leven zuur maken à la Proust, maar dat wil niet zeggen dat zij dit ook altijd zo zullen
doen. Met behulp van de samenvatting die Van Krogten biedt, kunnen allerlei
gedragingen van mensen (met name neurotische gedragingen) wat beter beschreven
en in kaart gebracht worden. Proust is bruikbaar om rare ‘knopen’ in menselijke
relaties te ontwarren. Hij levert schema's voor interpretatie, maar geen theorie die
algemeen geldig zou moeten zijn.
Het boek van Van Krogten is onevenwichtig: sommige hoofdstukken zijn heel
lang, andere zeer kort. De auteur maakt veel te vaak overbodige opmerkingen: hij
lijkt zich zo goed tegen kritiek te willen indekken, dat daardoor het betoog gaat
rammelen. Eigenlijk had een redacteur van de uitgeverij radicaal in de tekst moeten
snijden. Als Van Krogten zijn boek tot een bladzijde of zestig had beperkt, was zijn
tekst waarschijnlijk een juweeltje geweest; nu is het boek één grote rommelzolder.
Bijna niet om door te komen.
Nog een bezwaar: Van Krogten is pedant. In het voorwoord schrijft hij Proust niet
in het Frans (maar wel in het Engels) te zullen citeren, omdat zelfs academisch
gevormden geen Frans meer lezen. Voortdurend strooit Van Krogten echter Latijnse
(en soms Griekse) spreuken door zijn tekst. Tot in de titels van hoofdstukken: ‘De
belletrie als refugium peccatorum’; ‘Per aspera ad astra: de methode’. Wat een raar
idee: Frans wordt niet meer gelezen, maar Latijn nog wél.
Van Krogten doet kennelijk zijn best om elegant proza te schrijven: Altoos en
alom wordt er gelamenteerd over de geringe kwantiteit en dito kwaliteit van het
psychologisch onderzoek naar de liefde. Van Krogten als prozaïst lijkt op een dame
die zich veel te zwaar heeft opgemaakt: een beetje belachelijk. Nóg een reden om
bij een eventuele herdruk eens flink te gaan schrappen in dit boek.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

10

Weense verzetsroute
Twee straten en hun lot in de oorlog
Wien Ein Stadtführer durch den Widerstand 1934-1945 door Wolfgang
Lauber Uitgever: Böhlau Verlag, Wenen, 229 p., ± f 35,- ISBN: 3 205
05028 2
Hans Keller
Er zou een gids zijn samen te stellen over de plekken van de alledaagse oorlog, die
- met alle respect - de Bekende Feiten ontziet, mogelijk in een voorwoord kort
verklaart, en zich bepaalt tot een nadere detaillering van de huiver. Het idee is
gestolen, zeg ik er meteen maar eerlijk bij. Het gebeurde vorige week in een Weense
boekhandel waar ik, bladerend in naslagwerken over Otto Wagner en Alfred Loos,
keizerin Elizabeth en Arthur Schnitzler de stapel Wien, ein Stadtführer durch den
Widerstand snel zag slinken. Misschien is het initiatief tot samenstelling ervan te
danken aan Kurt Waldheim, die zoals bekend werkelijk niets nalaat om de herinnering
aan het Oostenrijkse voorspel van de Tweede Wereldoorlog uit zijn hardnekkige
sluimering te wekken. De vertwijfeling van zijn tegenstanders leidt naast wanhoop
ook tot een toenemende vindingrijkheid, op zoek naar een zo doeltreffend mogelijke
confrontatie met een weggepoetst verleden. Deze akelige en fascinerende stadsgids
is zo'n initiatief daartoe. Het boekje bevat honderden adressen in de Oostenrijkse
hoofdstad die de feiten uit de officiële geschiedenis omsingelen met een halsstarrig
‘gewone-mensen’-commentaar. Het is een opsomming van kleine heldendaden,
lafhartig verraad, fanatiek plichtsbesef en diepgevoelde dagelijkse haat die achter
anonieme gevels, nondescripte huisdeuren, hoge vensters, op vergeten straathoeken
tot gruwelijke gevolgen hebben geleid. Dachau, bij München, lag niet ver.
Het boekje leidt langs de verzetshaarden die in Wenen tussen 1934 - het jaar van
de mislukte nazi-putsch - en 1945 actief waren. Het is een bizarre en treurige
verzameling adressen, af en toe verlucht met foto's van grijze geveldetails,
huisnummers, straathoeken, pamfletten vóór en tegen de Anschluss en het
daaroverheen denderende fascisme, die zijn gegroepeerd in twee routes. De eerste
voert door een groot deel van zuid-Wenen, nog steeds arbeidersbuurten, waar het
linkse en links-radicale verzet tegen het Austrofaschismus en de nazi's broeide. De
tweede, aanzienlijk kortere route gaat door het centrum van de oude stad und zeigt
Schwerpunkte des konservativen Widerstands, zoals de redactie van de gids nuchter
vaststelt.
Vooral de laatste route is voor kenners van Wenen, of de gebruikelijke gidsen van
de stad, een drama. Hij gaat langs ongeveer alle gevestigde en bekende
bezienswaardigheden - van Imperial Hotel. Hofburg, Heldenplatz naar Hotel Sacher,
juist, van de taartjes - en opeens ziet de toerist de lugubere voetnoten onder die
bekende adressen. Het is inderdaad alsof je met deze Stadtführer een blik wordt
gegund buiten het gebruikelijke kader van de bekende adressen. Op de Ballhausplatz,
de Karl Lueger-Ring, de Kärntnersrtrasse loopt er opeens bloed uit de staat. Niet dat
van Mozart, of Mahler, of Schumann maar van jongens met krentjes, liberale
ambtenaren met koffers vol blanco paspoorten, een betrouwbare ober, zo'n koetsier.
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De enige officiële bezienswaardigheid in de eerste route is het fameuze
Karl-Marx-Hof, een woningbouwcomplex uit de jaren twintig dat elke
architectuurstudent tot op de huidige dag kent als het ideale huwelijk tussen de
familistère en de latere woningwetbouw. Daarom staat het ook in de gebruikelijke
gidsen. In deze Stadtführer wordt de andere betekenis van de buurt geschetst, haar
radicale karakter, het bombardement dat haar al in 1934 tijdens de nazi-putsch trof,
de adressen van bovenhuizen waar krentjes en pamfletten werden gedrukt en het
woord ‘onderduiker’ werd uitgevonden. Je rijdt er langs en het ruikt er naar
koolgerechten en touwtjesvlees.

Seitenstettengasse 4 tijdens een razzia op 18 maart 1938

Het meest recente adres luidt Philharmonikerstrasse 4. vlak achter de Opera. Het
ruikt er naar taartjes want de firma Sacher is er gevestigd. De reden waarom het in
deze Widerstandführer terecht is gekomen, dateert van eind maart 1965. Tijdens
neonazistische relletjes werd hier voor de deur de zevenenzestigjarige antifascistische,
voormalige concentratiekampgevangene Emst Kirchweger dodelijk gewond door de
student Günther Kürnel, die voor zijn daad tot tien maanden gevangenisstraf zou
worden veroordeeld. Enzovoort, enzovoort. De beide routes zijn zo gerangschikt dat
vrijwel elk adres tijdens twee lange tramritten vanaf een zitplaats aan het venster kan
worden bezichtigd. Het laatste. 218de, adres luidt Wipplingerstrasse 8 en behelst het
oude raadhuis van Wenen, waarin sinds 1963 het Archief van het Oostenrijkse verzet
is gevestigd. De beschrijving ervan besluit met: ‘Historiker und Zeugen der Zeit
werden für Referate, Diskussionsveranstaltungen, etc. kostenlos vermittelt.’
De laatste zin van een artikel over de Anschluss in NRC Handelsblad van 5 maart
jongstleden luidt: ‘Hugo Portisch, maker van tv-documentaires en een soort
Oostenrijkse dr. L. de Jong, zegt dat hij niemand kan vinden die bereid is om voor
de tv te verklaren dat hij op 15 maart 1938 op de Heldenplatz aanwezig was.’ Op
die dag werd Adolf Hitler daar door 250.000 juichende Oostenrijkers welkom geheten.
■

Pockets
Voor zover er in de toestand van jarenlang onrecht in Zuid-Afrika sprake mag zijn
van lichtpunten, is een daarvan dan misschien dat er af en toe grote, aangrijpende
literatuur uit het land voortkomt. Literatuur die natuurlijk ook gedeeltelijk is
geschreven om een westers publiek duidelijk te maken wat er gaande is. Lewis Nkosi's
Mating Birds is een boek dat dit op indringende wijze doet. Het is het verhaal van
een zwarte gevangene, ter dood veroordeeld wegens verkrachting van een blanke
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vrouw. In zijn cel, na sessies met de Zwitserse criminoloog die ‘ter vermeerdering
van de wetenschappelijke kennis’ met hem spreekt, schrijft de veroordeelde op wat
hij heeft verteld, om in de tijd die hem nog rest zijn levensverhaal op te tekenen.
Nkosi schetst een voorgeschiedenis die van velen had kunnen zijn: een kindertijd in
de heuvels van Zoeloeland, afscheid van de familie, een periode in de stad, studie
en een verbod om verder te leren na betrokkenheid bij stakingen en rellen. Maar dan
ontstaat een verboden verhouding vol onduidelijkheden met een blanke vrouw, met
een oplopende erotische spanning, die erin uitmondt dat zij hem verleidt bij het aan
blanken voorbehouden strand. Haar koele verraad voor de rechtbank brengt hem
tenslotte in de dodencel. De toon van het boek is niet zozeer woedend of verbitterd,
maar drukt eerder verbijstering uit: ‘Is dit dan mijn verhaal?’ (Fontana. 184 p., f
18,75)
Een alomtegenwoordig gevoel van onheil hangt ook over de toekomstroman Promised
Land van Karel Schoenman, in 1972 onder de titel Na die geliefde land in het
Afrikaans verschenen. De macht in Zuid-Afrika is overgenomen door de zwarten.
De overgebleven blanken kunnen de nieuwe situatie noch de redenen daarvoor vatten.
Ze leiden een in toenemende mate gedesillusioneerd en gedegenereerd bestaan en
klampen zich vast aan tijden die niet meer terugkomen. Er wordt geen jaartal
genoemd, maar men krijgt als lezer steeds sterker het gevoel dat de Afrikaners in de
roman naar het leven zijn getekend, en dat de tijd waarover Schoenman schrijft
eigenlijk al begonnen is. (Summit Books. 205 p., f 24,10)
De Zuidafrikaanse schrijver J.M. Coetzee, die met Life and Times of Michael K.
in 1983 de Booker Prize won, slaagt met Foe in een uitdaging die velen op zich
nemen, maar slechts weinigen tot een goed einde weten te brengen: het herschrijven
van een klassiek verhaal. Een Engelse vrouw spoelt aan op een eiland, waar ze een
oude, zieke man, Cruso, met zijn stomme zwarte slaaf Friday aantreft. Bij Friday is
de tong uitgerukt, zij het niet door Cruso. Nadat ze door een schip zijn opgepikt en
Cruso aan boord is gestorven, arriveert ze met Friday in Engeland en schrijft ze haar
belevenissen aan een zekere Daniël Foe, met de bedoeling dat deze er een boek van
maakt. Foe reageert en hoort haar verder uit. Coetzee is een ‘pure’ schrijver, iemand
die een verhaal zo goed kan vertellen dat de dingen niet bij name genoemd hoeven
te worden om toch duidelijk te zijn. Hij is, als Swift of Conrad, in staat de lezer in
enkele zinnen te verplaatsen: ‘Al snel merkte ik dat het verspilde moeite was om te
trachten Cruso te bewegen zichzelf te redden. Het oud worden op zijn eiland, met
niemand om hem iets te verbieden, had zijn horizon zo vernauwd dat hij tot de
overtuiging was gekomen dat hij alles wist wat er over de wereld te weten viel.
Trouwens, zoals ik later ontdekte, het verlangen om weg te komen was geheel in
hem gedoofd. Hij had zijn zinnen erop gezet om tot de laatste snik heerser te blijven
over zijn koninkrijk.’ Foe is werkelijk prachtig geschreven. (Penguin, 157 p., f 20,75)
Home Ground van Lynn Freed is een karakterroman over een welvarende joodse
familie in Zuid Afrika. Het gezin Frank beweegt zich in het theatermilieu. De drie
dochters trachten zich ieder op hun eigen manier te ontworstelen aan het hectische
familieleven en de overheersende moederfiguur. Doordat zeker de helft van het boek
uit dialoog bestaat, is de rusteloosheid van de hoofdrolspelers aardig mee te voelen.
(Penguin, 273 p., f 22,95)
Achtentwintig jaar na de vorige versie is de derde, herziene editie van The Penguin
Book Of Spanish Verse beschikbaar gekomen. J.M. Cohen stelde ook deze bundel
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samen. Hij nam een vijftigtal sedert de editie van 1960 geschreven gedichten op, en
om daar ruimte voor te maken verdwenen alle Latijns-Amerikaanse dichters, met
uitzondering van Ruben Darío, ‘wiens plaats in de Spaanse traditie te belangrijk is
om hem over het hoofd te kunnen zien’. Cohen heeft niet geprobeerd vertalingen te
maken of te zoeken, maar geeft naast de Spaanse tekst de letterlijke Engelse betekenis
in proza weer. Dit nodigt natuurlijk uit tot het lezen van het origineel. De anthologie
reikt van de 12de eeuw (El Cantor de mio Cid), via de romances van de 15de en de
16de eeuw en de bloeitijd met Góngora, Lope de Vega en Quevedo, tot aan de
geweldige verscheidenheid en rijkdom van onze eigen eeuw. Uiteraard zijn alle grote
namen vertegenwoordigd, maar het aantrekkelijke van een uitgebreide bloemlezing
als deze is dat een aantal minder bekende tijdgenoten van de erkende meesters ook
de ruimte krijgt. Overigens zijn maar twee van de zevenennegentig opgenomen
dichters vrouwen. (Penguin, 596 p., f 43,75).
Éen van de grappigste boekjes die ooit over Engeland en haar bewoners zijn
geschreven is How To Be An Alien, waarmee de Hongaar George Mikes in 1946 op
slag beroemd werd. Hij zelf is overigens altijd droogjes blijven beweren dat het
allemaal serieus bedoeld was. Het krijgen van voorschotten voor soortgelijke werkjes
over andere volken vormde daarna nimmer meer een probleem, maar, hoe geestig
hij soms ook uit de hoek kon komen, het niveau van How To Be An Alien bereikte
hij eigenlijk nooit meer. Mikes overleed in 1987. Kort daarvoor verscheen nog How
To Be God. De kenmerkende ingrediënten zijn als vanouds aanwezig, met name
zijn voorliefde voorde paradox. Volgens Mikes lijdt de mensheid aan een
God-complex en heeft daarom God naar eigen evenbeeld geschapen. De mens probeert
door God, als door charismatische leiders, deel te hebben aan een grootheid die een
illusie is en uiteindelijk tot een zelfgekozen onvrijheid leidt. God? We moesten Haar
maar afschaffen, al was het maar omdat een algemene opstanding op de Jongste Dag
‘quite an embarrassing business' zou worden. (Penguin, 111 p., f 11,75)
Voor wie de psychologie als wetenschap nog steeds niet helemaal serieus neemt,
stelde de beroemde Amerikaanse psychiater Glenn C. Ellenbogen een voortreffelijke
bundel samen van het meest belangwekkende dat het vak in de laatste jaren te bieden
had. Oral Sadism And The Vegetarian Personality bevat een keur van inspirerende
artikelen, zoals het spraakmakende Developing Insight In Intensive-Extënsive
Psychodynamic Psychotherapy: A Case Study, door Don Yutzler, PhD, het
diepgravende Psychotherapy Of The Dead, door Samuel E. Menahem, PhD. en het
kritische Psychotherapy Of The Dead Revisited, door Terrel L. Templeman. PhD.
Onbetwist scholastisch hoogtepunt van de bundel is het integraal opgenomen eerste
nummer van ‘The Journal Of Underachievement’ (lente 1985 alweer!). Een
welsprekende leegte vult de bladzijde van dit hooggeleerde tijdschrift. (Ballantine,
273 p., f 13,95)
NIEK MIEDEMA
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Beiers puritanisme en Pruisische mannelijkheidswaan
De homovervolging in de nazi-tijd
The pink triangle The Nazi War Against Homosexuals door Richard Plant
Uitgever: Holt, f 45,50
In het Nederlands vertaald door Harrie Ekels als: De roze driehoek De
nazivervolging van homoseksuelen Uitgever: Veen, 264 p., f 37,50
Gert Hekma
Op het beroemde en beruchte Ellis Island, bij Manhattan, waar miljoenen Europeanen
Amerikaan werden, maakte een klerk een kleine vergissing en zo werd Richard Plaut
Richard Plant. Al in februari 1933 uit Duitsland gevlucht, was het voor hem als joods
homoseksueel een geluk bij een ongeluk, zo werd hij nog Amerikaanser. Zo'n halve
eeuw na zijn vlucht naar Amerika heeft hij het relaas opgetekend van de homoseksuele
mannen die achterbleven in Hitlers ‘duizendjarig rijk’. Naar schatting
vijfduizend-vijftienduizend van hen zijn om hun homoseksualiteit vermoord,
(vrouwelijke homoseksualiteit vormde naar Duitse en nazi-opvatting geen misdaad).
Dat is vergeleken met de massamoord op andere groepen een klein aantal, toch gaat
het om een systematische massamoord die zijn weerga niet heeft in de geschiedenis
van homoseksuelen. Hoe onbetrouwbaar deze cijfers ook mogen zijn, Richard Plant
maakt duidelijk dat homoseksuelen actief door de nazi's, speciaal op initiatief van
Heinrich Himmler, zijn vervolgd.
Het onderzoek naar deze vervolging is laat op gang gekomen en levert vele
problemen op. Allereerst zijn er nooit registers van homoseksuelen geweest, afgezien
van een enkele gevreesde kaartenbak bij de Berlijnse zedenpolitie. Verder zijn homo's
vaak opgepakt en vervolgd om reden die slechts indirect met hun seksuele voorkeur
van doen hadden, zoals andere vervolgden soms zijn veroordeeld op grond van valse
beschuldigingen van homoseksueel gedrag. Doordat de vervolging van homoseksueel
gedrag die al uit de keizertijd stamde, in het Adenauertijdperk doorging, bleven
homoseksuelen ook na 1945 ondergronds, onzichtbaar en strafbaar. Een
(auto)biografische literatuur van homoseksuele nazislachtoffers is daarom nooit
ontwikkeld. Uit de onvolledige archieven van de concentratiekampen blijkt ook nog
eens dat homoseksuelen minder overlevingskansen hadden dan andere groepen,
afgezien van de joden.
De verklaring van deze vervolging die Richard Plant geeft, is eenvoudig en
duidelijk. Homoseksueel gedrag was zowel naar het ‘gesundes Volksempfinden’ als
naar allerlei medische theorieën antisociaal gedrag. Beiers puritanisme en Pruisische
mannelijkheidswaan leidden samen tot de homohaat waarvan sommige nazileiders
bijzonder waren bezeten. Zo geeft Richard Plant een heldere analyse van Himmlers
persoonlijkheidsstructuur: een jongetje uit een overburgerlijk milieu dat van alles
wilde kunnen, maar niks kon. Later zou hij uitblinken in ondeugden als haat,
serviliteit, politieke achterbaksheid en burocratische efficiëntie. Deze sociale en
individuele omstandigheden plaatst Plant tegen de achtergrond van de algehele situatie
van de Weimarrepubliek.
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Het is niet alleen belangrijk een verklaring te vinden voorde homovervolging,
maar ook van de relatief geringe om vang ervan. Een eerste is al aangegeven: er
bestonden vrijwel geen registers van homoseksuelen. Een andere ligt in de theorieën
over homoseksualiteit die gangbaar waren. Twee kenden een zekere populariteit
onder nazileiders. De meest verbreide was dat homoseksualiteit door verleiding
ontstond en een andere dat het een vorm van degeneratie was. In een maatschappij
waarin de produktie van kinderen systematisch werd bevorderd, was homoseksueel
gedrag zeer ongewenst.

Kentekenen van gevangenen in concentratiekampen. De categorieën gevangenen hadden elk hun
eigen kleur. De politieke gevangenen rood, de misdadigers groen, de emigranten blauw, de Jehova's
getuigen paars, de homoseksuelen roze, en de asocialen zwart. De joden hadden als basisteken een
gele driehoek met daaroverheen een tweede driehoek, gekleurd naar gelang van een van de zes
hoofdcategorieën.

Maar wanneer het was aangeleerd, kon het ook weer worden afgeleerd. Bovendien
was elke ‘arische’ man, zelfs als hij homoseksueel was, er één en in de oorlogsjaren
telden ze dubbel als soldaten. Daarom kregen veel homoseksuele mannen een kans
zich te verbeteren, onder andere in strafcompagnieën aan het oostfront (wat tevens
weer een ‘dark number’ slachtoffers oplevert). Verder was alleen het homoseksuele
gedrag van de ‘arische’ man ongewenst. Wanneer ‘Untermenschen’ zich
homoseksueel gedroegen, kon dit als verdienste worden beschouwd. Zo bevestigden
ze hun onmenselijkheid en verhinderden ze de groei en glorie van hun ‘soort’. Omdat
de Nederlanders een ‘broedervolk’ waren, had Nederland als enige van de bezette
landen de eer een aangepast anti-homoseksueel wetsartikel door de Duitsers opgelegd
te krijgen. Zoals ook: ‘Special efforts were made to induce young Dutchmen to
volunteer for a Dutch SS-brigade...’.

Valse mythen
Deze zin moet ik noodgedwongen in het Engels citeren omdat hij uit de Nederlandse
vertaling is verdwenen. De vertaler heeft namelijk geprofiteerd van de adviezen van
Pieter Koenders van de Utrechtse homostudies. Kennelijk hebben deze suggesties
ertoe geleid dat de inhoud van het boek is gewijzigd zonder dat de lezer daarover
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wordt geïnformeerd: een slechte dienst aan de klant en tevens wetenschappelijk
onverantwoord. In de bibliografie leidde dit ertoe dat het internationale topwerk
(Hans Mayers Aussenseiter) is vervangen door de boeken van Koenders en zijn
collega Rob Tielman. Terwijl de kleine en grote steken die Plant laat vallen, niet
door de adviseur zijn gecorrigeerd. Van zulk advieswerk kan de uitgever zijn
onwetende klanten in het vervolg beter verschoond houden.
Plant is niet ontsnapt aan twee eeuwige misverstanden over de
ontwikkelingsgeschiedenis van homoseksualiteit. In 1813 was P.J.A. von Feuerbach,
een verlicht rechts hervormer, de grondlegger van een nieuw Beiers wetboek van
strafrecht waarin de sodomie werd gedecriminaliseerd. In zijn Lehrbuch des peinlichen
Rechts (1801 en vele latere drukken) stelt hij echter dat de sodomie op andere wijze,
‘polizeilich’, moet worden tegengegaan. Hij nam dus een negatieve posite in ten
opzichte van homoseksueel gedrag. Gisela Bleibtreu-Ehrenberg las evenwel niet de
eerste, maar een latere druk van het Lehrbuch en concludeerde dat Feuerbach van
mening was veranderd. Zij suggereert dat de Verlichting steeds minder liberaal werd
en dat Feuerbach zijn idealen verried. De feiten deugen niet en de interpretatie al
helemaal niet: de filosofie van de Verlichting was noch bij Feuerbach noch vóór hem
erg positief over homoseksueel gedrag. Dit misverstand over de heilsboodschap van
de Verlichting wordt door Plant verder verspreid. Eenzelfde probleem speelt steeds
rond de Russische revolutie: sommige commentatoren beschouwen de afschaffing
van het strafrecht door de bolsjewieken als een bewijs van hun liberaliteit ten aanzien
van homoseksueel gedrag, terwijl daarentegen juist een systeem van willekeur werd
geïnstalleerd waarvan zeker ook homoseksuelen het slachtoffer werden. Daarvoor
hadden Lenin en consorten geenszins een strafwet nodig. Ook de valse mythe van
de seksuele emancipatie onder de bolsjewieken wordt door Plant herhaald.
Plants miskenningen betekenen allerminst dat De roze driehoek een slecht boek
is. Integendeel, het levert een goed-gedocumenteerd overzicht van de homovervolging
door de nazi's. Hoewel Plants onderzoek niet bijzonder origineel is, geeft hij een
sobere en heldere samenvatting. Hij heeft onnodige pathetiek, zoals in Frank Rectors
Homo Holocaust (Arbeiderspers 1981). vermeden. Plants onderzoek maakt duidelijk
hoe belangrijk nader onderzoek van deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis is, niet
alleen om de omvang nauwkeuriger vast te stellen, maar vooral ook om inzicht te
krijgen in de dynamiek van het nazi-systeem. Daarbij ging het immers om een
mannenmaatschappij die nogal wisselend omging met homoseksualiteit. Emst Röhm
maakte van zijn homoseksuele voorkeuren geen geheim en was van mening dat de
beste leider een vrijgezel was die zich geheel kon geven aan zijn manschappen en
niet werd afgeleid door kleinzielige gezinsbesognes. Röhm werd niet vermoord om
zijn homoseksuele uitstapjes, maar omdat hij met zijn bruine leger een overeenkomst
met de Wehrmacht in de weg stond. Dat Hitler het kort na de moord over de boeg
van Röhms homoseksualiteit gooide, was puur opportunisme. Na de moord op hem
in 1934 gaf de fervente anti-homoseksualiteit van Himmler de toon aan, terwijl het
homoseksuele probleem Hitler zelf tamelijk koud liet. Göring beschermde intussen
de homoseksuele coterie rond Gustav Gründgens. De nazi-vervolging van
homoseksuelen was frontaal, maar niet totaal.
De overtuigendste delen van Plants boek zijn evenwel niet zozeer de historische
alswel de autobiografische passages. Het boek opent met een hoofdstuk waarin Plant
zijn vertrek uit Duitsland en zijn verblijf in Zwitserland halverwege de jaren dertig
schildert. En hij eindigt met een hoofdstuk waarin hij zijn terugkeer naar Duitsland
en naar de overlevenden in de jaren vijftig beschrijft. Daar is hij op z'n best en daar
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maakt hij schrijnend duidelijk hoeveel lege plekken in zijn homoseksuele
vriendenkring zijn ontstaan. Het is een persoonlijke en sobere uiteenzetting van het
levenslange leed dat de nazi's de homoseksuelen aandeden en waarvoor geen
Wiedergutmachung bestond. Na 1945 ging de berechting van homoseksuelen verder
- er waren zelfs mannen die na de bevrijding hun straf moesten uitzitten voor
zedendelicten gepleegd onder de nazi's.
■
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Postzegelstrijd
De dagboeken van Tony Benn
Out of the wilderness Diaries 1963-67 door Tony Benn Uitgever:
Hutchinson, 620 p., f 61,30
Bert Zeeman
‘The House of Lords is the British Outer I Mongolia for retired politicians.’ Aldus
Anthony Wedgewood (Tony) Benn in februari 1962 op het moment dat hij verbannen
wordt uit het Britse Lagerhuis vanwege een erfelijk verkregen adellijke titel die het
hem onmogelijk maakt zijn Lagerhuiszetel nog langer te bezetten; een plaats tussen
de Lords in ‘Buiten-Mongolië’ is zijn deel. Drie jaar lang strijdt hij voor het recht
om afstand te doen van zijn titel en weer verkiesbaar te worden voor ‘zijn’ zetel van
South-East Bristol in het Lagerhuis en op 20 augustus 1963 smaakt hij het genoegen
met een overweldigende meerderheid als titelloos burger weer herkozen te worden.
De strijd tegen dit feodale onderdeel van het Britse verkiezingsstelsel vormt de
inleiding van het eerste deel van Benns gepubliceerde dagboekaantekeningen en,
voor de liefhebbers, er zullen nog meer delen volgen. Out of the Wilderness, dat
handelt over de jaren 1963-1967, betreft niet het meest interessante deel van de
carrière van dit omstreden lid van de Labour Party. Benn behoorde nog niet tot de
coryfeeën van de partij en moest zich vanaf 1964 dan ook tevreden stellen met een
ondergeschikt ministerschap in de eerste regering van Harold Wilson: hij werd
benoemd tot Postmaster General, ofte wel baas van de PTT en de BBC.
Op zichzelf leven dat aardige dagboekaantekeningen op, met name door het inzicht
dat verschaft wordt in het archaïsche karakter van de Britse politiek. Eén van de
regelmatig terugkerende thema's in Benns aantekeningen is de kwestie of de beeltenis
van het staatshoofd van het koninkrijk, in dit geval Elizabeth II, van 's lands postzegels
mag verdwijnen. Benn is daar vierkant voor, maar het hele rechtse establishment is
tegen hem. Hij denkt de strijd gewonnen te hebben na onder meer een audiëntie op
Buckingham Palace waar hij, op de vloer gezeten aan de voeten van Elizabeth,
ontwerpen van postzegels toont waaraan haar beeltenis ontbreekt. Helaas, de ‘forces
of reaction’ zijn sterker dan Benn. Onder sterke druk vanuit paleiskringen wordt toch
bepaald dat het profiel van hare majesteit elke nieuw te verschijnen postzegel zal
sieren. Benn noteert daarop in zijn dagboek dat hij zijn vendetta tegen het paleis
maar op moet geven en zich aan de (belangrijkere) financiële, beheersmatige en
beleidsmatige aspecten van het ministerschap moet wijden (sic!).
Blijkbaar deed hij dat naar tevredenheid van Wilson en zijn partij, want na de
verkiezingsoverwinning van Labour in 1966 volgde een bevordering tot volwaardig
lid van het kabinet als minister van Technologie. De eerste vluchten van de Concorde
behoren tot de meer plezierige kanten van zijn ministerschap. Niet zonder jaloezie
noteert Benn dat de Fransen veel beter dan de Britten in staat zijn het vliegtuig als
een teken van nieuw verworven ‘grandeur’ te etaleren. Zoals gezegd, wordt vervolgd.
■
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Vertaald
Er sterven er meer van liefdesverdriet, de nu verschenen Nederlandse vertaling
van Saul Bellows vorig jaar verschenen roman More Die of Heartbreak, heeft twee
hoofdpersonen; de botanicus Benn Crader en zijn neef de slavicus Kenneth
Trachtenberg. De neef is een moeilijke leerling op de hardnekkige leerschool van
het leven, zijn oom een argeloze wetenschapper die in de harde wereld van Chicago
zijn werk doet alsof er om hem heen niets aan de hand is. Tot hij even gewoon als
dom verliefd wordt op de dochter van een gehaaide internist die niet alleen zijn
dochter graag met een respectabele wetenschapper getrouwd wil zien, maar op
ingenieuze wijze ook via hem zijn kapitaal wil aanvullen. Hij wil zijn parvenu-wereld
voorzien van cultureel aanzien, ook al beschouwt hij Crader als een onnozele en
halve gare die zich niet in zijn kringen weet te bewegen. Als gevolg van deze
verliefdheid ziet Kenneth zijn oom op een dag in een nieuw pak dat als een geperste
aardappelzak om hem heen hangt en hij gelooft zijn ogen niet als hij ziet dat het haar
van zijn oom door een moderne kapper is gedaan. Kenneth Trachtenberg beschouwt
zijn oom als de laatste der zuivere geesten, iemand die nog met de natuur weet om
te gaan zonder bijbedoelingen, een unieke geest die in de wereld van de Layamons
niet op zijn plaats is en alleen gebruikt wordt om de geld-elite minder in het oog te
laten lopen als barbaren: hij mag er als excuus-intellectueel in rond lopen.
Trachtenberg probeert zijn oom uit handen van deze mensen te houden en daar komt
veel overredingskracht bij kijken, want Benn Crader's hart is dat van een ‘sofist’, dat
maakt zich alles wijs. Bij verschijning van de oorspronkelijke Amerikaanse editie
werd Er sterven er meer van liefdesverdriet besproken in de Boekenbijlage van 4
juli vorig jaar: ‘Kenneth is de Eckermann van Uncle Benn's superieure argeloosheid,
inhibities, fijnzinnigheid, diens vermogen om nog geschokt te worden en gebrek aan
onverschilligheid.’ Bellow weet in Er sterven er meer van liefdesverdriet weer de
scherpe kanten van de Amerikaanse samenleving te vinden en geeft Kenneth als de
verteller van het verhaal een komisch verontwaardigde toon die het verhaal luchtig
houdt, ook al blijven die contrasten die hij tekent ongenadig. (Vertaling Sjaak
Commandeur, Agathon, 392 p., f 39,90.)
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Mooi, groot, robuust, warm
De artistieke autobiografie van het media fenomeen Julian Schnabel
C.V.J. Nicknames of Maitre D 's & other excerpts from life door Julian
Schnabel Uitgever: Random House, f 159,75 Importeur: Van Ditmar
Mariëtte Haveman
‘Voor de “professionele kunstenaar” is kunst maken een baan. De baan van het
tegemoet komen aan de verwachtingen van een hypothetisch kunstpubliek. Er is geen
ruimte voor vriendschap, want elke menselijke interactie is slechts te beschouwen
als een stap in de klim naar de top. Er wordt veel tijd besteed aan het koesteren van
liaisons met wezens uit het kunstwereld-mechaniek.’
De woorden van een moderne Ruskin, een kritische buitenstaander met een strenge
moraal? Nee, de woorden zijn afkomstig uit het hart van het betreffende mechaniek.
Aan het woord is Julian Schnabel; sinds Beuys de omstredenste kunstenaar van het
moment, en voor veel mensen het symbool van alles wat voos is aan de New Yorkse
art scene.
Schnabel lijkt daar niet erg onder te lijden, want tenslotte is kunst per definitie
controversieel, en staat hij in de gunst bij degenen die aan de touwtjes trekken.
Intussen geniet hij met volle teugen van het enorme materiële en maatschappelijke
succes dat zijn woeste arrangementen van verf, gebroken servies, boomtakken,
geweien en gaten hem hebben geleverd in het circuit van de Amerikaanse
kunst-tycoons, Mary Boone en Leo Castelli. Hij laat zich met grote regelmaat
fotograferen door dure fotografen als Helmut Newton en Robert Mapplethorpe, en
is de lieveling van glossies als Interview en Vanity Fair. Kort geleden kwam ik een
voor mij nieuw specimen van dit genus tegen dat alle andere overtreft qua
protserigheid, bekakte poenigheid en prachtige fotografie: Egoïste. Het voordeel met
zulke tijdschriften is dat ze alleen in formaat wat verschillen en verder volkomen
verwisselbaar zijn, zodat je precies weet wat je koopt. Andy Warhol met zijn vele
littekens, foto's van Bruce Weber, Richard Avedon en Bettina Rheims, en de
smakelijke mix van publieke schoonheden, filosofen en kunstenaars. E.M. Cioran is
natuurlijk van de partij, de pessimistische denker die het leven zat is. En daar is Julian
Schnabel. De linkerpagina toont een foto die inclusief witte rand de hele 30×40 cm
grote bladspiegel beslaat, met daarop de vertrouwde beeltenis van de boerenzoon uit
Texas. Het interview er naast begint met de onnavolgbare openingszin: ‘Beau, grand,
robuste, chaleureux, Julian Schnabel a été injustement perçu comme un phénoméne
médiatique.’
Wat je ook van zijn werk vindt, beau, grand et cetera Julian Schnabel is wel degelijk
een mediafenomeen, in de meest Warhol-achtige zin des woords. Hij is beroemd
door zijn beroemdheid, berucht door zijn beruchtheid. Geen interview kan beginnen
zonder een verwijzing naar die beroemde beruchtheid. Het is een soort faam die het
erg moeilijk maakt om iemands werk nog met een open oog te bekijken.

Speciale metaforiek
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Overigens is dat interview een samenvatting van het repertoire aan anekdotes en
aperçu's dat ook te vinden is in Schnabels eigen artistieke autobiografie, aangevuld
met een korte levensschets: geboren in New York, begon op z'n vierde te schilderen,
verhuisde op z'n vijftiende naar Texas waar zijn vader een pluimveeboerderij dreef,
reis naar Barcelona waar hij de techniek van het gebroken serviesgoed ontdekte,
succes, grote auto, religieuze thematiek, de kunstenaar als medium. Alleen de
schizofrenie komt in Egoïste niet ter sprake, wat opvallend is want die komt normaal
altijd ter sprake.
Zoals bijna alle zeer beroemde kunstenaars nu heeft Schnabel een geheel eigen
mythologie, waarin hij zijn wordingsgeschiedenis stapsgewijs uiteenzet. Ook heeft
hij een filosofie, met een speciale metaforiek: ‘Ik wil dat mijn leven is ingebed in
mijn werk. Als mijn leven niet in mijn schilderijen geperst zit als een platgedrukte
auto is het werk waardeloos. Zonder mijn werk voel ik me kreupel.’

Julian Schnabels portret met aardewerk scherven van de schilder Markus Lüpertz

Schnabel is niet alleen de verpersoonlijking van de verwarring, of zo men wil
versmelting, van kunst en kunstenaar, zijn biografie staat model voor het
conventionele kunstenaarsleven In Al Haar Aspecten: de reeds in de vroege jeugd
geopenbaarde roeping, later tot uitdrukking komend in schizofrenie, baantjes als
zonnebrillenverkoper, taxibestuurder en kok, en tenslotte de grote doorbraak waar
Schnabels autobiografie het symbool van is. Het boek is prachtig vormgegeven, en
bevat naast een flinke hoeveelheid loze lucht, een collectie anekdotes, bespiegelingen
en adviezen aan jonge kunstenaars. Op het terrein van de diepzinnige waarheden
heeft dit boek heel wat minder te bieden dan het belooft, maar de anekdotes hebben
soms een Wolkersachtige rechtstreeksheid, die prettig contrasteert met de
geparfumeerde aankleding van het boek. Er is een mooie aan het begin: vriendin
vertrokken, arm, eenzaam, enzovoorts. De kunstenaar staat op een ladder te schilderen
in het holst van de nacht aan het schilderij Jean Coming and Going, en merkt dat hij
tijdens de laatste gang naar de w.c. vergeten is zijn broek dicht te knopen. Wat
gebeuren moet, gebeurt: de broek zakt af. ‘Ik kon hem niet ophalen want m'n handen
zaten onder de verf, en het was mijn goeie broek. En ik kon niet omlaag klimmen
omdat m'n broek op m'n enkels zat.’ Zo stond hij daar in een deadlock tussen kunst
en leven, om vijf uur 's morgens in zijn New Yorkse slop, het uitzichtloze van zijn
situatie te contempleren.
Minder betekenisvol, maar wel lief, is de anekdote over een afspraak met de zojuist
ontmoete Jacqueline (veel later, toen Schnabel al beroemd was maar nog steeds
gewoon) ‘met m'n overhemd tot boven toe dichtgeknoopt, met een gevoel alsof ik
geen nek had, een gevoel dat mijn gezicht een pompoen was, en me afvragend wat
ze toch in me zag.’ ‘Feeling like my face was a pumpkin.’ De kunstenaar is niet
alleen een showman, maar ook een charmeur.
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Wat ook de amusementswaarde van zo'n boek mag zijn, het is een monument voor
de onproportionele aandacht die er wordt geschonken aan dingen die vagelijk iets
met kunst te maken hebben, maar die dat zelf in de verste verte niet zijn. Hoe charmant
ook, het is vooral dat gedoe er omheen wat argwaan wekt: onzinnige exposities van
krabbels op kladjes ter demonstratie van het artistieke proces, rare boeken waarin
een hoop meer en minder onderhoudende praatjes worden verkocht onder het mom
van verduidelijking, van een toevoeging, van nuttige informatie. Allemaal dingen
die zulke tentoonstellingen en boeken niet zijn. Als er ergens sprake is van oplichterij
is het op dit terrein.
Niet dat Schnabel hiermee de verpersoonlijking van het kwaad is. Juist omdat zijn
toon niet speciaal vals is, maar in het algemeen tamelijk oprecht en beschouwelijk,
wordt zichtbaar hoe zeer iemand deel kan uitmaken van een mechanisme waar hij
geen greep op heeft. Wat Schnabel juist illustreert is dat iemand die van een kwalijk
maatschappelijk mechanisme profiteert, niet per definitie een koelbloedige profiteur
hoeft te zijn. Dat is althans de indruk die dit boek bij mij achterlaat. Ondanks alle
religieuze en psychologische bombast waar Schnabel zijn kunst mee omkleedt en
waar hij zulke successen mee boekt, kan ik hem niet onsympathiek vinden. Daarmee
is over zijn werk nog steeds niets gezegd, maar het merkwaardige is dat hij in dit
opzicht werkelijk samenvalt met dat werk, zoals hij ook voorstaat. Zowel zijn manier
van zich uitdrukken als zijn schilderijen hebben een vage bekoring, die voor mijn
gevoel vooral het gevolg is van een soort monomane hardnekkigheid: het idee dat
als iemand een bepaald doel maar met genoeg inzet en energie nastreeft, dat het dan
vanzelf iets oplevert. De portretten die Schnabel heeft geschilderd hebben iets
onhandigs, een soort opgeblazen houterigheid; de combinaties van teksten met
plaatjes, vegen, vlekken en dingen, overlappende en tegenstrijdige vormen hebben
hetzelfde vage aantrekkelijke, zoals dingen die je soms in winkeltjes tegenkomt; een
tegel met het hoofd van Kennedy er op en daaronder de woorden: Ich Bin Ein Berliner.

Julian Schnabel

De associatie komt natuurlijk door de gebroken borden waar Schnabel mee werkt,
maar het had ook iets anders kunnen zijn: een oude op straat gevonden ansichtkaart
of zo iets, dingen die een onmiskenbare gevoelswaarde kunnen hebben door hun
overbodigheid en het ongerijmde van hun voorstelling. Schnabel zelf houdt ook van
dit type rommeltjes zoals blijkt uit illustraties in zijn boek. Hij wil hetzelfde
esthetische effect van directheid in zijn werk, maar dan in het groot: ‘en gevoeld van
schoonheid, opgeroepen door de associatie met iets dat er buiten staat.’
Pijn, conflict, gespletenheid, de dood: dat zijn de thema's die Schnabel bezighouden.
Hij wil zijn kunst maken tot ‘some great violent act’. ‘De borden lijken een geluid
te hebben, het geluid van menselijke tragedie, een antropomorfe impressie van dingen
die worden uitgesmeerd en gegooid.’
Er is geen woord in deze en andere uitspraken van Schnabel over zijn eigen werk
dat niet door de schilderijen wordt geïllustreerd. Het enige dat je hem kunt verwijten
is dat hij geen enkele moeite doet om zijn thematiek méér dan deze rudimentaire
vorm te geven. Het zelfde kun je zeggen van zijn autobiografie: het is veel, en vol
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en het rammelt. Er is een oud en eeuwig verschil tussen kunst die gaat over pijn en
geweld, die er de essentie van weet op te roepen, en kunst die daar uit is samengesteld
en
Vervolg op pagina 16
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Tijdschrift
Het reisverslag of reisverhaal als vorm van literaire journalistiek doet het nog steeds
goed in de zaterdagkranten en in boekvorm. Raster 41/1988 haakt daarop in door
een heel nummer aan literaire reisvertellingen te wijden, en wel specifiek aan
verzonnen reisverhalen. De auteur van zulke boeken hoeft z'n stoel niet uit te zijn
geweest om toch een prachtig reisverhaal te kunnen schrijven. Daarbij maakt de
redactie onderscheid tussen pseudo-realistische reisverhalen - met als voor de hand
liggend voorbeeld de roman Amerika van Franz Kafka, want in dat land was Kafka
nooit geweest - en fantastische reisverhalen zoals Gulliver's Travels van Jonathan
Swift. Deze laatste categorie verhalen beleefde twee bloeiperioden: aan het eind van
de zeventiende en begin achttiende eeuw en precies honderd jaar later in het fin de
siècle. Die perioden vallen samen met de be langrijkste ontdekkingsreizen in de
werkelijkheid naar de poolgebieden en naar de binnenlanden van Afrika en Azië. De
Duitse literatuurwetenschapper Gert Mattenklott opent het nummer, dat ‘De
denkbeeldige reis’ heet met een bijdrage over de verbeeldingskracht. Hij noemt de
fantasie een psychologische en esthetische techniek waarmee we de gevangenis van
het hier en nu kunnen openbreken. Reizen ziet hij als de kunst van het afwezig zijn
en van het afscheid kunnen nemen. Mattenklott haalt er heel wat auteurs bij om zijn
beweringen te staven: Huysmans, Tolstoj, Tieck, Novalis en Emily Brontë. Nietzsches
Zaratoestra is voor hem zo ongeveer het belangrijkste voorbeeld van het woord, een
soort trance, een geestelijke ervaring. Anton Haakman gaat in zijn stuk ‘Naar binnen’
terug tot het kinderboek. Daarin beleven denkbeeldige wezens denkbeeldige avonturen
in denkbeeldige landen: Alice, Sindbad en Bruintje Beer bij voorbeeld. Haakman
schrijft overzichtelijker en vlotter dan Mattenklott. Hij somt de denkbeeldige
reismogelijkheden op. Men kan op aarde blijven, zich van de aarde losmaken of naar
het binnenste van de aarde reizen. In de onderwereld waren Gilgamesj en Orpheus
op zoek naar hun gestorven vriend en geliefde. Odysseus was ook in het schimmenrijk
net als Aeneas en Dante. Een beschrijving van de hel van een zekere Quevedo (1608)
is heel vermakelijk. Alle verdoemden zijn daar naar hun beroep gerangschikt. De
bakkers bij voorbeeld mogen gewoon hun werk blijven doen, want die hebben toch
al hun leven lang nagelvuil en snot in hun pasteitjes gestopt, en vlees, vliegen en
muggen in hun zoete broodjes in plaats van krenten. Hoeren mogen de hel niet in.
Zij moeten op aarde verdoemden werven. Tegenover de hellevaart staat de hemelvaart,
beschreven door onder meer Cyrano de Bergerac (1648). Ook een geliefkoosd
onderwerp is de omgekeerde wereld: een antiutopie waar de zieken gestraft worden
en de misdadigers worden verzorgd. Haakman leidt ook een fragment in van ‘De
onderaardse reis van Klaas Klim’ (1741) van de Deen Ludwig Holberg. Klaas Klim
probeert in een krater af te dalen, maar tuimelt naar beneden, een val die dagen blijkt
te duren. Maarten van Buuren schrijft over de hugenoot Simon Tyssot de Patot, een
wiskundige uit Deventer, die twee imaginaire reisverhalen schreef aan het begin van
de achttiende eeuw. J.A. Dautzenberg belicht de science-fictionvariant van de
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imaginaire reisliteratuur. De leukste bijdrage is die van Italo Calvino over de
jonggestorven Amerikaanse Nederlander Donald Evans. Evans ontwierp en tekende
series postzegels van bedachte landen. ‘Catalogus van de wereld’ zou zijn hele oeuvre
moeten gaan heten. De namen van de landen en series zijn heel echt en de tekeningen
zeer natuurgetrouw. Het is jammer dat er niet een paar van die prachtige postzegels
in Raster staan afgebeeld (er bestaat wel een boek van).
EVA COSSEE

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,90)

2. (-)

Hermine de Graaf, De regels van het huis
(Meulenhoff, f 22,50)

3. (3)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

4. (4)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

5. (2)

Kees van Kooten, Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

6. (6)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

7. (-)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

8. (-)

Hugo Claus, Een zachte vernieling (De
Bezige Bij, f 27,50, geb. f 39,50)

9. (7)

Philip Roth, Het contraleven (Meulenhoff,
f 19,50)

10. (5)

Marten Toonder, Ik voel dat heel fijn aan
(De Bezige Bij, f 21,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (4)

Nienke Begemann, Victorine (Bert
Bakker, f 39,90)
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4. (3)

Annie Cohen - Solal, Jean - Paul Sartre,
zijn biografie (Van Gennep, f 69,50)

5. (-)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

6. (8)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

7. (-)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

8. (-)

J.M.A. Biesheuvel, Biesboek
(Meulenhoff, f 29,50, geb. f 45,-)

9. (7)

Michael Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

10. (5)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoorde lijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
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Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Emotioneel hoofdredacteur
Margreet Dolman beschikt over een tomeloze energie en een hart van goud. Dat moet
iedereen zijn opgevallen die haar wel eens in touw heeft gezien op het toneel of voor
de televisie, of die haar diepmenselijke conférences voor de radio heeft beluisterd.
Nu heeft zij zich op de gedrukte media gestort en een (ongetwijfeld lang gekoesterde)
meisjesdroom vervuld: een eigen blaadje, waar je zelf alles in kunt schrijven wat je
wilt en waar je mensen voor kunt uitnodigen die jou aanstaan. Mens en gevoelens
(verkrijgbaar in de betere boek- en tijdschriftenwinkel, f 4,50) is gedrukt op
kringlooppapier; als ik Dolmans ziel goed doorgrond, zal dat een keus zijn geweest
die minder uit financiële overwegingen geboren is, dan wel vanuit een snijdend
medelijden met vers te kappen bomen. Dan maar een recycling van gebruikte bomen,
moet zij gedacht hebben. De inhoud van de eerste Mens en gevoelens is, zoals te
verwachten met zo'n breed aandachtsgebied, verrassend en divers. Iets te divers naar
mijn smaak. Dolman zelf laat natuurlijk haar hart spreken in verschillende
afsplitsingen van haar gekwelde maar toch blijmoedige persoonlijkheid. Zo ontmoet
de lezer de tot op het bot kleverige (Kent u die uitdrukking?) dominee Gremdaat,
die als altijd lust put uit de kleinste én de grootste dingen. Ook Thea Doelwijt en Ria
Gort kunnen we herkennen als neurotische incarnaties van de toch al behoorlijk
neurotische Dolman. Hun kleine aanvaringen in het dagelijkse leven: opgebeld
worden door iemand die jou wel kent maar niet andersom, ruzie met een verkoopster
in een reformwinkel (‘Ik heb gewoon geen zin om als maar weer hetzelfde aan mensen
uit te moeten leggen’) worden roerend beschreven. De naakte ziel van dominee en
dames, waarop werkelijk geen splintertje eelt valt te bekennen, siddert onder de
geringste beroering en de emoties vliegen je om de oren als gebraden kippetjes in
luilekkerland. Dolman zet de toon en de meeste andere bijdragen lopen hierdoor wat
uit de pas. Te serieus, te onsentimenteel, te gewoon. In de ‘Inhoud’ kondigt de
hoofdredactrice een primeur aan in het interview met de voorzitter van de
ondernemingsraad van de Nederlandse Opera, Peter Poliakine. Een primeur? Die
wil ik helemaal niet lezen in dit blad! Ik wil gevoelens, en die lenen zich niet voor
nieuws of actualiteiten. Ik begrijp wel hoe dit komt. Mevrouw Dolman is niet alleen
als mens maar ook als hoofdredactrice te gevoelig om nee te zeggen tegen mensen
die net met de verkeerde bijdragen aan komen zetten. Ze zou ze met een weigering
op de ziel trappen - denkt ze. Ik zou haar willen toeroepen dat dit een misverstand
is! Streng doch rechtvaardig moet het devies zijn, ook voor een emotioneel
hoofdredacteur. Dat is even door de zure appel heenbijten in het begin, maar
uiteindelijk fleurt iedereen daarvan op en het blad niet het minst. Misschien dat om
een beginnetje te maken mevrouw Herma Krabbé als vaste medewerkster
aangetrokken zou kunnen worden. Haar relaas over het braken in restaurants (in de
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rubriek ‘Dat had ik... en dat heb ik niet meer’) was even bloedstollend als subliem.
En met een gelukkige afloop. Dat steekt de lezer nog eens een hart onder de riem.
BR

Monumentje voor een maecenas
Sedert 1968 wordt jaarlijks in Engeland de ‘Walter Neurath Memorial Lecture’
gegeven, een lezing op het gebied van de kunstgeschiedenis ter nagedachtenis aan
de oprichter van uitgeverij Thames & Hudson. Deze lezingen komen vervolgens in
een fraai geïllustreerd boekje beschikbaar voor een breder publiek. Zo ook dit jaar:
onlangs verscheen The Painfull Birth of the Art Book (Thames & Hudson, 64 p.,
f 25,80) van Francis Haskell, een Oxfordse kunsthistoricus die een aantal studies
over de geschiedenis van het maecenaat op zijn naam heeft. Het onderwerp van zijn
lezing voldoet ongetwijfeld aan de verplichting van ‘reflecting the interests’ van
wijlen Walter Neurath.
Haskell wijdt eerst enkele woorden aan de voorloper van het kunstboek, de
verzameling van gravures naar beroemde kunstwerken. Tot aan het eind van de
zeventiende eeuw waren dat meestal oude kunstwerken, en omdat die in Italië in
ruime mate voorradig waren, was de productie van dergelijke prenten geconcentreerd
in Rome, en wel, specifieker, in de schoot van de zeer ondernemingslustige familie
De' Rossi. Richtten deze prenttycoons zich op de vrije markt, de enkele vermogende
particulier die zijn verzameling op gravures liet vastleggen, deed dat om een passend
gastgeschenk bij de hand te hebben. Ook al werden deze gravures in een boek
bijeengebonden, kunstboeken in moderne zin waren het nog niet.
De geboorte van dát kunstboek, waaraan het leeuwedeel van Haskell's lezing
gewijd is, dagtekent van 1721. In dat jaar wist de Duc d'Orléans de hand te leggen
op een schitterende collectie Italiaanse kunst, en de bankier Pierre Crozat, een rijke
amateur kreeg de gedachte die verzameling in een beredeneerde en geïllustreerde
catalogus samen te vatten. De geschiedenis van wat uiteindelijk zou heten Recueil
d'Estampes d'après les plus beaux Tableaux, et d'après les plus beaux dessins qui
sont en France dans le Cabinet du Roy et dans celui du Duc d'Orléans, et dans autres
Cabinets werd die van een lijdensweg. Het voert te ver hier de details te vermelden,
maar enkele stenen op die weg waren, naast de wisselvalligheden van de economie,
Crozats hang naar perfectie en zijn steeds ambitieuzere opzet: wat begonnen was als
een inventarislijst van een Franse collectie moest ten slotte zoveel worden als een
standaardwerk over de Italiaanse schilder- en tekenkunst in heel Europa.
Het ‘moderne’ aan zijn boek was de zorg voor getrouwheid van de afbeeldingen
(de graveurs werkten niet alleen naar de noodzakelijke ‘tussentekening’, maar hadden
ook het originele schilderij voor zich), de gewetensvolle opsomming van afmetingen,
dragers en gebruikte technieken, een vermelding van herkomst en verblijfplaats van
schilderij of tekening en een biografie van de maker. Kunsthistorisch commentaar
werd geleverd door de connaisseur Pierre-Jean Mariette, die, eveneens een primeur,
bovenal de kunsthistorische formele aspecten van elk werk belichtte en pas in tweede
instantie de historische (‘wie of wat stelt de afbeelding voor?’).
Het eerste deel van het plaatwerk verscheen in 1729, het tweede pas in 1742, twee
jaar na het verscheiden van de initiatiefnemer. Een vervolgdeel verscheen niet meer.
Het zaad was echter gevallen en Crozats voorbeeld leidde tot de veel beroemder
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geworden Recueil d'Estampes van de Dresdener Galerie (1753-1757). Haskell's lezing
is een verdiend monumentje voor een gedrevene die het gelijk pas na zijn dood kreeg.
HWB

Spinazie-academie
‘Een kookboek voor mannen die het nog niet kunnen’, is de kwalificatie die de
uitgever meegaf aan de bundeling van Anne Scheepmakers kooklessen aan de enige
hogeschool in Nederland voor oprechte amateurs, de Academie Waterland in
Broek-in-Waterland. Koken voor ongeoefende heren (Bzztôh, 101 p., f 16,50) geeft
vijfenveertig specialiteiten uit acht keukens (die van Nederland, Vlaanderen, Frankrijk,
Italië, Oost-Europa, Balkan, India en Scandinavië), gegroepeerd in acht aantrekkelijke
menu's en aangevuld met - passend bij een academie - enige cultuurhistorische
geleerdheid: dat ‘de oude Grieken’ de peterselie vereerden, munt in hoog aanzien
stond bij ‘de oude Egyptenaren’, en ‘de oude Romeinen’ van dille kransen vlochten
voor terugkerende oorlogshelden. De behandeling der ‘geschiedenis van kruiden’ in
het uiterst summiere bestek van vier pagina'tjes lijkt me niet de eerste noodzaak voor
een ongeoefend heer die, naar valt te vrezen, nog geen manieren heeft om een bosje
kervel in eer en deugd het hof te kunnen maken - ik weet bijna zeker dat hij het mes
ervoor niet eens bezit. Een verstandig woord over behoorlijk gereedschap zou in dit
boekje wel op z'n plaats geweest zijn: Anne Scheepmakers geoefendheid heeft hier
en daar tot gevolg dat ze nogal eens iets als vanzelfsprekend beschouwt, wat het voor
de oningewijde niet is. Het ‘snufje zout’ dat een terrine van anderhalve kilo vlees
zou behoeven is in die zin wat al te luchthartig opgevat, net als de gratin dauphinois,
waarbij de laag room van ‘ongeveer een centimeter’ een betrouwbare schatting is,
alleen níét voor de ongeoefende hand die er geheid een te diepe schaal voor zal kiezen
en zo niet van het misverstand zal worden afgebracht dat koken meer iets is dat
slechts bij toe val lukt. Anne Scheepmakers enthousiaste Waterlandse colleges gaan
er terecht van uit dat koken minder een kwestie is van talent of ondoorgrondelijke
mysteries dan van verstand; haar nadruk op het nadenken-vooraf bewijst het. ‘Nu
dit boek bestaat,’ zegt Aart van Zoest, rector van de Academie Waterland (tevens
succesvol leerling van de cursus) in zijn inleiding, ‘heeft geen heer nog een ecxuus
voor ongeoefendheid.’
DS

Modernistisch literatortje
E. du Perron was ooit ook een broekje. Dat is moeilijk voor te stellen, maar we weten
er genoeg van door zijn roman Het land van herkomst. Toen hij in september 1921
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met zijn ouders vanuit Indië in Marseille aankwam was hij eenentwintig jaar en had
hij al een roman van Alexander Dumas père vertaald die in de vorm van een feuilleton
in een krant was verschenen. Toen zijn ouders in Brussel neerstreken trok Du Perron
zelf al ras naar Parijs om daar het kunstenaarschap van dichtbij te ondergaan. Hij
probeerde er ook zelf een te worden en sloot vriendschap met Pascal Pia en Creixams.
Hij wilde ook verwoed modern zijn en schafte zich elke nieuwe publikatie aan die
er de geur van had. In Brussel had hij kennisgemaakt met en was hij verliefd geworden
op Clairette Petrucci, iemand die later enigszins vertekend terugkeert in zijn roman
Een voorbereiding en als Teresa in Het land van herkomst. Voorlopig beperkte hij
zich ertoe haar het hof te proberen te maken, maar zij vond hem wel leuk, maar niet
leuk genoeg. De wervelende geest van Du Perron produceerde naar aanleiding van
deze stormachtige niet-verhouding menig gedicht, te vinden in De behouden
prullemand. Zij komt ook voor in het merkwaardige geschrift Manuscrit trouvé dans
une poche dat Du Perron in mei en juni 1922 in zijn beste Frans schreef, haar in
handschrift overhandigde en later in een oplage van vijfhonderd exemplaren in eigen
beheer uitgaf. Later wilde hij er niets meer van weten en het komt ook niet voor in
zijn Verzameld Werk. Vertaald door Arjaan van Nimwegen en ingeleid door J.H.W.
Veenstra is het nu na al die jaren opnieuw uitgegeven als een curiositeit, want dat is
het, door Kwadraat onder de titel Manuscript in een jaszak gevonden (tweetalig,
98 p., f 14,50). Du Perron is hierin het wilde literatortje dat gekheid maakt met zijn
passie voor het moderne, maar er nog niets voor in de plaats kan stellen. Hij bespreekt
in modernistische dichtvorm de nieuwe ‘regels’ en handelt er meteen naar: geen
komma's meer, geen hoofdletters, woorden weglaten, zinnen van één woord,
verschillende talen door elkaar, commentaar leverend op wat hij aan het doen is. Het
Manuscript wordt gepresenteerd als zijnde van de jonge buitenlander Bodor Guila
en gevonden in zijn zak toen hij werd opgenomen in het sanatorium van Dr. Julius
Billencratz, Strond-aan-de-Knicker (NB). De dokter voegt aan het geheel een
Medische Verklaring toe over de geestelijke toestand van de kunstenaar die zo door
Max Jacob wordt beziggehouden dat hij hoopt dat hij er bij hem genadig af zal komen,
mocht het geschrift onder zijn ogen komen. Deze bewondering neemt niet weg dat
de kunstenaar hoogmoedig polemiseert tegen Nederlandse critici als ‘meneer
Neuhuys’ die precies zou weten wie de vader is van de jonge poëzie. Het Manuscript
is vermakelijk en melig en laat zien hoe Du Perron een half en half ironisch epigoon
van de modernen was.
CP
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Aan deze pagina werkten mee: Hans W. Bakx, Carel Peeters, Beatrijs Ritsema, Diny
Schouten

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Het respijt door Primo Levi. Vertaling Frida de Matteis-Vogels. Meulenhoff, f 34,50.
Het verslag van Levi's terugreis uit Auschwitz in de zomer en herfst van 1945.
Gedichten door Friedrich Hölderlin. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Ad den
Besten. De Prom, f 65,-. Omvangrijke tweetalige bloemlezing.
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Julian Schnabel
Vervolg van pagina 13
die er de emblemen van toont, zoals gebroken borden en woeste vegen. Dat is precies
wat de kloof slaat tussen hem en Goya die hij terecht zeer bewondert, maar met wie
hij zich in de verste verte niet kan meten.
Het valt Schnabel niet te verwijten dat hij buitensporige successen boekt met zijn
‘great violent act’; en dat hij zelf gelooft in hun genialiteit en Messiaanse betekenis,
kun je hem maar ten dele verwijten. Daar moeten veel mensen tegelijk op
aangesproken worden. Als iedereen almaar in iemands oren blijft toeteren, dat hij
God of de Duivel zelf is, gaat diegene er op zeker moment zelf in geloven. Uiteindelijk
is het een manier om zowel kunstenaars als de kunst dom te houden (Schnabel
vergelijkt zichzelf al schilderend met een van die knikkende hondjes achterin de
auto), in stand gehouden door mensen die minder in kunst geïnteresseerd zijn dan in
hun eigen positie in de kunstwereld. Zolang psychische labiliteit, schizofrenie en
ontoerekeningsvatbaarheid op grote schaal geaccepteerd worden als primaire
ingrediënten van kunst, blijven deze mensen er uiteindelijk de dienst uitmaken.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

De boekcorner van...
Goos Verhoef!
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Of ik het sigarennieuws had gezien op de TV vroeg meneer de Vries. Waar was dat
dan op? Op het Halfzesjournaal. Nee dat kan ik natuurlijk niet zien want dan is de
zaak nog open. Nou meneer de Vries had het opgenomen op de video dus als ik wilde
kijken was ik welkom. Aardige man. Bij het woord sigaar had hij aan mij gedacht
en de video ingedrukt.
Ik gisteravond dus op bezoek met een doosjes panatelas voor meneer en een zakje
Engelse drop voor mevrouw de Vries. Na de koffie bekeken we de video. Het stukje
in het Journaal was een, wel drie minuten durende reclamespot voor een nieuwe
sigaar van La Paz die ten doop was gehouden. Plus een praatje over de sigaar in het
algmeen. Dat de Nederlandse sigaar in opmars is. Dat steeds meer mensen een spriet
corona of tuitknak opsteken in plaats van de ouderwetse bolknak. Over de bolknak
zei de commentator: 't ruikt naar oudrooms in rokerige achterkamers. Verstonden
wij. En dat begrepen we niet. De bolknak ruikt oudrooms? Maar na twee keer
terugspoelen begrepen we dat hij zei oudooms. Begrepen we ook niet. Wat zijn
oudooms? Of bedoelde hij oude ooms?
Een collega van mij de heer W. Ruigrok kwam in beeld die goed uitlegde dat je
de bolknak op geen enkel punt met de huidige sigaar kan vergelijken. Is waar. De
bolknak wordt niet van 100% tabak gemaakt en is bovendien gesausd. De nieuwe
Nederlandse sigaren die als paddestoelen uit de grond rijzen zijn van de beste tabakken
gemaakt. De sigarenfabrikant F. Vogels zei dat er vijf jaar geleden 600.000
sigarenrokers waren en dat het er nu 8 à 900.000 zijn. Na prachtige opnames van het
maken van sigaren werd de nieuwe sigaar aangeboden aan... Prins Bernhard! De
sigaren heten De Heeren van Ruysdael en kosten 5 gulden het stuk. Niet iets voor
iedereen om tussen neus en lippen in rook te doen opgaan zei de commentator op
grappige wijze.
Een doos van 25 komt op 125 gulden. Absoluut niet geschikt voor mijn assortiment
dus maar het deed me toch wel wat dat een lid van het Koninklijk Huis zo de aandacht
vestigde op onze branche. Wat had vader deze reportage mooi gevonden dacht ik
nog.
Ook op de radio was een programma dat met mijn zaak te maken had. Toevallig
zette ik mijn transistorradiootje op dinsdagmiddag twee uur aan op zoek naar een
muziekje. Dat kan wel omdat het dan heel rustig is. Ik viel erin op het moment dat
iemand iets voorlas waarvan ik bijna uit mijn stoel viel zo schuin als het was. Het
bleek een groepje mensen dat elkaar vieze passages uit boeken voorlas en dan moest
men raden uit welk boek het kwam. Ook begreep ik dat er schrijvers bij dat groepje
zaten die regelmatig over het bedrijven van gemeenschap zal ik maar zeggen in de
krant schreven. Kranten die ik blijkbaar niet lees en ook de boektitels zeiden me
niets.
Wat me opviel was dat de radiosprekers in hun literaire zogenaamd betere boeken
hadden moeten zoeken naar pittige passages. Nou als ik in dat forum had gezeten
dan had ik niet lang hoeven zoeken. Want in alle boeken uit mijn Corner komen die
passages voor. Minstens twee of drie keer per boek wordt de liefde bedreven dat de
stukken eraf vliegen. Dat is zo gewoon dat er geen radioforum voor hoeft te worden
belegd. Ik zal nu nog 's zo'n stuk laten volgen dus de wat preutse lezers van deze
rubriek zijn gewaarschuwd en kunnen nu stoppen met lezen.
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Beetje bij beetje verlegde hij zijn spoor, totdat zijn hand haar platte buik en de
bovenzijde van haar lange benen had bereikt. Hij deed het zachte, vochtige vlees dat
hij daar vond vaneen, zocht met zijn vingers naar het intiemste plekje en liefkoosde
haar daar tot ze het uitkermde van genot. Haar ritmische bewegingen werden vuriger
en Brad keek glimlachend op haar neer.
‘Ja,’ fluisterde ze, ‘sneller!’
Brad bleef haar strelen tot haar lichaam zich spande. Vlug pakte hij uit de la van
het nachtkastje het kleine pakje en rolde het condoom helemaal af. Met behulp van
haar gretige vingers bracht hij het beschermende middel om zijn warme mannelijkheid
aan en nadat ze hadden gecontroleerd dat het helemaal goed zat, kwam hij in haar.
Zijn stoten waren diep en krachtig, en Jo reageerde met een vurigheid en een passie
die hem compleet verbijsterde. Zelfs in bed waren ze het volmaakte paar. Hun leven
samen zou even heerlijk zijn als hij zich had voorgesteld.
Kan iemand het raden? Vast niet want het is een nieuwe uit de serie Super Roman
en heet Een gewaagde beslissing door Georgia Boekhoven. Nou zit er in het stukje
dat ik overschreef wel een addertje onder het gras. De zinnen die gaan over het
condoom heb ik er zelf bij verzonnen. Ik vind het namelijk gek dat er in de
Cornerboeken nog geen sprake van condooms is. Wordt dat zo langzamerhand niet
eens tijd zo vraag ik me af? Van die Nationale Aktie om condooms te gebruiken vind
je in de boeken nog niets terug. De Bouquet en andere reeksen worden wekelijks
door drie miljoen mensen gelezen. Al die lezers zouden na een maand het gebruik
van het condoom heel gewoon gaan vinden. En dat moet. Stel je voor dat er een tijd
kwam dat de overheid het verplicht ging stellen. Bij alle sexscènes in alle boeken
moeten condooms worden gebruikt. Dat zou betekenen dat het al heel erg gesteld
was met de ziekte waarvan ik niet eens de naam meer hoef te noemen.
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[9 april 1988 - Nummer 14]
Ter zake
Diny Schouten

Bij uitgeverij Athenaeum/Polak & Van Gennep vond opnieuw een directiewisseling
plaats, die binnen de familie bleef. De huidige eigenaar, Rob Polak, neef van de
stichter der uitgeverij Johan Polak, besloot bij nader inzien te kiezen voor een
loopbaan in de advocatuur. Zijn vader Rob Polak sr., broer van Johan en medisch
onderzoeker in ruste, heeft nu het beheer over het fonds, waartoe het gebruikmaken
van de VUT-regeling hem in staat stelt. De uitgeverij werd om redenen van zuinigheid
gevestigd in de voormalige studentenkamer van Rob jr. ‘Het is een sprong in het
diepe,’ geeft de nieuwe uitgever toe, die zich ‘niet gehinderd voelt door al te veel
kennis van zaken.’ Broer Johan wordt daarom met enige regelmaat geraadpleegd als
informeel adviseur, maar Rob Polak denkt eerder de voorgenomen zakelijker koers
van zijn zoon voort te zetten: ‘Johan werd nooit geremd door overwegingen van
zakelijkheid.’ Polaks eerste zorg is om de ‘kapitale investeringen in zorg, liefde en
geld’ die in Athenaeum zijn gedaan, niet verloren te laten gaan. Behalve voortzetting
van de serie goedkope herdrukken (Marguerite Yourcenars Het hermetisch zwart
voor f 15,-), heeft het nieuwe Athenaeum plannen met de vele vertalingen die nog
op de plank lagen. Daarvan wordt in ieder geval Nabokovs Laughter in the Dark
uitgebracht. Het bereikbaar maken van de dure Athenaeum-uitgaven voor een groter
publiek is voorlopig Polaks eerste zorg: ‘Ten slotte ben ik van huis uit practicus. Als
uitgeverij zijn we nu erg marginaal, en dat is de reden dat we nog op zoek zijn naar
aansluiting bij een grotere uitgeverij. Er zijn besprekingen met uitgeverij Ambo
gaande, maar ik heb geen idee welke kant ze zullen opgaan. We hebben geen haast.’
Op maandag 18 april organiseert Paradiso in Amsterdam een ‘Nacht der
Overnachtingen’. Dan wordt ‘logies met ontbijt’ geboden, die het mogelijk maakt
een culturele avond met zang, dans en muziek (popster Ernst Jansz zingt liederen
van Schubert) te volgen vanuit een gehuurd stapelbed. Tandpasta, tandenborstel,
zeep, handdoek, washandje en pyjama gelieve het publiek zelf mee te brengen. Na
het gezamenlijk tandenpoetsen en bedopmaken kan er geluisterd worden naar
schrijvers die spannende verhalen zullen voorlezen voor-het-slapen-gaan. Organisator
Rein Spoorman stelt gerust dat er gescheiden ruimtes zullen zijn voor mannen en
vrouwen, ‘want het is wel de bedoeling dat iedereen een genoeglijke nachtrust heeft.’
De organisatie van christelijke boekhandelaren, de stichting Christelijk Lektuur
Kontakt, gaf voor de leden die bezwaar hebben tegen de goddeloosheid van
boekenweekgeschenkschrijver Maarten Biesheuvel een alternatief boekenweekboekje
uit. Mijn hart leest mee, een bundel protestants-christelijke poëzie (met een oplage
van 15.000 exemplaren) kost f 2,50, maar naar eigen inzicht mogen de christelijke
boekhandelaar het boekje ook cadeau doen. Verantwoordelijk voor de uitgave is
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uitgeverij Kok in Kampen, waar een keuze werd gemaakt uit bij christelijke
uitgeverijen verschenen gedichtenbundels. De korte termijn ‘waarin de produktie
gerealiseerd moest worden’, maakte dat de betrokken dichters pas ná de uitgave op
de hoogte werden gesteld. Daarover maakte één van de opgenomen dichters, Hans
Werkman zich nogal boos: ‘Ik stel er helemaal geen prijs op om in dat boekje te
staan. Dit gezelschap is veel te divers, goede poëzie staat naast zeer slechte poëzie.
Zo'n rommelig boekje gaat dan ten onrechte het gezicht van de christelijke poëzie
bepalen. Er blijkt uit dat het CLK van literatuur geen kaas heeft gegeten.’ De
redacteur/samensteller Albert de Vos blijkt het geheel eens te zijn met Werkmans
kritiek: ‘Van sommige opgenomen poëtische teksten zou je kunnen zeggen dat het
meer om pastorale meditaties gaat dan om gedichten.’ De haast waarmee het boekje
gemaakt moest worden is spijtig: ‘Het is inderdaad usance om ook aan de auteurs
om toestemming te vragen, ook al was dat in dit geval niet strikt nodig omdat de
auteursrechten bij de uitgevers lagen.’

Met het Vlaamse uitgeverij-wezen gaat het heus véél beter dan men wel eens beweerd
ziet, vindt uitgever Rudy van Schoonbeek van uitgeverij Dedalus. Uitgeverij Dedalus,
vijf jaar geleden opgericht als stichting en derhalve zonder winstoogmerk, werd vorig
jaar omgezet in een coöperatieve vereniging, een organisatievorm die in Nederland
uitgeverij De Bezige Bij uniek maakt. Het ene jaar van ‘professionalisering’ (met 25
titels per jaar) blijkt Dedalus tot een gewilde investering te hebben gemaakt voor
grotere uitgevers. Het aanbod van Uitgeverijen Singel 262 tot overname kwam voor
Van Schoonbeek en zijn compagnon Ronald Grossey ongevraagd: ‘We hadden de
luxe om het voorstel ruim in overweging te kunnen nemen, want er was financieel
geen noodzaak voor.’ Aansluiting bij de Singel 262-uitgeverijen (Querido, De
Arbeiderspers en Nijgh & Van Ditmar) biedt aan Dedalus mogelijkheden voor een
betere distributie in Nederland en voor co-produkties. Dedalus specialiseert zich in
toneelteksten, die tegelijk met de theateruitvoeringen worden uitgebracht, maar is
ook uitgever van essayistisch werk van Tom Lanoye (‘Het circus van de slechte
smaak’) en Herman Brusselmans (‘De geschiedenis van de Vlaamse literatuur’), en
zag een streven naar het kweken van ‘literaire fondsauteurs’ beloond met
uitgeverstrouw van een jonge generatie schrijvend Vlaanderen. Dat de ‘Hollandse
imperialisten’ zich meester hebben gemaakt van zijn fonds, zoals Van Schoonbeek
van verontwaardigde Vlaamse collega's te horen kreeg, beangstigt hem geenszins:
‘Ik heb niet de ambitie om Vlaamse boeken te maken. Ik heb de ambitie om boeken
te maken. Die worden alleen maar vanuit Vlaanderen geconcipieerd, en er is geen
enkele reden waarom die ook niet in Nederland aansluiting zouden vinden.’

In memoriam Fritz Landshoff
Op woensdag 31 maart overleed de uitgever Fritz Landshoff. Hij werd
zesentachtig jaar. Landshoff, gepromoveerd op Theodor Fontanes Effi Briest,
begon als redacteur van de Berlijnse uitgeverij Kiepenheuer. In het begin van
de jaren dertig dwong de machtsovername van de nazi's Landshoff tot emigratie.
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In samenwerking met de Nederlandse uitgever Emmanuel Querido was hij de
oprichter van de kleine ‘exil-uitgeverij’ Querido Verlag NV, dat aan de
geëngageerde auteurs van Kiepenheuer - onder wie Thomas Mann, Klaus Mann,
Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig, Anna Seghers, Bertolt Brecht - gelegenheid
bood tot publikatie. Querido Verlag was ook de uitgever van Klaus Manns
literaire exil-tijdschrift Die Sammlung. Landshoff bracht de oorlogsjaren in
Amerika door. Direct na de oorlog keerde hij terug naar Nederland, waar hij
tot 1951 directielid van uitgeverij Querido was. Vervolgens trad hij toe tot de
Newyorkse kunstboekenuitgeverij Harry N. Abrams, voor wie hij later een
Europese vestiging in Amsterdam opende. In 1984 trok Landshoff zich volledig
uit het uitgeversvak terug, dat in hem een even eminent als actief uitgever
herdenkt. Er waren plannen voor de uitgave van Landshoff memoires, op
uitnodiging van de Oostduitse uitgeverij Aufbau Verlag. Fritz Landshoff werd
uitvoerig geïnterviewd in de Boekenbijlage van 26 juli 1986.

Gedicht
De duistere sterren
Laat niemand meer zingen van liefde of oorlog.
De orde die de kosmos zijn naam gaf is ontbonden;
De hemelse legioenen zijn een kluwen van monsters,
Het heelal valt ons aan, blind, gewelddadig en vreemd.
De hemel is bezaaid met angstaanjagende dode zonnen,
Intens dichte klonten vermorzelde atomen.
Er straalt slechts wanhopige zwaarte uit,
Geen energie, geen enkele boodschap, geen deeltjes,
geen licht;
Zelfs het licht valt terug, gebroken door zijn eigen
gewicht,
En wij allen, mensenzaad, leven en sterven voor niets,
En eeuwig wentelen de hemelen zich, zinloos.

PRIMO LEVI
Uit: Op een onzeker uur. Gedichten. Vertaling Maarten Asscher en Reinier Speelman.
Meulenhoff, f 22,50
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Willige slachtoffers
De geschiedenis van de bovengrondse pers in oorlogstijd eindelijk
geschreven
Niet voor publicatie De legale pers tijdens de Duitse bezetting door René
Vos Uitgever: Sijthoff, 592 p., f 55,Jan Meyers
‘De pers in Nederland verschijnt voor de duur van de bezetting (...) zonder censuur
vooraf,’ maakte de Militärbefehlshaber in den Niederlanden op 16 mei 1940 bekend.
Die tegemoetkomendheid veronderstelde echter een absoluut loyale houding van de
verantwoordelijke uitgevers en redacteuren, voegde hij eraan toe. Dit was soepeler
dan in 's mans instructies stond. Vermoedelijk was hij blij verrast door de vriendelijke
houding van de Nederlanders tegenover hun ongenode gasten.
Dat waren niet zomaar veroveraars, maar vooral zendelingen die Nederland tot
het nazisme kwamen bekeren. Voor die ideologische doelstelling was beheersing
van de pers een eerste vereiste; die was de sleutel tot de gelijkschakeling op alle
andere gebieden en was dientengevolge het eerste slachtoffer in een fase waarin nog
niet te bevroeden viel wat die absolute loyaliteit nou precies zou inhouden.
De beschrijving van de lotgevallen van de legale pers in bezettingstijd heeft een
lange voorgeschiedenis. Halverwege de jaren zestig ontstond een discussie in De
Journalist over deze materie. Naar aanleiding hiervan wees Han Lammers, destijds
redacteur van De Groene, op de noodzaak van een wetenschappelijk onderzoek om
misverstanden en legenden de wereld uit te helpen dan wel het ontstaan ervan te
voorkomen. Het leek er al gauw van te zullen komen. Er werd een commissie van
bijstand in het leven geroepen en subsidie verleend. Maar dr. J. Haak, de eerste
onderzoeker, overleed, de tweede, A.J. de Leeuw, wetenschappelijk medewerker
van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, moest afhaken wegens tijdgebrek.
René Vos, beleidsmedewerker bij het ministerie van Volkshuisvesting, heeft het
karwei nu geklaard met Niet voor publicatie waarop hij begin maart te Leiden
promoveerde.

Door de duidelijke afwijkend gedrukte letters o, z en o begrepen lezers van advertenties wat er
bedoeld werd: Oranje Zal Overwinnen.

De titel slaat op de ANP-telexberichten met instructies voor de redacties over wat
moest of wel of niet mocht worden gepubliceerd. Aldus was zonder censuur vooraf
de persbreidel gerealiseerd.
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Waarom schikte de Nederlandse pers zich zo gemakkelijk en vooral waarom bleef
zij dat doen, toen de tijd van de fluwelen handschoen voorbij was en de bezetter meer
en meer zijn ware aarde toonde? Waarom ook lieten toen de lezers het niet afweten?
Immers geen foute kranten zonder foute lezers. Dat zijn een paar van de vragen die
Vos aan de orde stelt. Ook vraagt hij zich af of zijn onderzoek misschien een bijdrage
kan leveren tot de recente discussie in kringen van historici over de termen ‘goed’
en ‘fout’ als beoordelingsmaatstaven voor de houding tegenover de Duitsers.
‘De scherpste censuur had geen beter resultaat kunnen hebben. De Duitse
autoriteiten worden met het vriendelijkste commentaar begroet door dezelfde
krantenschrijvers die Seyss-Inquart tot voor kort nog uitmaakte voor verrader die
Oostenrijk de doodsteek had toegebracht.’ Aldus een Stimmungsbericht van juni
1940, berichten die de Duitsers regelmatig over de publieke opinie in bezet Nederland
naar Duitsland stuurden. Hun informanten waren deutschfreundliche Nederlanders,
ook journalisten.

Roomse bladen
De schikkingsbereidheid van de Nederlandse perswereld - de term is van P. Luykx
- was aanzienlijk groter dan de Duitsers hadden durven hopen. Tot het eind van de
oorlog stond hen een goed functionerende pers ter beschikking. Juist in die continuïteit
schuilt het kwaad. Tot de aanval op Rusland kon men desnoods geloven dat loyaliteit
moreel door de beugel kon, daarna en vooral vanaf zomer 1943 niet meer. Toen
ontaardde loyaliteit in collaboratie van steeds bedenkelijker kaliber.
Vos is uitermate gedetailleerd, geboden, verboden, strafmaatregelen, het trekken
en duwen voor een vinger in de pap, abonnementen en advertenties, geen kant en
geen krant blijft ongenoemd. Dat hij zich vrijwel uitsluitend bepaalt tot de dagbladen,
is mijns inziens een terechte beperking. Het onderzoek heeft nóg een beperking: het
is vooral gericht op de bedrijfsvoering en organisatie van de pers onder de Nieuwe
Orde. Misschien komt het daardoor dat het een weinig smeuïg boek is, maar wel zeer
doortimmerd, een standaardwerk.
In het gelijkschakelingsproces namen de roomse bladen een bijzondere plaats in.
Het episcopaat onder leiding van mgr. De Jong, aartsbisschop van Utrecht, waakte
tegen nazificatie. Zo werd in 1941 het mandement van 1936 tegen de NSB
aangescherpt. Er was een Führerbefehl dat er gedurende de oorlog geen acties tegen
de kerken mochten worden ondernomen. Kennelijk vond de bezettende macht dat
een en ander niet gold voor de confessionele pers. De Maasbode en Ons Noorden
werden, toen het zo uitkwam, flink op de vingers getikt, maar vooral De Tijd, het
roomse dagblad van Nederland, kreeg het moeilijk. Al begin 1941, dus nog in de
‘soepele’ periode, liep het tegen boetes op; in mei-juni van dat jaar kwam het tot een
verschijningsverbod. ‘Utrecht’ moest door de knieën en bewilligen in een aanpassing
van de redactie: A.A. Cageling werd opgenomen als ‘politiek redacteur’. Hij was
een Meijerfascist. Door hem te accepteren toonde het episcopaat zijn tweeslachtige
houding tegenover fascisme-nazisme.
Zomer 1942 werd het Algemeen Handelsblad met krachtige hand in het door de
Duitsers gewenste spoor gedrukt. De Nieuwe Rotterdamsche Courant kreeg de
pro-Duitse mr. J. Huyts als hoofdredacteur op z'n dak. Voor wie ogen in z'n hoofd
had was het duidelijk: de fluwelen handschoen was naar de mottenballen verwezen.
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Hak Holdert sr.

De Telegraaf
Interessant is Vos' uiteenzetting over De Telegraaf, die na de oorlog door de
perszuivering als kop van Jut werd behandeld. Eigenaar Hak Holdert sr. was de enige
presslord die ons land ooit heeft gehad. Speelde hij in de oorlog inderdaad een
‘geniaal spel’ om de krant uit handen van Duitsers en NSB'ers te houden? Zijn
gekonkel met Huygen en Mussert hoeft daarmee niet in strijd te zijn. Hij heeft
misschien geloofd deze figuren te kunnen manipuleren om nog erger te voorkomen.
Het pleit voor hem dat hij zijn hoofdredacteur Goedemans, die de Duitsers
onwelgevallig was, de hand boven het hoofd hield tot het niet langer kon omdat
Goedemans uit zijn beroep van journalist werd gezet. Daarna benoemde hij Fraenkel
die, zij het voorzichtig, de lijn van zijn voorganger trachtte door te trekken. Pas na
Holderts dood in 1944 kwam de krant door toedoen van zijn zoon geheel in
SS-vaarwater.
Vos toont aan dat De Telegraaf niet buitensporig heeft verdiend aan de bezetting.
Ik vind dat hij wel wat laconiek doet over die anderhalf miljoen die werd opgestreken
voor het drukken van de Deutsche Zeitung in den Niederlanden. Op de totale
opbrengst was het misschien niet de hele wereld, maar het is toch ook geen kattepies.
Is het niet zo dat de presslord bekwaam het nuttige met het aangename heeft weten
te verenigen?
Na de oorlog kwam de commissie voor de perszuivering tot de uitspraak dat wijlen
Holdert sr. had gehandeld uit pure baatzucht en weloverwogen had gecollaboreerd.
Door naoorlogse publikaties, onder anderen van P.H. Ritter jr., N. Polak en Jan Rogier
werd dat volgens Vos ‘telkens overgeleverd zonder dat het gestaafd werd door
deugdelijke bewijsvoering’. En het kleeft de krant tot op de dag van heden nog aan;
Vos heeft het tijdens zijn onderzoek ervaren.
Over de turbulente perszuivering van de jaren '45-'51 hebben Jan Brauer en Jan
Driever al een leesbare monografie geschreven. Vos noemt die niet in zijn bibliografie.
Wel weerlegt hij op overtuigende wijze de verklaring die men destijds voor de
perscollaboratie aandroeg. Zowel in illegale kringen als in Londen weet men die aan
het commerciële karakter van de kranten.
Na de bevrijding klonk de roep om vernieuwing op allerlei gebied. Het waren de
dagen van de Nederlandse Volksbeweging en de doorbraakgedachte. Voor de pers
werd vervanging van de ondernemersvorm door de stichtingsvorm gevraagd.
Vos concludeert dat deze diagnose puur speculatief was. Hij wijst op de omroepen
die met hun verenigingsvorm beslist niet minder collaboratiegevoelig waren dan de
kranten.
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Een ander punt van kritiek op de perszuivering is dat samenwerking met de vijand
om bedrijf en positie van de medewerkers te redden niet disculperend werd geacht.
Dit betekende dat collaboratie de pers zwaarder werd aangerekend dan andere
bedrijfstakken. Nu lijkt mij, de voorlichtende functie van de pers in aanmerking
genomen, hier veel voor te zeggen. In de fout gaan van een krant met idem zoveel
lezers heeft een andere impact dan van een aardappelmeelfabriek of zo.
‘De geschiedenis van de Nederlandse pers tijdens de bezetting is er meer een van
collaboratie dan van verzet,’ zegt A.J. de Leeuw. Hierin klinkt nog de eenvoudige
rubricering in ‘goed’ en ‘fout’ door om de houding tegenover de bezettende macht
te beschrijven. Inmiddels is deze door diverse historici als te grof afgewezen. Tussen
wit en zwart zijn vele grijzen. Er zijn nieuwe termen aangedragen om het historische
beeld te verfijnen: accommodatie, attentisme, schikkingsbereidheid...
Vos sluit zich aan bij de nieuwe conclusies en karakteriseert de houding van de
legale pers als een die zich ontwikkelde van accommodatie tot materiële collaboratie.

Toiletpapier
Dat collaboratie onder bepaalde omstandigheden niet alleen toelaatbaar is, maar zelfs
wenselijk of geboden, beweerde mr. L.G. Kortenhorst al in 1946 - in zijn dubbelrol
van lid van de Tweede Kamer en advocaat van ‘foute’ kranten, waardoor zijn stelling
veel op een oratio pro domo leek. Ook waren de tijden nog lang niet rijp voor
genuanceerd denken.
Voor de oorlog waren er honderdtwintig dagbladen in ons land met een totale
oplage van 2,1 miljoen. Maart 1944 waren er nog vijftig kranten over, maar het totaal
aantal abonnementen was honderdduizend of daaromtrent hoger.
Hoe zat het nou? Kreeg Nederland uiteindelijk de kranten die het verdiende? Dat
is te kras gezegd. Er waren verzachtende omstandigheden, waarvan de belangrijkste
was dat men voor de ingewikkelde distributieregelingen was aangewezen op een
krant. En om de kachel aan te maken, en voor toiletpapier. Vos laat ons de troostvolle
gedachte dat de produkten van de collaborerende pers in groten getale voor deze
doeleinden zijn aangewend.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Die vrouw dat ben ik door Froukje San ting. Stichting Samen Wonen Samen Leven,
f 10,-. Over het leven van Turkse vrouwen.
Het huwelijk: een thuis zonder fundament door Bert Ankersmit. Deca, f 24,50.
Gezinstherapeut Ankersmit wijst de innerlijke leegte aan als belangrijkste oorzaak
voor huwelijksconflicten.
De mafia in Amsterdam door Bart Middelburg. De Arbeiderspers, f 24,50. Thriller.
Het mes erin door Malcolm Bradbury. Bruna, f 22,50. Komische novelle over de
bezuinigingen die rondwaren aan de universiteit en in de sectie drama van de BBC.
Het teken van Jona door Boeli van Leeuwen. In de Knipscheer, f 25,-. Roman over
een ouder wordende schrijver op een Antilliaans eiland.
Woord voor woord gedroomd door Verena Stefan. Vertaling Lieke Frese. In de
Knipscheer, f 19,50. Beeld van een nieuwe door vrouwen op te bouwen wereld.
Gladstone 1809-1874 door H.C.G. Matthew. Oxford University Press, f 29,25.
Biografie.
The Embarrassment of Riches. An Interpretation of Dutch Culture in the Golden
Age door Simon Schama. Fontana Press, f 42,15. Engelse paperback-uitgave.
Top door D.M. Thomas. Vertaling Rob van Moppes. Agathon, f 24,90. Satirische
roman over Reagan en Gorbatsjov.
Kopzorg door Edgar Cairo. Agathon, f 29,90. Het verhaal van vader en zoon en de
strijd van een volk tegen de koloniale erfenis.
Kort samengevat door Hans Kok. Ad. Donker, f 19,90. Gedichten.
Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850
onder redactie van Gert Hekma en Herman Roodenburg. Sun, f 38,50. Een sociale
geschiedenis van het liefdesleven in Nederland.
Toergenjew Brieven. Keuze en commentaar Karel van het Reve. Vertaling A. van
der Ent en J. Timmers. Van Oorschot, Russische Bibliotheek, f 55,-.
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Poesjkin Brieven. Keuze en commentaar Karel van het Reve. Vertaling Sjifra
Herschberg. Van Oorschot, Russische Bibliotheek, f 55,-.
Uncommon Wisdom door Fritjof Capra. Simon & Schuster, f 47,30. Capra vertelt
het verhaal van zijn intellectuele odyssee aan de hand van gesprekken met
opmerkelijke personen.
Hoe lang ik blijf weet ik niet door Cees van Hoore. Een reconstructie van het leven
van de Weense schrijver Albert Ehrenstein. Kwadraat, f 18,50.
Een paradijsvogel boven het aardappelloof door Jan Wolkers. De Geus, f 9,90.
Twee lofredes op Multatuli.
Aan zee. Taferelen uit de kinderjaren door Eric de Kuyper. Sun, f 19,50.
Herinneringen aan de traditionele vakanties van een Brusselse familie in de badplaats
Oostende.
De dood en het meisje door Liselore Gerritsen. Agathon, f 19,90. Zeventien korte
verhalen, geïnspireerd op Der Tod und das Mädchen.
Korte metten door Renate Dorrestein. Contact, f 14,90. Gebundelde columns.
De hemel bleek grauw door Halil Gür. De Geus, f 23,50. Verhalen.

Het spul lóópt!
Opgeruimde verhalen van Maria Stahlie
Verleden hemel toekomst door Maria Stahlie Uitgever: Bert Bakker, 205
p., f 28,90
Diny Schouten
‘In het woordenboek van Martha Luther stond het woord “zekerheid” voor de
zekerheid bij de a.’ ‘“Daar zitten we dan,” zei Mirjam Metzlar tegen haar negen
maanden oude zoon die op dat moment niets op haar aan te merken had omdat hij
net de eerste maaltijd van die dag achter zijn rudimentaire kiezen had.’ ‘Aan alles
komt een eind, zo ook aan het wonen in een geboorteplaats.’ Zulke kordate
openingszinnen mogen er zijn. Maria Stahlie duwt elk van de zeven verhalen uit haar
eerste verhalenbundel Verleden hemel toekomst met een flinke zet het leven in, en
ziedaar: het spul lóópt, heel vaak trefzeker en in ieder geval niet te stuiten.
Dat Stahlie ‘proza met hoog tempo’ schrijft, werd ook al gezegd over haar debuut
Unisono, dat een half jaar geleden verscheen. Het aan die roman opgemerkte ‘light
comedy’-karakter laat zich in het tweede boek veel minder gemakkelijk betrappen.
Stahlies toon is uiterst opgeruimd, en ze maakt zich over veel vrolijk, maar haar
streven lijkt me niet om haar personages, die het leven maar knap moeilijk vinden,
een beetje uit te lachen. Ze is daarvoor te veel op hen gesteld, lijkt het.
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Maria Stahlie
ANEFO

Drie van de zeven verhalen hebben een ‘ik’: ‘Honni soit qui mal y pense’, ‘Een
roeping’, en ‘De haarbos van een heilige’. In één daarvan (‘Een roeping’) stoorde
me de al te opdringerige aanwezigheid van een ‘mijn liefste’, ‘Dick’ of ‘Dicky’
geheten, auteur van Zee geheel wit en ‘nu alweer bijna een jaar’ werkend aan een
roman die De Lage Landen betoverd heet. De bundel draagt in het voorwerk de
opdracht ‘Voor Dicky Schouten’, inderdaad de naam van een andere auteur van
uitgeverij Bert Bakker, bij wie het debuut Zee geheel wit verscheen. Zoveel intiems
doet bijna Gerrit Krols principe navolgen, om een boek dat ostentatief voor iemand
anders is bestemd, zonder pardon ongelezen te laten. Enige toegevendheid tegenover
Stahlies hang naar het romantische blijft vereist. Het verhaal, over een in de goot
terechtgekomen vrouwelijke popster-op-jaren, zwijmelt een beetje waar die ‘Marion’,
die hardnekkig onverstandig en dus toch wel heel dapper bijt in elke hand die haar
helpend wordt toegestoken, wel degelijk een stem blijkt te bezitten met ‘een warmte
die in directe verbinding stond met de tranen die als vanzelfsprekend achter de ogen
van de toehoorder begonnen te branden.’ Dat is, met de ‘glasheldere gitaarsolo's’
die ‘op hartverscheurende wijze het liefdesverdriet van de zanger’ onderstrepen, té
leuk bedoeld. De leuke bedoelingen (veel grapjes in tussenzinnen) bederven iets van
het gloedvolle effect van de waardige aftocht van ‘Marion’ waarmee het verhaal
eindigt. Vaardig zijn de grapjes wel: als de dronken Marion in een auto wordt gehesen,
doet ze er het zwijgen toe. ‘Wel kwamen er op het moment dat ze in oom Harry's
auto duikelde allerlei andere zaken uit haar mond. Ook mij is het al vaak opgevallen
dat er altijd worteltjes bij zitten.’
Veel leuke olijkheid legt ook de ‘ik’ uit ‘Honni soit qui mal y pense’ aan de dag.
Iets minder joligheid, en het verhaal over de angsten en voortijdige dood van het
epileptische Franse jeugdvriendje Didier zou meer indruk achterlaten. Waar in dat
verhaal het perspectief verschuift - met enige onhandigheid, lijkt het wel - van de
vertellende Nederlandse vriendin naar een objectievere reconstructie van de gevoelens
van Didier, wordt het verhaal meteen sterker. Schrijven van een afstand lijkt Maria
Stahlie vaak beter af te gaan.
‘De obsessie van Wally van Asten’, ‘Het houtblok van boomdikte’, en ‘Verstand
van denken’, elk in de derde persoon verteld, deden me het meeste plezier. Dat over
Wally, een gebrilde zeventienjarige wiens bewondering voor Woody Allen even
groot is als zijn verlangen naar een (eerste) tongzoen, wordt misschien wel gedragen
door al te goedkope filmische gimmicks (met Woody Allen in de rol van
engelbewaarder, die op zijn mobylette de gangen en misstappen van Walter/Wally
nauwlettend volgt en gnuivend van commentaar voorziet), maar het is zo charmant
als onhandige, minkukelige pubers nu eenmaal zijn. De tienjarige
[Vervolg op pagina 5]
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Een onbegrensde, ziedend hete, vloeibare wereld
Ralph Ellisons ‘The Invisible Man’ prachtig vertaald
Onzichtbare man door Ralph Edison Vertaling Ko Kooman Uitgever: De
Arbeiderspers, 477 p., f 59,50
Henk Romijn Meijer
Op zijn vlucht voor de zwarte activist Ras valt een naamloze kleine neger in een
zwart keldergat. Met behulp van de lucifers die zijn achtervolgers hem spottend
achterna hebben gegooid, verbrandt hij daar beneden de papieren die tot nu toe zijn
identiteit hebben bepaald en zo ontdekt hij bij het schijnsel van zijn officiële zelf de
ondergrondse kelder, niet in Harlem, maar ‘in een grensgebied’. Dit negertje is de
‘onzichtbare man’ van Ralph Ellisons Invisible Man (1952), onzichtbaar
eenvoudigweg ‘omdat de mensen me niet willen zien’. Hij, de speelbal van vele
maatschappelijke krachten, blijft wonen in het hol dat ‘warm en goed verlicht is’
door 1369 lampen die branden op de stroom die via een geheime kabel afgetapt wordt
van het energiemonopoliebedrijf. Onttrokken aan het oog van de wereld blikt hij in
deze ruimte terug op het leven dat hij geleefd heeft: ‘...ik, geen held, maar klein en
donker, ik die me alleen maar van de anderen onderscheidde door een zekere
welsprekendheid en een grenzeloos vermogen om mezelf voor de gek te laten
houden... ’ Veel duidelijks heeft de terugblik hem niet opgeleverd, vertelt hij in de
Epiloog, ‘want vanuit het hol der onzichtbaarheid is alle leven absurd’. Waarom dan
niettemin een vijfhonderd bladzijden lang verslag? ‘Omdat ik ondanks mezelf toch
iets geleerd heb,’ zegt hij, en: ‘Ik klaag aan omdat ik, hoewel medeplichtig en
medeverantwoordelijk, gekwetst ben tot ik de pijn niet meer verdragen kon, gekwetst
tot ik onzichtbaar werd. En ik verdedig omdat ik, in weerwil van alles, merk dat ik
liefheb.’
Het bovenstaande karakteriseert Ellisons eerste en enige roman, maar zegt nog
niet veel over de uitzonderlijke kwaliteiten van het boek. Want hoewel Invisible Man
bepaald niet de enige Amerikaanse bildungsroman is waarin een jonge neger vanuit
het Zuiden trekt naar New York (‘Dat is geen stad, dat is een droom’) op zoek naar
de ‘schitterende absurditeit van zijn Amerikaanse identiteit’, is het boek wel uniek
door de voortdurende intensiteit van de elkaar opvolgende, voor zichzelf sprekende
scènes waarvan steeds een sterke symbolische werking uitgaat en die met een
werkelijke artistieke afstand op papier zijn gebracht. Deze afstand, zonder welke het
boek even chaotisch zou zijn geworden als de chaos die het zo treffend verbeeldt,
had Ellison zich moeizaam verworven door de studie van het werk van Eliot, Joyce,
Hemingway en anderen. Het was een kwaliteit die dadelijk bij het verschijnen van
het boek werd erkend, zodat het onder andere de eervolle National Book Award
ontving.
Van zijn ambities om een ‘major novel’ te schrijven maakte Edison geen geheim.
In ‘The Art Of Fiction’, een Paris Review interview uit 1955 en herdrukt in de
gevarieerde en boeiende bundel essays Shadow and Act (Random House 1969) zegt
Edison naar aanleiding van een vraag over het sociale realisme van de jaren dertig:
‘De meeste sociaal-realisten uit die periode hadden minder belangstelling voor
tragedie dan voor onrecht. Mijn belangstelling ging niet in de eerste plaats uit naar
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onrecht, maar naar kunst, en dat is nog steeds zo.’ En juist door dat bewuste accent
op artistieke waarde bereikte Edison wat joodse schrijvers als Malamud en Bellow
hebben bereikt. Zoals zij in hun werk het joodse ervaren en bewustzijn tot iets
algemeen menselijks wisten te tillen, zo worden de vaak schrijnende en altijd
verwarrende ervaringen van Ellisons neger die iets van de moraal van de maatschappij
probeert te begrijpen, de ervaringen van alle denkende mensen: de onzichtbare man
in zijn helverlichte ondergrondse vertrek wordt tot ‘de onzichtbare mens’ van de
titel. Het is bij dit alles verbijsterend om Invisible Man in een gezaghebbend werk
als James Hart's The Oxford Companies to American Llterature beschreven te zien
als een ‘naturalistische roman’.

Knokpartij
Aan het begin van het boek wordt de jongen gevraagd om zijn eindexamenrede te
herhalen voor een ‘bijeenkomst van blanke notabelen van onze stad’. Bij die
gelegenheid wordt hij betrokken bij een battle royal, een soort ontgroeningsritueel
waarvan Ellison zegt dat het in het Zuiden te doen gebruikelijk was: ‘Dit is een vitaal
onderdeel van het gedragspatroon in het Zuiden dat zowel negers als blanken
gedachtenloos aanvaarden.’ Deze beklemmend beschreven knokpartij waarbij de
negerjongens tot vermaak van de blanken worden geblinddoekt en aangevuurd om
op elkaar in te rammen totdat er niet meer dan één overeind is gebleven, is een
navrante parodie op de ‘strijd’ waartoe zijn stervende grootvader hem had opgeroepen.
Zo verhoudt zich het ideaal tot de werkelijkheid, de ervaring, en wie zich het langst
laat vernederen ontvangt de hoogste beloning. Na het gevecht mogen de jongens om
het hardst geld weggraaien van een tapijt dat, tot verhoging van het vermaak, onder
stroom is gezet, en daarna mag hij, onder het gejuich en het hoongelach van de
blanken zijn rede herhalen ‘waarin ik aan toonde dat nederigheid het geheim, ja zelfs
het wezen van de vooruitgang was’. De ‘welbespraaktheid’ waaruit deze rede
voortvloeit en die bewondering afdwingt tot het moment waarop de jongen zich per
ongeluk de woorden ‘sociale gelijkheid’ laat ontvallen, is van wezenlijk belang voor
het hele vervolg van het boek.

Ralph Ellison

De welbespraaktheid, de macht van de rhetoriek, blijft een hoofdthema. De jongen
dankt er zijn studiebeurs aan voor het ‘Instituut voor Hoger Onderwijs’ en in de
toekenning van die beurs ligt meteen de kiem van de morele verwarring die geleidelijk
zal uitgroeien tot iets dat dicht bij de waanzin ligt. De gave des woords verschaft een
groot maatschappelijk voordeel aan degene die het spel meespeelt en zijn onvermogen
daartoe wordt de verteller al vroeg ingepeperd door de directeur van het Instituut,
de geoliede neger Dr. Blescoe, zelf een vat vol verlokkende woorden die hij omzichtig
aanwendt om de status quo te handhaven. ‘Je bent zwart en je woont in het Zuiden,’
houdt de pedagoog de jongen voor, ‘ben je het liegen verleerd?’ Omdat de jonge
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student een hoogwaardigheidsbekleder van het Instituut heeft geshockeerd door hem
te dicht bij de waarheid te brengen, verwijdert Dr. Blescoe hem van het Instituut en
geeft hij hem op zijn reis naar New York (lees Harlem) ‘aanbevelingsbrieven’ mee
waarvan hij op den duur misschien het best leert hoe de maatschappij de
ongehoorzame aanpakt die weigert om zich te laten leiden door een zucht naar macht:
ze bevatten waarschuwingen tegen hem zelf.
Het boek is opgebouwd uit een reeks traumatische belevenissen die allemaal te
maken hebben met taal, taal als machtsmiddel en tegelijk als middel tot verraad. Dit
zegt de schrijver niet, hij laat het zien, en in zijn virtuoze taalgebruik onderscheidt
het boek zich misschien nog het meest van verwante werken. Bij elk milieu past een
andere rhetoriek en Ellison beheerst ze allemaal, van de bluesachtige folklore van
het incest verhaal, de ritmische dreun van de blinde prediker Homer A. Barbee, de
zang van de man die in Harlem een kar vol blauwdrukken voortduwt, het hysterische
schelden in de helse kelder van ‘Liberty Paints’ waar de beste witte (sic!) verf wordt
vervaardigd, de kreten van het geweld gedurende de opstand in Harlem nadat arme
oude negers uit hun huis zijn gezet - een van de mooiste gedeelten van het boek - en
dan natuurlijk het bevlogen gedraai van de bedrijvers van politiek, de politiek waarin
de ik vanwege zijn welbespraaktheid verzeild raakt en die voor hem aanvankelijk
een heilsbelofte inhoud van geld, roem, blanke vrouwen en macht.
Had hij het spel van de politiek maar meegespeeld in plaats van zich te bekommeren
om de gratuïte, door een blanke politieman veroorzaakte dood van Tod Clifton die
in de marxistisch getinte Brotherhood in ongenade was gevallen! Een zekere Jack
waarschuwt hem dat hij die dood niet moet overschatten. ‘De helden zijn zij die
sterven,’ zei hij, en: ‘Dit was niets - achteraf gezien, een klein lesje in discipline. En
ik zal je eens vertellen wat discipline is, Broeder. Persoonlijke verantwoordelijkheid?
Dat is offers brengen, offers brengen, OFFERS BRENGEN!’ En zo zijn we weer
aangeland bij de eerste speech die de jongen ooit hield en waarbij hij werd uitgejouwd
vanwege zijn gebruik van woorden als ‘sociale verantwoordelijkheid’.
Wanneer de ik uit de politiek wordt verstoten meet hij zich een beschermende
zonnebril aan en zo volgt hij de grote mode van Harlem. Daarna herkent iedereen
hem prompt als ‘Rinehart’, de mysterieuze Rinehart, gokker en prediker, ‘geestelijk
ingenieur’ die het zo ver heeft geschopt omdat hij het spel wel meegespeeld heeft.
Deze Rinehart is een soort spiegelbeeld van de ik, even onzichtbaar en even
ongrijpbaar, maar ‘zijn wereld was mogelijk, en dat was hij zich ten volle bewust.
Hij lag jaren op mij voor en ik was een sukkel. Ik moest wel hartstikke gek en
stekeblind zijn geweest. De wereld waarin wij leefden was onbegrensd. Eén grote,
ziedend hete, vloeibare wereld, waarin Rinehart de rotzak zich thuisvoelde. Misschien
voelde alleen Rinehart de rotzak zich erin thuis. Het was ongelooflijk, maar misschien
was alleen het ongelooflijke maar geloofwaardig. Misschien was de waarheid wel
altijd een leugen.’

Waarheidszoekers
Het boek moest wel eindigen met geweld, maar bij Ellison is het geweld zonder enige
sensatie uitgebeeld en wordt vooral de zinloosheid ervan gesuggereerd. Bij dat einde
zijn geen blanken meer betrokken: het is de zwarte leider Ras die de ik achtervolgt
vanwege zijn hardnekkige weigering om zich bij de zwarte strijders aan te sluiten.
‘Ras de profeet, nu Ras de verdelger, op een groot zwart paard. Een nieuwe Ras,
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overtogen met een hautaine, vulgaire waardigheid, uitgedost als een Abbessijns
hoofdman, een bontmuts op zijn hoofd, een schild aan zijn arm, en om zijn schouders
een mantel, gemaakt van de huid van een of ander wild dier...’ Zo ontaard is de strijd
waartoe zijn grootvader hem had opgeroepen.
Het is passend dat de verteller door een zwarte machtswellusteling zijn isolement
wordt ingejaagd, zoals hij van een zwarte opvoedkundige de wijsheid had moeten
ontvangen dat waarheidzoekers niet passen in een gezonde maatschappij.
Onzichtbare man is een zeer geladen, complexe roman, even zorgvuldig van vorm
als emotioneel van inhoud. De veelheid van stijlen stelt aan de vertaler uiteraard zeer
hoge eisen en aan deze eisen voldoet Ko Kooman vrijwel voortdurend. Hoe natuurlijk
de toon van het Nederlands is blijkt misschien al enigszins uit de citaten die ik aan
de vertaling ontleend heb. Kooman is vooral knap in het herscheppen van de rhetoriek,
van de verbale chaos in het Golden Day café tot de zalvende woorden van de dominee,
de verleiderstaal van de blanke vrouw die door een neger verkracht wenst te worden
en al wat verder de revue passeert: het is een prestatie die een felicitatie waard is.
In zijn eerder genoemd interview zei Ellison dat zijn boek in Duitsland gewoon
als een roman werd besproken en niet als een specifieke negerroman. ‘Ik denk dat
de Amerikanen het boek over twintig jaar zo zullen gaan beschouwen, als het het zo
lang uithoudt,’ zei hij, vol twijfel aan de blijvende waarde van wat hij geschreven
had. Welnu, de twintig jaar zijn ruimschoots verstreken en de roman heeft het
uitgehouden. Hij is nog springlevend. Hij is in schitterend Nederlands vertaald,
jammer dat de titel niet gewoon De onzichtbare mens is gebleven.
■

Maria Stahlie
Vervolg van pagina 4
Maud uit ‘Verstand van denken’ neemt ook zeer voor zich in: een mooi denkhoofd
heeft ze. De verdubbeling van haar avonturen en zelfbedachte opdrachten die haar
personage ‘Xavier’ in haar ruitjesschrift beleeft, verdubbelt ook de kracht van haar
opmerkingsgave. Stahlie maakt van dat schrift handig gebruik om de keurige bewoners
van een keurige nieuwbouwwijk vinnig te beroddelen.
In het titelverhaal is de zelfgekozen verdrinkingsdood van Martha's vriendin Edith
nogal ingewikkeld geconstrueerd. De zee staat daarin achtereenvolgens voor ‘het
lot’, ‘de onzekerheid’, ‘het tijdloze heden’ ‘de duisternis’ en wat niet al (de hemel
is letterlijk de limit van alle gebruikte metaforen), maar het mooie zeggen neemt de
vertelster zozeer in beslag, dat de lezer erdoor wordt afgeleid en vervolgens verveeld.
De ‘running gag’ over het door Martha misverstane ‘stuurboord’ en ‘bakboord’ is
daarbij al te doorzichtig als bedacht-literaire truc om Martha's hang naar ‘zekerheid’,
die ze voor alle zekerheid bij de a heeft staan, te ironiseren.
De meeste kracht heeft Stahlies gevoel voor ironie in het verhaal ‘Het houtblok
van boomdikte’. Daarin wordt de verstikkende angst die zich meester maakt van
Mirjam Metzlar, wier baby geen aanstalten maakt om zich te gaan bedienen van het
woord, in een klein aantal goed gekozen scènes overgebracht. De muur van onbegrip
tussen Mirjams taalgevoeligheid en de woordloze ‘keligheid’ van Robbie, en de
gestrengheid van een geraadpleegde Medische Encyclopedie die de
verantwoordelijkheid voor het latere welbevinden van het kind meedogenloos op de
moeder schuift, bedreigen de jonge moeder met de paniek van een onbedwingbare
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neurose. Gelukkig bevrijdt Mirjam zich op eigen kracht van haar benauwdheid, als
ze haar krijsend kind verdedigt tegen een maar half-onschuldige toevallige passant.
Mirjams goedgeplaatste vuistslagen luchten alle partijen op: personage, verteller en
lezer. Dan valt plotseling ook op hoe elegant en precies Stahlie al haar verhalen
afrondt. Het maakt dat er een fraaie fonkeling over ligt.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

6

Brieven
Script
In Terzake (Boekenbijlage, 19 maart jl.) legt Tjit Reinsma van De Bezige Bij uit
waarom hij er niets voor voelt voortaan de brochures van Script+. Bureau voor
beoordeling van literaire teksten, mee te sturen met geweigerde manuscripten. Hij
noemt het werk dat Script+ doet ‘iets volmaakt overbodigs: Elke uitgeverij die enige
manieren heeft geeft bij manuscripten die ook maar enige kans maken op publicatie,
een hartig oordeel’. Met ‘enige manieren’ bedoelt Reinsma natuurlijk: commercieel
inzicht.
Maar los daarvan: ook als een manuscript geen kans maakt op publicatie bestaat
bij de auteur ervan behoefte aan een hartig, en ook eerlijk en deskundig, oordeel.
Uitgevers hebben er geen belang bij dat oordeel, omkleed met argumenten, te geven,
vandaar de standaardbriefjes met ‘is nog niet rijp’ of ‘past niet in ons fonds’. Het is
dus niet waar wat Reinsma zegt, dat aspirant-schrijvers bij Script+ moeten betalen
voor ‘iets wat ze bij elke uitgeverij gratis kunnen krijgen’. Uitgevers komen begrijpelijkerwijze - alleen met een uitvoerig oordeel als ze iets in een manuscript
zien.
Dat Reinsma de dienstverlening van ons bureau bovendien betitelt als ‘geld uit de
zak kloppen’ geeft aan dat hij niet weet hoe en vanuit welke instelling wij werken,
en is ronduit kwaadaardig.
Amsterdam
Ron Basart
Anton Oskamp

Thrillers
Met het heroptreden van Perry Mason op de televisie zijn ook de herdrukken van de
boekjes van Erle Stanley Gardner over de gewiekste advocaat verschenen. Voor alle
zekerheid staat de foto van Raymond Burr op de omslag, de acteur die zowel vroeger
als nu de advocaat uitbeeldt. De zaak van de modellen met de lange benen (Zwarte
Beertje, f 10,-) is zo'n herdruk. Helaas is het in Nederland niet de gewoonte om de
historie van een boek te vermelden, maar oorspronkelijk verscheen dit boekje in
Amerika in 1968. Gardner was toen al vijfentwintig jaar bezig om avonturen over
Mason te verzinnen en dat blijkt. Maar misschien ligt het ook wel aan mij dat ik
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Mason nu minder flitsend vind dan vroeger. Op het oog zitten alle ingrediënten in
het verhaal. Mason rent van hot naar haar, haalt trucs uit met bewijsmateriaal,
protesteert veel in de rechtszaal en weet de officier van justitie opgewonden te krijgen.
Bij elkaar had ik dat onthouden als een goed recept voor een leuk boek. Dat het dan
toch tegenvalt komt door de volstrekt wezenloze intrige die ogenschijnlijk draait om
de liefde van een vader en een zoon voor dezelfde jongedame, maar die in
werkelijkheid om gefrustreerde ambitie gaat. Eén ding is gebleven en dat is de
hartelijke serviliteit van Della Street. Zouden ze dat bij Schoevers nog steeds
onderwijzen?
Een paard hoort de kar van de schillenboer te trekken en meer niet. Met zo'n opvatting
moet je eigenlijk niet Deadly Odds lezen, een bundel verhalen over paardenrennen
waarbij iets mis gaat, die bijeengezocht is door Richard Peyton (Pan, f 16,50). Heel
verstandig begint hij met een verhaal van Dick Francis en dan heb je het leuke
eigenlijk gehad. De andere verhalen zijn voornamelijk afkomstig uit de oude doos
en zijn bij voorbeeld van Conan Doyle en Edgar Wallace. Omdat aan het paard in
de loop der tijden weinig is veranderd en aan de goklust ook niet, is de ouderdom
van de verhalen niet storend. Het valt wel op dat vroeger wijdlopiger werd geschreven
en dat er ook de gewoonte was om het volk in dialect te laten spreken. Over de psyche
van het paard word je niet veel wijzer. Op zichzelf is het verfrissende van de verhalen
dat ze het paard gewoon als een stom beest behandelen, goed genoeg om zich op een
grasveld suf te rennen en meer niet.
Één keer in de zoveel tijd kom je altijd wel iemand tegen, vaak een auteur die meer
verkoopsucces wenst, die beweert dat het misdaadboek zich in niets onderscheidt
van de literaire roman. God moge dat verhoeden en gelukkig is er ook Son of Gun
in Cheek van Bill Pronzini (Mysterious Press, f 36,35) dat aantoont dat het genre
bestaat bij de gratie van een krankjorume fantasie, schoolopstellenstijl en verachting
van thematiek. Entertainment daar gaat het om en Pronzini laat zien waar dat streven
tot vreselijke uitglijders leidde. Dat heeft een ontspannend boek opgeleverd, maar
niet voor niets heet het Son of. Dat betekent dat er eerst gewoon Gun in Cheek was
en dat Pronzini zijn eigen idee aan het uitmelken is, iets dat in genrelectuur bijna een
eis is. Gun in Cheek behandelde het misdaadgenre in vogelvlucht, toegelicht aan het
werk van auteurs met meer fantasie dan schrijfstijl en aan de hand van de typen
hoofdpersonen die je in dit genre tegenkomt. Son of Gun in Cheek is een veel
rommeliger boek, waarin de samensteller zich voornamelijk beperkt tot het opdissen
van voorbeelden van uitglijders, missers en andere schrijfongelukken, zoals
‘anatomische onmogelijkheden’. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Hij knikte, voornamelijk
met zijn ogen’ en ‘Zijn tong schoot tussen zijn lippen als de tanden van een gifslang’.
Het is een boek om stukje voor stukje te lezen en daarbij het de schrijver te vergeven
dat hij ook nog een hoofdstuk over de films van Charlie Chan ertussen heeft weten
te flansen. Het lijkt me een boek dat is ontstaan tijdens een lunch waarbij de uitgever
zo onverstandig was een glaasje met de auteur mee te drinken.
Simon & Schuster is een bekende Amerikaanse uitgeverij die blijkbaar ook een
onderneming in Engeland drijft, want daar is men begonnen met de nieuwe
pocketreeks Blue Murder. In deze reeks publiceert men het hardgekookte werk van
Amerikaanse B-schrijvers. Het lijkt zo bijna alsof de Atlantische Oceaan de twee
landen niet meer scheidt. Een van de boeken is The Burglar van David Coodis, een
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auteur die zichzelf dood heeft gedronken en ook boeken schreef waarin de
hoofdpersonen met een zeker fatalisme hun noodlot aanvaarden. (Simon & Schuster,
f 18,75). Op de achterkant staat vermeld dat zijn werk vooral geliefd was bij de
film-noir en bij Fransen als Verneuil en Truffaut. Dat betekent meestal dat het om
romans gaat waarin hartstocht, lust, woede, blinde drift en andere heftige gevoelens
de hoofdpersonen onherroepelijk ten gronde richten en dat geldt ook voor The Burglar.
Een beroepsinbreker met een erecode die vooral door sentiment wordt gedicteerd,
valt voor een vrouw en verraadt zo zijn makkers en vooral de dochter van zijn
leermeester voor wie hij gevoelens heeft die hij maar niet wil erkennen. Als dat nogal
naar zwaar aangezet melodrama klinkt, dan klopt dat. Goodis wordt vergeleken met
Cornell Woolrich en op hem lijkt hij inderdaad als twee druppels water. Dezelfde
onheilssfeer, dezelfde door primaire emoties gedrevenheid, dezelfde onechtheid en
dezelfde kitscherigheid als de auteur even niet oplet. In de verte lijkt het ook op het
werk van Cain, maar die wist in zijn betere boeken wel interessantere personages te
verzinnen.
An Old School Tie van Andrew Taylor (Penguin, f 11,60) is het derde boek dat ik
in korte tijd van deze Engelse schrijver heb gelezen en iedere keer vond ik de
sfeertekening heel aardig, maar ging het gebrek aan intrige me op het laatst toch
tegenstaan. Als hoofdpersoon kiest Taylor voor een marginale figuur, een werkloze
assistent-in-opleiding of iets van dien aard, die door zijn goede hersens en kennis
van naslagwerken, systematische catalogi en ander referentiemateriaal als een soort
speurder kan optreden. Het verbaast me ook niet dat over de schrijver wordt vermeld
dat hij als bibliothecaris heeft gewerkt. In An Old School Tie roept iemand die met
een rijke vrouw is getrouwd die vlak daarna door kortsluiting om het leven komt, de
hulp in van zo'n marginale speurder. De twee zijn oude vrienden en als huisvriend
annex huisknecht gaat de te hulp geroepene dan aan de slag. Een groot deel van zijn
activiteiten bestaat uit het uitlaten van een humeurige fox-terriër, terwijl er ook nog
twee Airedale-terriërs op verzorging wachten. Gelukkig is het Engelse platteland
groot genoeg en biedt het ook plaats aan de nodige excentrieke verdachten. Het
kathedraalstadje Ely, ten noorden van Cambridge lijkt als lokatie model te hebben
gestaan en een van de aardige personages is een psalmen citerende dame. Met de
theepot onder de muts, de pantoffels aan en de hond in de nabijheid om in zijn nek
te krabben is het werk van Taylor goed te genieten.
THEO CAPEL
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De geheimzinnigheid van de grote-mensenwereld
Patrick Modiano beschrijft zijn jeugd
Remise de peine door Patrick Modiano Uitgever: Editions du Seuil, 166
p. Importeur Nilsson & Lamm, f 31,05
Mels de Jong
Het ter hand nemen van een nieuwe Modiano valt te vergelijken met het bezoek van
een goede oude vriend. Het belooft een genoeglijke middag te worden waarop je
belangstellend zult luisteren naar de verhalen die hij te vertellen heeft. Je kent hem
zo langzamerhand natuurlijk wel met al zijn stokpaardjes. De onderwerpen die hij
aanroert, de stembuigingen en stopwoordjes zijn even zovele herkenningspunten die
je een behaaglijk gevoel van vertrouwdheid geven, maar niettemin herinner je je toch
ook de verrassing en de spanning uit de beginperiode. Of dit laatste met spijt gebeurt?
Ach, dat weet ik eigenlijk niet. Gevoelens laten zich niet zo gemakkelijk hiërarchisch
ordenen.
Bij latere boeken van Modiano heb ik wel eens teleurstelling geuit over het
ontbreken van een zekere meerwaarde die volgens mij zijn eerste romans heel
duidelijk vertoonden, maar misschien markeerde deze teleurstelling enkel de overgang
van het nieuwe naar het vertrouwde. In ieder geval kan ik niet zeggen dat zijn romans
slechter werden, alleen dat mijn aanvankelijke gefascineerdheid wat verbleekt was.
Er is hier mogelijk sprake van wat ik het Sagan-effect zou willen noemen: een nieuw
geluid dat aanvankelijk veel enthousiasme wekt maar dat na een aantal herhalingen
toch vrij snel tot gewenning leidt. Het doet zich waarschijnlijk voor bij die schrijvers
die over een beperkte thematiek beschikken of die door hun onderwerp zo geboeid
zijn, dat ze er maar moeilijk van los kunnen komen.
Met het hierboven beschreven gevoel begon ik aan Modiano's nieuwste roman.
Remise de peine, maar ik merkte al spoedig dat dit niet toereikend was omdat het
hier, ondanks alle uiterlijke kentekenen, niet ging om een ‘gebruikelijke’ Modiano,
maar om autobiografische jeugdherinneringen. Al op de eerste pagina schrijft Modiano
dat hij tien jaar is en we moeten het verhaal dus situeren in het jaar 1955. Zijn moeder,
die actrice was, maakt een tournee door Noord-Afrika en omdat ook zijn vader
voortdurend afwezig is en alleen zo nu en dan tussen twee reizen door even langskomt
voor een kort bezoekje, logeert hij met een jonger broertje gedurende ruim een jaar
bij vriendinnen van zijn moeder in een voorstadje van Parijs.

Losse schetsen
Het is niet de eerste maal dat Modiano zich in autobiografische zin waagt aan een
poging om zijn achtergronden in kaart te brengen. Uit Livret de familie wisten we al
dat zijn moeder een Vlaamse actrice was, die in 1942 naar Parijs gaat en daar de man
ontmoet die Patricks vader zal worden. Omdat hij jood is tracht hij uit handen van
de Duitsers te blijven door het aannemen van steeds wisselende namen. Zo komt hij
in het trouwboekje voor als Guy Jaspaard de Jonghe. Het is een toevallige ontmoeting
geweest, maar dat zijn ontmoetingen wel vaker. Pikant is alleen zoals hij zelf zegt,
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dat ‘zonder de bezetting, zonder de toevallige en tegenstrijdige ontmoetingen die zij
uitlokte, ik nooit geboren zou zijn.’ Hoe kan het dan anders dat de oorlog hem blijft
achtervolgen en obsederen. Livret de familie bestaat uit losse schetsen die, hoewel
ontegenzeggelijk autobiografisch, toch geen duidelijk en coherent beeld van Modiano's
leven en afkomst opleveren. Modiano probeert op tastende wijze de witte plekken
van zijn geschiedenis in te vullen, maar het is of hij iedere keer weer verbijsterd staat
tegenover het Grote Raadsel. Het lijkt een beetje op de manier waarop hij praat, voor
wie hem wel eens in het televisieprogramma Apostrophes van Pivot hebben gezien:
hij begint aan een zin, brengt het tot twee of drie woorden maar faalt dan steevast in
het vinden van de juiste formulering eri eindigt daarom maar in wat dwarrelende
gebaren van de handen waarbij hij zoekend de ogen ten hemel slaat. Heel fascinerend,
maar tergend voor de vlotte babbelaar Pivot die uit ongeduld dan zelf maar de zinnen
op zijn manier afmaakt. Bij de invulling van de beroemde vragenlijst van Proust
heeft Modiano op de vraag wat hij zou willen zijn eens geantwoord: ‘Patrick Modiano,
maar dat lukt me niet.’ Het is veelbetekenend.

Patrick Modiano (links) en zijn broertje Rudy omstreeks 1955

In Remise de peine bestaat het raadsel opnieuw, maar omdat het verhaal vanuit de
belevingswereld van het kind geschreven wordt is het hier heel functioneel. Voor
kinderen is het domein van de volwassenen, van de ‘grote mensen’, heel geheimzinnig.
Het is een wereld die zich buiten hen om voltrekt en waartoe zij, als buitenstaanders,
geen toegang hebben. Zij begrijpen de taal niet die gesproken wordt en het feit dat
zij naar bed gestuurd worden als er 's avonds gasten komen versterkt nog eens de
indruk dat er dingen gebeuren die niet voor hen bestemd zijn en waar zij nooit het
fijne van zullen weten. Daarom zijn alle signalen die komen uit deze wereld geladen
met een betekenis die niet wordt doorgrond maar die de nieuwsgierigheid wel ten
zeerste prikkelt.
In het geval van ‘Patoche’ en zijn broertje die in een vreemde omgeving en bij
betrekkelijk onbekenden vertoeven geldt dit natuurlijk nog eens zo sterk. En als we
de beschrijvingen lezen van de mensen die het huis aan de rue du Docteur-Dordaine
bevolken, dan weten we bovendien waar alle halve en hele artiesten, illusionisten en
andere marginale figuren die als personages in zijn romans worden opgevoerd,
vandaan komen: zij vormden het natuurlijke milieu van zijn jeugd. De drie vrouwen
die het huis bewonen zijn de kleine Hélène, de met haar been trekkende gewezen
trapezewerkster, Annie, die zich hult in leren mannenkleding en vele nachten
doorbrengt in de vrouwennachtclub Carroll's en haar moeder Mathilde, die Patrick
voortdurend aanspreekt met ‘imbécile heureux’, wat misschien vertaald zou kunnen
worden met ‘m'n lieve sufferdje’.
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Maar echt spannend wordt het als de regelmatige vrienden op bezoek komen.
Roger Vincent met zijn grote Amerikaan, Jean D., en André K. over wie het verhaal
gaat dat zij heeft behoord tot de ‘bende van de rue Lauriston’. Dat brengt haar dichter
bij de twee broertjes, omdat die ook tot een ‘bende’ behoren, maar zij beseffen
niettemin dat er wel enig verschil zal zijn. En dat blijkt later ook, als Patrick leert
dat rue Lauriston zo ongeveer synoniem is voor collaboratie met de Duitse Gestapo.
Het bezoek brengt levendigheid in de vorm van uitstapjes maar het vergroot aan de
andere kant de geheimzinnigheid van de ‘grote mensen’ omdat deze dan meer dan
normaal behoedzaam zijn in hun uitlatingen en de kinderen volledig toevertrouwen
aan de zorgen van een kindermeisje.
Dat de geheimzinnigheid in dit geval niet zomaar een kinderlijke constructie is,
maar dat er inderdaad ernstige dingen aan de hand zijn blijkt als de broertjes op een
goede dag bij thuiskomst uit school een leeg huis aantreffen dat even later door de
politie grondig wordt doorzocht. De laatste zin van het boek luidt: ‘En wij, mijn
broertje en ik, deden net of we wachtten op iemand die ons op kwam halen en
ondertussen wat speelden in de tuin.’ Het benadrukt nog eens de aparte, onschuldige
status van de kinderwereld. Maar waar zijn de bewoners en- hun vrienden gebleven?
Met de noorderzon vertrokken? Gearresteerd? Het blijft onduidelijk. Halverwege
het verhaal geeft Modiano een vooruitblik. Als beginnend schrijver, bezig aan zijn
eerste boek, ontmoet hij nog eens Jean D. Zij eten samen, maar over vroeger wordt
niet gesproken, ook al omdat zij in gezelschap zijn. Maar hij weet dan al uit de krant,
dat Jean D. zes jaar in de gevangenis heeft gezeten, en dat zijn moeilijkheden dateren
uit de tijd van de rue du Docteur-Dordaine. En ook de anderen zullen ongetwijfeld
in de gevangenis zijn beland, meent hij. Als terloops vermeldt hij ook nog even dat
hij zijn broertje heeft verloren. In werkelijkheid is Rudy Modiano op tienjarige leeftijd
omgekomen bij een auto-ongeluk, dat wil zeggen twee jaar na de beschreven
logeerpartij.

Gefusilleerd
In de tijd dat Modiano Jean D. weer ontmoette, was hij ook bezig aan een speurtocht
naar een verder verleden. Zijn vader had hem tijdens een van zijn spaarzame
vertrouwelijke momenten op een avond verteld dat hij in de oorlog gearresteerd was
door de Duitsers en dat hij op het nippertje aan de klauwen van de Gestapo was
ontsnapt door tussenkomst van een zekere Louis Pagnon, een vriend die in de zwarte
handel was gegaan en waarschijnlijk bij wijze van dekmantel was toegetreden tot de
bende van de rue Lauriston. Na de bevrijding is deze Pagnon samen met andere
bendeleden gefusilleerd. Het is typisch Modiano dat hij vervolgens tracht via meer
kennis omtrent Pagnon een beter beeld van zijn vader te krijgen. Deze was daar zelf
kennelijk niet toe in staat, want schrijft Modiano: ‘Ik voelde die avond dat hij mij
deelgenoot wilde maken van de duistere en pijnlijke kanten van zijn leven, maar dat
hij er de woorden niet voor had.’ Het lijkt of Patrick het hier over zichzelf heeft,
maar je weet natuurlijk nooit hoever hij gaat in zijn identificatie-neigingen ten opzichte
van een vader die al vele jaren uit zijn leven is verdwenen. De vader die zo'n
belangrijke rol speelde in zijn eerste romans komt hier plotseling als een niet weg te
dringen mysterie in een paar bladzijden opnieuw naar voren.
Remise de peine is, los van het feit dat het hier om een autobiografisch gegeven
gaat, een prachtige roman. Modiano blijkt als geen ander in staat te zijn om de
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belevingswereld van het kind van binnenuit te beschrijven. Het komt misschien
omdat hij deze wereld nooit ècht heeft verlaten. De wereld van de ‘grote mensen’
met al zijn intriges en duistere transacties blijft hem fascineren omdat hij zich
buitenstaander weet. Een buitenstaander die zich, naar ik hoop, nog in vele romans
zal blijven verbazen.
■
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Herinneringen van een waarlijk internationalist
Brian Urquhart, veteraan van de Verenigde Naties
A life in peace and war door Brian Urquhart Uitgever: Harper & Row,
390 p., f 57,Hugo Arlman
‘Om de onafgebroken stroom irritaties en absurditeiten in het werken met Waldheim
(als secretaris-generaal van de Verenigde Naties) tegen te gaan, hadden we een paar
vaste beschrijvingen van hem paraat en speculeerden we erover hoe ver hij zou gaan
in het zoeken van publiciteit. We zagen hem in essentie als twee verschillende
personen: Waldheim Mark I: een ambitieuze dubbelhartige intrigant en egotripper
die bereid was alles te doen wat in zijn voordeel was of hem populariteit kon bezorgen;
Waldheim Mark II: de politieke leider met trekjes van een staatsman die zijn
tegenwoordigheid van geest behield als iedereen om hem heen zijn kop verloren had
en die bereid was onze adviezen bij grote internationale crises op te volgen.’
De auteur van deze karakterschets, Brian Urquhart, werkte van 1946 tot februari
1986 op het bureau van de secretaris-generaal, van de VN en werd in 1974 door Kurt
Waldheim benoemd tot onder-secretaris-generaal. Z'n beschrijvingen van de
publiciteitsgeilheid van de Oostenrijkse president vormen maar een onbelangrijk
element in zijn memoires, maar zijn in hun actualiteit verhelderend om te lezen.
‘Waldheims reisprogramma in 1981 liet er geen twijfel over bestaan dat hij alles op
alles zette om voor een derde termijn (als secretarisgeneraal) te worden herkozen.
Tijdens de algemene vergadering wekte zijn optreden de algemene lachlust als hij
weer iedereen aanklampte, probeerde te vleien of te lijmen. Ministers en diplomaten
haastten zich schichtig door de gangen, bang voor de vertrouwde greep van de hand
van de secretaris-generaal op hun elleboog.’ Hij werd overigens niet herkozen.
De Verenigde Naties, waar A Life in Peace and War feitelijk over gaat, is niet een
organisatie waar veel mensen een warme belangstelling voor koesteren. Het gangbare
beeld is dat van een bureaucratische moloch die veel geld over de balk gooit aan
zinloze projecten en die baantjesjagers uit alle politieke windstreken een unieke kans
op een sinecure geeft; een algemene vergadering waar politici zich in internationaal
gezelschap kunnen presenteren ten behoeve van het thuisfront voor de televisie of
waar inhoudsloze resoluties worden aangenomen die het zionisme, het kapitalisme
of het kwaad in de wereld in het algemeen veroordelen; en een veiligheidsraad waar
eindeloos gehakketakt wordt als er echt een crisis is op te lossen en elke zinnige
oplossing vrijwel onvermijdelijk door een van de permanente leden gevetood wordt.
Urquharts memoires laten zien dat in essentie al die stereotypen waar zijn. Maar
er is meer: verstandige en voorzichtige diplomatie achter de schermen, resten van
het internationalisme waarmee de VN vlak na de oorlog werd opgericht, bekwame
en toegewijde medewerkers die, zonder veel publieke dankbaarheid te ontvangen,
in vrijwel hopeloze situaties nog kleine, maar niet onbelangrijke zaken weten te
regelen of partijen die elkaar de koppen inslaan nog bij elkaar weten te brengen.
Urquhart is een voorbeeld van een Engelsman zoals anglofielen het zich in hun
dromen soms voorstellen: middleclass achtergrond, met beurzen naar Westminster
School en Christ Church, Oxford, vanzelfsprekende linkse sympathieën in de jaren
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dertig, intelligent, erudiet, nuchter, het hart op de goede plaats; en binnen de VN zo'n
prototype van de ‘internationalist’ die met verstand en mededogen nog enige
menselijke orde pobeert te scheppen in de opgewonden waanzin van de internationale
politiek; een aardige, interessante man kortom.

Brian Urquhart

A Life in Peace and War weerspiegelt dat karakter: helder en met inzicht geschreven
tekeningen van de crises sinds de Tweede Wereldoorlog, mooie doorkijkjes achter
internationale schermen, compact en scherp maar met invoelingsvermogen geschetste
portretten van de rij staatslieden en politici die hij in ruim veertig jaar van dichtbij
heeft meegemaakt.

Geschipper
De rode draad achter Urquharts eigen ‘redelijke’ opstelling wordt het meest pregnant
weergegeven in zijn reacties op de mislukte luchtlanding bij Arnhem in 1944 - hij
was een van de weinige Engelse inlichtingenofficieren die tegen ‘Arnhem’ adviseerde
en dus met ziekteverlof werd gestuurd. Het ‘verraad van King Kong’ verwijst Urquhart
in een bijzin naar het rijk der fabelen. ‘Ik werd misselijk bij de gedachte aan die
ramp, het verlies van zoveel prima kerels, de idiotie van de onderneming en mijn
eigen falen er iets aan te doen. (...) Het was natuurlijk ondenkbaar dat de mening van
één man, nog wel een jong en onervaren officier, een groot militair plan kon
veranderen dat was goedgekeurd door de president van de Verenigde Staten, de
Engelse premier en de gehele militaire top. Maar ik geloofde toen, zoals de meeste
eigenwijze jonge mensen doen, dat een krachtig rationeel argument overwint als het
maar ondersteund wordt door aantoonbare feiten. Dat is natuurlijk onzin. Als eenmaal
een groep mensen een keuze heeft gemaakt, ontwikkelt zo'n plan een leven en impuls
van zichzelf die vrijwel ontoegankelijk zijn voor rede of argumenten. Zeker wanneer
persoonlijke ambities en bravoure in het spel zijn.’ Het zou een fenomeen zijn waar
Urquhart in zijn latere loopbaan bij de Verenigde Naties wel vaker tegenop zou lopen.
Urquhart kwam daar direct na de oorlog in dienst, aanvankelijk als medewerker
van de oprichtingscommissie voor de VN, later als directe medewerker van
onder-secretaris-generaal Ralph Bunche. Vooral de passages over de beginperiode
van de VN zijn fascinerend om te lezen, al is het ‘na veertig jaar moeilijk de frisheid
en het enthousiasme van die pioniersjaren weer terug te roepen. (...) Bureaucratie,
frustratie, routine, holle retoriek, politieke kleinheid en teleurstellingen lagen nog in
de schoot der goden en hadden nog niet het gevoel van opwinding en avontuur kunnen
bederven.’ Vooral binnen de organisatie zelf heerste optimisme de fouten van de
Volkenbond te kunnen voorkomen en in, vooral uit de oorlog stammende,
eensgezindheid de wereldvrede naderbij te kunnen brengen. Maar, in de woorden
van Urquhart: ‘Het verhaal van het politieke leven van de VN is tot op grote hoogte
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het verhaal van een voortdurende poging om om het obstakel van de fundamentele
verschillen tussen de grootmachten heen te improviseren of heen te lopen. En om
vervangende trucs te bedenken voor de eensgezindheid tussen de grootmachten die
oorspronkelijk bedoeld was de drijvende kracht van de organisatie te zijn.’
Urquhart beschrijft het geschipper tussen de supermachten, de veranderingen ten
gevolge van de geleidelijk toenemende invloed van de Derde Wereld op de algemene
vergadering - waardoor het Westen de VN niet langer kon beschouwen als favoriet
strijdtoneel voor verbale ruzies met het Oostblok - en de mede daardoor afnemende
interesse in de organisatie, vooral in de Verenigde Staten, die er soms in ontaardde
dat de VN, of de secretaris-generaal, de zondebok werd voor het falen van de lidstaten
die ergens wat in de melk te brokkelen hadden maar er ook niet uitkwamen. En met
teleurstelling signaleert hij het kwaliteitsverlies binnen het secretariaat: ‘Door de
jaren heen heeft er een ernstige erosie plaatsgevonden in de waarden en normen met
betrekking tot de internationale ambtenaren, waarden die we zo nauwkeurig bewaakt
hadden in het begin. Te, veel topambtenaren, politieke benoemingen, rotte plekken
en zinloze programma's hebben de organisatie vet en vadsig gemaakt.’
De successen van de VN lijken vooral de successen van de achtereenvolgende
secretarissen-generaal en hun apparaat te zijn, meer het resultaat van hard werken,
veel geduld en stille diplomatie dan van daadkracht in de veiligheidsraad of de
algemene vergadering: de regelingen en overeenkomsten tussen Arabieren en Israëli's
die VN-topdiplomaat Ralph Bunche in 1948 wist te bewerkstelligen (waarvoor hij
in 1950 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg), de eerste peacekeeping operaties na de
Suez-crisis in 1956, de bemiddelingspogingen in Libanon in 1958, de VN-operaties
onder de inspirerende leiding van Dag Hammerskjöld in de Kongo in 1960, de
bemoeienissen met de Cuba-crisis, Vietnam, Cyprus, India-Pakistan, Bangladesh,
Namibië en het Midden-Oosten.
Waarschijnlijk door Urquharts directe betrokkenheid bij de conflicten tussen Israël
en zijn buren - ‘het moeilijkste probleem op de VN- agenda’ - besteedt hij relatief
veel aandacht aan de VN-activiteiten in die contreien. Voor de gemiddelde krantelezer
bevatten die passages weinig schokkend nieuws, al is het, bij voorbeeld, intrigerend
om te lezen hoe verbaasd de Egyptische president Sadat was dat zijn toebereidselen
voor de Oktober-oorlog in 1973, inclusief de aankoop van een groot aantal
hogedrukpompen in West-Duitsland om de zandheuvels aan het Suezkanaal weg te
blazen, in Israël en de Verenigde Staten niet serieus werden genomen.
Fascinerend zijn in dat kader, maar ook verder verspreid in het boek, vooral de
kleine anekdoten: de Kongolese leider Loemoemba die Urquhart vraagt waarom de
VN in godsnaam ‘ce nègre americain’ (Ralph Bunche) als bemiddelaar op hem
afgestuurd heeft; de nooit opgehelderde kwestie of Chroesjtsjov bij zijn beroemde
toespraak voor de algemene vergadering in 1960 gebruik maakte van een van zijn
eigen schoenen om zijn woorden kracht bij te zetten, een schoen van Gromyko had
geleend danwel een speciale rèserveschoen in zijn kofferje had zitten.
En daarnaast de beknopte en genuanceerde beschrijvingen van een aantal van de
hoofdpersonen op het internationale toneel. Over Jasser Arafat: ‘In Beiroet achtte
hij het een plicht kleine, zwaar onder vuur staande gemeenschappen te beschermen,
een oogje te houden op de veiVervolg op pagina 12

Geletterd?' 87
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In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 14 april opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, postbus 1254, 1000
BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 88 van 23 april. De citaten zijn
gekozen door Diny Schouten.

Drugs
1. Winter drijft de burgers in hun huizen. Alleen dwazen, verliefden en paria's
wagen zich buiten. En zij die hun plicht doen. Natuurlijk. De wet is altijd paraat.
Ook in de winter. Net als de junkies. Diep in hun jaskragen hangen ze kleumend
op de hoeken van de straat, tegen muren en geparkeerde auto's. Op de brug van
de Geldersekade, in 't verlengde van de BB-straat, herken je de scene in Lange
Jos, Gluiperige Gerrit en Vieze Kees.
2. - Columbiaanse? vroeg i maar eens neutraal.
- Ja, daar word je toch zo paranoïde van, van die Columbiaanse. Vooral die
takken zijn te gek. Als je er één gerookt hebt, zie je je vader al onder je bed
liggen. En toen we gisteravond die feestreefer gerookt hadden wist je ook zeker
dat er een vogelspin onder je kussen zat.
3. Kon ik maar van S. afkomen, ik moet ze al sterker maken. Ik zag André gister,
hij heeft mij tot S. gebracht, en toch voel ik geen boosheid. Hij is zoo vrolijk
en vriendelijk. 4 S. (maar sterker).

Oplossing Geletterd? 86 van 26 maart:
1. ‘Ik kijk in mijn agenda hoe opdrachten van uur tot uur gearrangeerd zijn’: Martin
Veltman, De zaken & de dood.
2. ‘Ik doe zaken’: J.C van Schagen, Narrenwijsheid.
3. ‘(...) Op kantoor. Ik neem kaarten uit een bak’: Gerard Reve, De avonden.

Winnaar: Jan de Jong, Amsterdam
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Pekelvlees, altijd pekelvlees
De wereldreis van een heroïsche zeurpiet
Reis om de wereld door Ivan A. Gontsjarov Samenstelling, vertaling,
voorwoord en aantekeningen van Yolanda Bloemen en Marja Wiebes
Uitgever: De Arbeiderspers Privé-Domein, 312 p., f 49,50
Hans Keller
Iemand besluit op reis te gaan en verklaart zich daarover aan de dierbare
achterblijvenden als volgt nader: ‘U zult natuurlijk vragen waarom ik dit doe. Maar
als ik niet ga, vraagt iedereen natuurlijk weer waarom ik hier gebleven ben.’
Minimaler kan het bijna niet. Iemand gaat de deur uit om van het gezeur af te zijn.
En goed beschouwd is er eigenlijk ook heden ten dage geen beter motief denkbaar
om op reis te gaan, al zal niet elke reiziger er zo eerlijk voor uitkomen als Ivan
Gontsjarov deed in zijn brief aan Jekaterina Aleksandrovna in het jaar 1852, kort
voor zijn reis om de wereld een aanvang zou nemen. In elk woord van de zojuist
aangehaalde passage woont Oblomov, de even melancholieke als heroïsche zeurpiet
die eveneens aan Gontsjarovs pen zou ontglippen. Uit de brieven en korte,
verhaalachtige schetsen waaruit de Reis om de wereld van Oblomovs geestesvader
is samengesteld, blijkt hoezeer Gontsjarov de wereld beschouwde als een speciaal
voor hem ontworpen komplot. Hij verdwaalt erin, maar omdat hij zich voortdurend
en met gekoesterde onhandigheid stoot aan de zetstukken in dat nauwelijks begeerde
exotische decor, raakt hij er nooit in zoek. Gontsjarov heeft zichzelf, zijn kwaaltjes,
de herinnering aan zijn eigenlijke omgeving steeds bij zich. Zijn brieven uit Londen,
Kaapstad, Singapore naar het vertrouwde Petersburg wemelen van verzuchtingen
als: ‘Weet u nog hoe wij...’, of: ‘Telkens moet ik denken hoe wij...’ Er zijn maar
weinig reizigers in de reisliteratuur die zichzelf zo met hun heimwee voor de voeten
lopen als Gontsjarov, er zijn er ook niet veel die daarover zo onderhoudend kunnen
dreinen als hij. En zo efficiënt!
‘U zult natuurlijk vragen waarom ik dit doe. Maar als ik niet gaan, vraagt iedereen
natuurlijk weer waarom ik hier gebleven ben.’ In deze twee zorgvuldig en koket
gezeurde zinnen is eigenlijk alles over de reis en de reiziger verteld. Er staat in feite
dat de tocht hem wordt opgedrongen, dat hij hem niet begeerd heeft, dat hij liever
thuis zou blijven. Hij begint niettemin aan de affaire uit wat vroeger ‘menselijk
opzicht’ heette, hij doet het in onuitgesproken opdracht van zijn omgeving. Blijkbaar
houdt die hem in al zijn bewegingen en overwegingen nauwlettend in de gaten,
onmiddellijk bereid tot een oordeel, tot elk oordeel - van: ‘Hij lijkt wel gek dat hij
eraan begint’ tot: ‘Hij lijkt wel gek dat hij zich die kans laat ontnemen.’ En van elk
oordeel is Gontsjarov bereid zich iets aan te trekken, ook het onuitgesproken oordeel
moet van een verklaring worden voorzien. Hij koketteert met zijn gebrek aan lust
tot avontuur, het zijn niet de vreemde kusten die hem lokken, het zijn de vertrouwde
gezichten die hem op pad sturen. Ze zeggen: ‘Als ik jou was zou ik...’, en hoezeer
ze elkaar ook tegenspreken, Gontsjarov wil ze allemaal te vriend houden. Hij ontkent
in woorden wat zijn daden toegeven en van die voortdurende tegenspraak heeft hij
zijn karakteristiek gemaakt.
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Vroeg bezadigd
De roman Oblomov is daarvan het monument. Hoe zoiets werkt als levenshouding,
blijkt uit dit hoogst amusante reisdagboek van iemand die net doet alsof hij nog nooit
iets heeft meegemaakt en vastbesloten is dat ook tijdens een reis om de wereld zo te
houden.
In 1852 was de toen veertigjarige vrijgezel Ivan Gontsjarov ambtenaar bij het
ministerie van Financiën in Petersburg. Al vroeg bezadigd genoot hij in kleine kring
een zekere faam als schrijver van korte verhalen en de roman Een alledaagse
geschiedenis. In de literaire salon van Jekaterina Aleksandrovna hadden de eerste
hoofdstukken van dat uit de hand lopende zelfportret Oblomov, die hij er had
voorgelezen, veel bijval geoogst en zo werd hij daar een graag geziene gast. Dat
Gontsjarov plotseling solliciteerde naar de post van secretaris van een Russische
admiraal - ook nog eentje ter zee, zoals nadere informatie leerde - oogstte allerwege
grote verbazing, opwinding, ongerustheid, ongeloof en hilariteit. De Russische
regering had in datzelfde jaar 1852 besloten een hernieuwde poging te doen
diplomatieke en handelsbetrekkingen aan te knopen met Japan. In 1804 was dat al
eens eerder geprobeerd, maar tevergeefs. De Hollanders van Decima hadden de
Russische toenadering overtuigend zwart weten af te schilderen en zo moest de tsaar
opnieuw zijn goedkeuring hechten aan een wereldexpeditie die eerder ongeveer de
hele aardbol had omvat. Halverwege de jaren veertig van de vorige eeuw had Amerika
het vasteland van China ontdekt en daarmee snel emotionele banden ontwikkeld, die
zich nu leken uit te zullen strekken tot het hermetische eilandenrijk van het
raadselachtige Japan en zo ontstond in Rusland een nieuwe impuls tot toenadering.
Een vlooteskader onder aanvoering van admiraal Poetjatin werd geformeerd, dat
zich voor de lange reis in Petersburg uitrustte. Officieel kreeg het eskader de opdracht
om de Russische bezittingen in Amerika te inspecteren, maar in de havenbuurten
van de Russische Oostzeegebieden ritselde het van de exotische voornemens. Het
werkelijke reisdoel, Japan, was een publiek geheim.

Het schip als landgoed
Admiraal Poetjatin zocht iemand die onderweg zijn logboek kon bijhouden, mogelijk
ook geletterd gezelschap. Dat Gontsjarov op eigen initiatief solliciteerde, kon eigenlijk
niemand geloven. Was hij vleiend gepaaid? Zijn verzoek om tijdelijk bij de Russische
marine te worden ingelijfd, werd beschouwd als een exclusief aanbod dat met ontzag
werd aanvaard. Het moet hemzelf het meest hebben verbaasd dat Poetjatin reageerde
zoals hij deed: graag! Pas toen drong tot Gontsjarov door dat hij minstens twee jaar
van zijn nog resterende leven op zee, in havens, aan vreemde kusten zou doorbrengen.
Maanden later ontvangen zijn vrienden vanuit Portsmouth een brief waarin hij uitlegt
dat zijn sollicitatie eigenlijk als grap was bedoeld. Hij was benieuwd naar de
formulering die de vlootvoogd zou kiezen om hem af te wijzen. Geen moment was
het in hem opgekomen dat hij zou worden aangenomen. Nu dat toch het geval was,
schreef hij: ‘U zult natuurlijk vragen waarom ik dit doe...,’ enzovoorts.
Gontsjarov kwam in Portsmouth - en dus ook in het betoverende Londen - terecht
omdat zijn schip al in de Sont op een zandbank liep. De averij moest in een Engels
dok worden hersteld. Hij was aanwezig bij de begrafenis van Wellington en daarover
rapporterend realiseerde hij zich dat de reisbeschrijving een speciale gedisciplineerde
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non-discipline vereist. ‘Het is hoe dan ook een grote fout om te proberen indrukken
te vergaren; je vergaart wat je niet nodig hebt en wat je nodig hebt, ontgaat je. Als
je niet met een speciaal doel reist, moet het zo zijn dat de indrukken zich onverwacht
en ongeroepen in de ziel vergaren en degene bij wie ze zo niet komen, kan beter niet
reizen.’
In Portsmouth biedt de admiraal hem aan op staatskosten naar Petersburg terug te
reizen, de vlootvoogd heeft allang in de gaten dat zijn charmant zeurende secretaris
af en toe écht ongelukkig is. Maar Gontsjarov heeft ook een talent voor het
onderscheiden van verschillende soorten narigheid. ‘(...) bij het zien van mijn koffers,
spullen, linnengoed, zag ik voor me hoe ik moederziel alleen door Duitsland zou
rondtrekken, krakend en steunend de koffers zou moeten open- en dichtdoen, mijn
linnengoed uitpakken, mezelf aankleden en me in iedere stad voortslepen, opletten
wanneer de trein aankomt en vertrekt, enzovoort - en er overviel me een
verschrikkelijke luiheid. Nee, dan volg ik toch liever het voetspoor van de Vasco da
Gama's (...) dan dat van de Duitse barbiers, kleermakers en schoenmakers.’

Ivan Gontsjarov

En zo verkiest hij de narigheid die hij beter verdraagt: de reis om de wereld. Het
schip dat na herstel de reis vervolgt, wordt in zijn brieven naar Petersburg een op
drift geraakt Russisch landgoed. De admiraal als vorst, de officieren als landedelen,
de matrozen als lijfeigenen, het schip als enige vaste grond onder de voeten. Hijzelf
als gast, logé, iemand met een koffer die voortdurend op zoek is naar de poort die
toegang geeft tot de steeds langer wordende weg naar het vertrouwde Petersburg.
‘Ik moest eergisteren bijzonder sterk aan u denken, en ik hunkerde zelfs naar u en
uw warme, lichte salon.’ Als kleine zwerfstenen dwarrelen zulke verzuchtingen
regelmatig door de beschrijvingen van ontberingen (‘pekelvlees, altijd pekelvlees...’)
en lusteloos beleefde avonturen aan de kusten van Afrika en Azië. Toch zijn de
werkelijke juwelen in de aderverkalking van het heimwee de beschrijvingen van die
lusteloosheid. Gontsjarov is een briljant poseur. Hij doet alsof niets hem boeit, enkel
de gedachte aan thuis en de bezorgde vriendenkring, maar daaronder borrelt de
vertellust die af en toe door het artificiële schild van de verveling breekt: een
ontmoeting, een vreemd beest of de conversatie met een Russische matroos tijdens
het passeren van de evenaar over geografische problemen (‘Waar ligt Rusland?’ ‘In Kronstadt!’). En telkens keert Gontsjarov, alsof hij de achterblijvers thuis daarmee
een plezier wil doen, terug in zijn gezeur. ‘Op zee kan men nooit bepalen waar men
heen gaat en waar niet. Er breekt iets, er gaat iets stuk of er is niet genoeg proviand
en noodgedwongen moet je ergens heen waar je niet heen wilt.’ Hij weet vermoedelijk
dat hij hen in Petersburg met zulke overwegingen een onuitgesproken genoegen doet.
Steeds weten dat de zwerver zwerft, doet de thuisblijver extra behaaglijk onder de
dekens kruipen.
In zijn brieven en schetsen is Gontsjarov onuitputtelijk in zulke variaties op het
thema van ontbering en behaaglijkheid. Dat hij zich in tal van laatste zinnen zorgen
maakt over het tijdstip van aankomst van zijn missiven geeft ook aan zijn daaraan
vooraf geëtaleerde poseurschap een wonderlijk zegel van oprechtheid.
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Tijdschrift
Iedere (beginnende) vertaler staat steeds weer voor de keuze tussen het woord voor
woord vertalen of het herschrijven van zijn origineel. Lees de roman of de gedichten
door, klap het boek dicht en ga schrijven is zo'n beetje de werkwijze voor de laatste
methode: bladeren in het woordenboek en puzzelen zijn de bezigheden voor de
letterlijke vertaling. Zo extreem ligt het vertalersdilemma natuurlijk niet echt: iedere
tekst vraagt om zijn eigen benadering. Moet je bijvoorbeeld een oude tekst actualiseren
om hem voor de huidige lezer aanspreekbaar en begrijpelijk te maken of moet de
vertaler het taalgebruik en de stijl van de auteur proberen over te nemen zonder
verwrongen Nederlands te gaan schrijven. Dirk Delabastita gaat hierop in in een
gedegen stuk over de Martinus Nijhoffprijs voor vertalingen in Literatuur 1988/2
(jrg. 5, maart-april). Hij citeert daarbij veel uit Peter Verstegens boek over dertig
jaar Martinus Nijhoffprijs De muze met de Januskop. Een prachtige vondst is deze
titel, omdat die mooi het vertaalprobleem illustreert. Moet die muze met die dubbele
kop vooral achterom kijken naar haar origineel of moet ze vooruitkijken naar haar
toekomstige (Nederlandse) lezer? Een vertaler verwijdert zich altijd van de tekst,
een vertaler vervalst. Je verraadt de auteur die je vertaalt en je hebt de plicht dat zo
fatsoenlijk mogelijk te doen, citeert Delabastita uit de mond van Pé Hawinkels. De
twee belangrijkste eisen die je aan een vertaling kunt stellen: trouw aan het origineel
en aanvaardbaar voor het ‘doelpubliek’ zijn vaak moeilijk te combineren, vooral als
het gaat om vertalingen uit een literatuur die sterk afwijkt van de onze en als het gaat
om teksten met heel aparte stilistische kenmerken, stelt Delabastita. Uiteraard ligt
het compromismodel hierbij voor de hand, maar uit de citaten uit de juryrapporten
van de Martinus Nijhoffprijs die hij geeft, blijkt dat deze beoordelaars er ook niet
altijd raad mee wisten en zich nogal eens in tegenstrijdigheden hebben geuit. Een
aantal keren is de prijs zelfs niet eens uitgereikt, op tamelijk onduidelijke gronden
overigens, want er wordt reusachtig veel vertaald in Nederland en ook op behoorlijk
niveau. Daar komt nog bij dat zo'n prijs altijd een welkome aanvulling is op het niet
erg hoge honorarium van menige vertaler. De Nijhoffprijs wordt trouwens ook
toegekend voor vertalingen uit het Nederlands. Daarbij maakt Delabastita enige
kritische kanttekeningen. Omdat die ‘exportprijs’ voor een groot deel het karakter
heeft van Holland-promotion, wordt er volgens hem niet zo stringent gelet op de
kwaliteiten van de vertalingen. Iets dat ook niet altijd even gemakkelijk te beoordelen
is. Een vertaling uit het Engels of Frans te jureren wil nog wel gaan, hoewel je toch
eigenlijk een native speaker van die taal moet zijn om dat echt goed te kunnen doen,
lijkt me, maar een vertaling van een Nederlandse roman in het Urdu is maar voor
een handjevol mensen in Nederland toegankelijk. Delabastita pleit voor een flexibel
normeringsbeleid, voor een bezinning op de verhouding tussen import- en exportprijs
en voor een ruim gebruik van de resultaten van de descriptieve vertaalwetenschap.
Verder in Literatuur een interview met Carel Peeters over de ideale kritiek; een
beoordeling van de toegankelijkheid van Paul van Ostaijens Bezette stad ruim zestig
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jaar na verschijnen; een stuk over de ontwikkeling van het (school)toneel in de
renaissance en een kritische bespreking van Bastets conclusies over de relatie
leven-werk in zijn Couperus-biografie. Misplaatst, letterlijk en figuurlijk, is de
gefingeerde brief van T. van Deel onder het kopje ‘Het Probleem’. Met dit soort
misselijke en flauwe onzin moet Literatuur zich niet inlaten.
EVA COSSEE

Compromitterend archief
Onderhoudende thriller van Edward McGhee
The orpheus circle door Edward McGhee Uitgever: Pocket Books
Importeur Van Ditmar, f 13,95
R. Ferdinandusse
Een aantal weken geleden was het ineens voorpaginanieuws; het Berlin Document
Center. ‘De villa met de 30 miljoen geheimen’, aldus het blad Bild. De moffen pakten
hun politiestaat grondig aan: iedereen werd beschreven, en die dossiers liggen nog
steeds, althans voor een groot deel, in Berlijn. Maar in de loop van de tijd zijn er
steeds meer dossiers en delen daarvan ontvreemd. Volgens de Berliner Morgenpost
mogen we aannemen dat in de loop der jaren tachtigduizend documenten hun weg
naar buiten hebben gevonden, sommige naar de beschrevenen, anderen naar de
uitgebreide handel in nazi-souvenirs.
Der Spiegel beschreef recentelijk die handel, en onthulde tegelijkertijd wie het
was die zo'n aardige thriller over het Berlin Document Center maakte. Op het omslag
(het boek verscheen in 1987, meteen als pocket) staat behalve de titel ook meteen
wat er te verwachten valt: ‘A living nazi evil that must be destroyed’. De auteur:
Edward McGhee, en dat is aldus Der Spiegel, het pseudoniem van de sinds kort
gepensioneerde Amerikaanse diplomaat Edward Harper. Harper werkte op
Amerikaanse vertegenwoordigingen in zowel Oost- als West-Duitsland, en geldt als
een kenner van het Duitse vraagstuk. Hij zei tegen Der Spiegel dat de Duitse
regeringen nooit veel behoefte hadden gehad aan een snelle overname van het archief,
want dan zouden ze officieel kennis moeten nemen van wie wel en wie niet met
hartstocht onder Hitler gediend had. En ook de Amerikanen zaten niet te springen
om zo'n overname, dus was er eigenlijk overeengekomen dat het hele archief op zijn
elfendertigst zou worden gefotokopieerd, langzaam dan breekt het lijntje niet. Het
is een karwei waar men nog steeds mee bezig is; en de onthulling dat er zo veel
verdween is dan ook een beetje compromitterend.
McGhee heeft een aardige thriller bedacht. Natuurlijk moest hij het nazi-gevaar
nieuw leven inblazen, maar voor een thriller is dat tamelijk normaal. In 1944 begon
een groep hoge nazi's en Waldheim-achtige generaals, verenigd in The Orpheus
Circle al met voortuitziende blik aan de vervalsing van de archieven: zij vonden een
methode om, direct na de ineenstorting van het duizendjarig rijk een nieuwe identiteit
aan te nemen.
Een oude Israëlische nazi-jager van de Mossad wil dat nog een keertje oplossen
en wurmt een archivaris in het BDC (Berlin Document Center), maar al gauw wordt
de man vermoord. De Mossad-man zoekt een nieuwe archiefdeskundige (daarmee
begint het boek) en vindt de held, dr. Alec Thompson. Die heeft nog in Vietnam

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

gevochten, droeg als oorlogsheld de Groene Baret, en heeft al zijn vaardigheden
nodig om het er levend van af te brengen. Hij omschrijft zichzelf halverwege ook
als een ‘intellectuele truck-driver’; hij wil de oudnazi's met genoegen ontmaskeren,
maar veel meer omdat het archief hem ertoe uitdaagt, dan om de Mossad, de CIA,
de Stasi en andere geheime diensten, die als vliegen op de stroop afkomen, te gerieven.
Hij laat zich aanvankelijk zelfs door een oud-nazi goed betalen.
Het boek is cynisch geschreven, in de beste pulpstijl. ‘He 's a chilly bastard,’ zegt
de BDC-archivaris over een Duits grootindustrieel. Over Eichmann spreken ze daar
ook zo: ‘He was an odd duck’ en ‘He was a fucking psychopath.’
McGhee geeft Thompson op zijn lijdensweg (iedereen wil hem uit Berlijn ontvoeren
of snel koud maken) een vrouw mee: ‘Jesus Christ, look at that, I said, nodding
towards a young woman walking towards the coffee room. She was big, with broad
shoulders and the muscled body of a natural athlete. Bright red hair in a pageboy
bob bounded rhythmically as she moved towards us with the grace of a young lioness.’
Een beetje thrillerlezer weet nu dat ze dat lijf kan gebruiken (de auteur geeft haar
alle ruimte) en dat ze verschillende bijbedoelingen heeft. Plot, actie, veel spanning,
kundig geschreven, maar in opzet weinig origineel en uitgaande van die
langzamerhand bekende en uitgekauwde nazi-dreiging (het boek werd geschreven
vóór het Barbie-proces, de auteur gaat er tot twee keer toe vanuit dat dat proces wel
niet gehouden zal worden omdat niemand de onthullingen die Barbie over het Franse
verzet zou kunnen doen openbaar wil hebben).
Wat het boek aantrekkelijk maakt is de fascinatie van de auteur met dat archief.
‘The Berlin Document Center didn't breed Nazi apologists.’ De auteur haalt het
verleden van Von Weizsäcker nog even boven water, noemt tijdens zijn tochten door
Berlijn ook zijn vooroordelen tegen de Krauts, filosofeert over de verhouding
joden-Duitsers (dat is liefde-haat, met dien verstande dat de joden van de Duitsers
houden en de Duitsers de joden haten) in het licht van de verkoop van de Leopard-tank
aan Israël. Maar bij al zijn gal ziet McGhee toch wel wat in Berlijn, een magneet,
maar zelfs als het ooit weer hoofdstad van de Duitsers wordt dan betekent het toch
niks, want in deze wereld betekenen de moffen ook haast niks meer.
Een aardige Amerikaanse thriller. En door het idee dat dat archief daar staat, en
langzaam leeggestolen wordt, wordt het zelfs een dubbel onderhoudende thriller. Let
niet op de epiloog.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,90)

2. (2)

Hermine de Graaf, De regels van het huis
(Meulenhoff, f 22,50)

3. (3)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)
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4. (4)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

5. (6)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

6. (7)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

7. (5)

Kees van Kooten, Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

8. (8)

Hugo Claus, Een zachte vernieling (De
Bezige Bij, ing. f 27,50, geb. f 39,50)

9. (-)

Diverse auteurs, Biesboek (Meulenhoff,
f 29,50)

10. (-)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (6)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

4. (3)

Nienke Begemann, Victorine (Bert
Bakker, f 39,90)

5. (4)

Annie Cohen - Solal, Jean - Paul Sartre,
zijn biografie (Van Gennep, f 69,50)

6. (5)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

7. (7)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

8. (10)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

9. (9)

Michael Gorbatsjov, Perestrojka (Het
Spectrum, f 24,90)

10. (-)

Het aanzien van 1987 (Het Spectrum, f
19,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
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Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Om de hoek kijken
Het gebeurt bepaald niet iedere dag dat een Nederlandse uitgever zijn memoires
publiceert. Dat maakt de verschijning van Een vak vol boeken; Herinneringen aan
veertig jaar leven in en om de uitgeverij van Wim Schouten (De Bezige Bij, 267 p.,
f 34,50) tot een bijzondere gebeurtenis. Schoutens loopbaan als uitgever is nauw
verbonden met de zeer bewogen geschiedenis van De Bezige Bij, en daarenboven
doen zijn directeursfuncties bij het Kluwer-concern hopen op interessante actuele
geschiedschrijving-van-binnenuit. Helaas maakte de overmaat aan verheugenis de
deceptie groter: Schoutens veertigjarige ervaringen in ‘het literaire uitgeverswereldje’
- de term valt in Een vak vol boeken zonder ironie - zijn zonder gevolg gebleven voor
zijn begrip van stijl, wat merkwaardig is in een vak dat doorgaat voor a gentleman's
profession. Genoeglijk babbelt de auteur zijn hele en halve anekdoten uit ‘het
uitgeverswereldje’ aan elkaar; de literatuur komt bij Schouten ‘om de hoek kijken’,
uitgeverijen komen bij hem ‘als paddestoelen uit de grond’ te voorschijn, en
schrijversvoorschotten verdwijnen in een ‘niet te dempen put van alcoholverbruik’.
Dat zou allemaal nog de charme van het naïeve kunnen hebben. Zulke toegeeflijkheid
valt echter niet op te brengen tegenover Schoutens volstrekte gebrek aan
terughoudendheid waar het de privé-levens van anderen betreft. Er is in zijn verhaal
geen aanwijsbare noodzaak om de tragedie-Bloemena zo breed uit te meten als hij
doet; de gretigheid waarmee ook andere tragedies van ‘zeer goede vrienden’ worden
verhaald, overtuigt weinig van het geclaimde diepe leedwezen. Pikant is Schoutens
versie van de afwijzing van W.F. Hermans' De tranen der acacia's door de directie
van De Bezige Bij, die toen nog gevormd werd door het driemanschap Charles van
Blommestein, Geert Lubberhuizen en Wim Schouten. Volgens Schouten waren het
‘zakelijke’ motieven die De Bezige Bij deden terugdeinzen, nadat met Hermans geen
akkoord kon worden bereikt over ‘een zekere beperking, zowel wat betreft de omvang
van de roman als het gebruik van een niet altijd even dringende terminologie’.
Schoutens versie komt ongeveer overeen met die van Richter Roegholt in De
geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972, alleen ontbreekt eraan dat de directie,
ter verantwoording geroepen door de Algemene Ledenvergadering van de
‘Coöperatieve Vereniging De Bezige Bij’, aantoonbaar onjuist beweerde dat Hermans
voor de uiteindelijke publikatie door Van Oorschot die ‘noodzakelijke veranderingen’
wél had aangebracht. Schoutens mea culpa (‘Het hoeft geen betoog, wij hadden het
boek zonder meer moeten aannemen. Maar dat is een oordeel van vandaag.’) zou
een gunstiger indruk hebben gemaakt als ook dat leugentje erin betrokken was.
DS
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Nu ook dagbladen de charme van kleur hebben ontdekt wordt het vormgeven van
een krant een speciale lust. Dat blijkt uit The Best of Newspaper Design, een boek
met honderden pagina's hoger gefröbel: pagina's uit The New York Times, The
Washington Post, Chicago Tribune, Los Angeles Times en vele anderen. In het
bijzonder wordt veel werk gemaakt van de bijlagen, zoals bovenstaande kunstbijlage
van The Washington Times. The Best of Newspaper Design is uitgegeven door PBC
International en wordt geïmporteerd door Van Ditmar, f 110,-.

Scènes uit een leven

Hoewel de markt voor foto's - en daarmee de fotografie - de laatste jaren steeds meer
is opgeschoven in de richting van enerzijds de glamour en anderzijds de kunst,
verschijnen er met een zekere regelmaat nog boeken die zich aan die trend weten te
onttrekken: fotoboeken, gemaakt volgens het oude recept van de human
interest-reportage. Vaak is het onderwerp van zulke boeken gericht op een hoek in
de maatschappij die normaal niet zo snel aan bod komt, en waar veel mensen het
bestaan nauwelijks van kennen. Nu succes en carrière, ook in de fotografie, steeds
meer terrein hebben gewonnen, hebben zulke boeken meer dan ooit de functie van
een tegenwicht. Henny, 10 jaar uit haar leven (uitgeverij SUA, f 20,-) is er een
mooi voorbeeld van. Het is een bundel van drie reportages, gemaakt door Michel
Szulz Kryzanowski en Angeline van de Berg in 1977, 1983 en 1987. Het eerste deel
toont scènes uit het leven van Henny als zestienjarig fabrieksmeisje. Henny, werkend
in de koekjesfabriek, in het vormingscentrum, thuis rond de eettafel en in het weekend
dansend met Petro, haar vriend. In het tweede deel zijn Henny en Petro een paar jaar
getrouwd en hebben ze een zoontje van drie. Er komt nog een kind. Petro is invalide
en ze leven van een WAO-inkomen. In het derde deel zijn de problemen nog ernstiger
gerezen. Petro's ziekte is verergerd en hun jongste zoontje Patrick heeft een ernstige
nierziekte. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een portret van het groeiende gezelschap
rond Henny, en een inleidend tekstje. Het boek is rustig vormgegeven, links een
tekst, samengesteld uit uitspraken van de betrokkenen, rechts een foto; soms twee
foto's naast elkaar. De foto's zijn eerder gemaakt om de informatie dan om het mooi,
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maar ze zijn ontsnapt aan de treurnis en het averechts werkende voyeurisme dat bij
zo'n reportage om de hoek kan loeren. Ondanks de vele problemen zijn het over het
algemeen tamelijk opgewekte foto's, waarvan de toon wordt gezet door de prachtige
foto op het omslag, van het vrolijk lachende hoofd van Henny. De tekstjes zijn
explicieter over wat er onder die drukte aan de hand is: geldproblemen, eindeloos
gezeur met instanties. Met het kleine formaat van het boekje, de discrete vormgeving
en de evenwichtige, onnadrukkelijke rechtstreeksheid heeft het een speciale kwaliteit
die het onderscheidt van de snelle televisiereportage, waar zulke onderwerpen vaker
in aan bod komen. Jammer genoeg is het bereik van fotoboeken ook onvergelijkbaar
veel kleiner dan dat van de televisie.
MH

Zonder enig esprit
Wat zou het verschil kunnen zijn tussen een Meervoudig Onverzadigbare
Promotiezoeker (MOP), een Trendgevoelige Urbane Carrièremaker (TUC), een
Promotiegrage Intellectuele Centrumbewoner (PIC), een Jonge Ambitieuze Stedeling
(JAS) en een Jonge Ingewijde Promotiemaker (JIP)? Allemaal een pot nat natuurlijk.
De verschillen zijn even minuscuul als oninteressant en die afkortingen wekken
vooral weerzin op. Wie een typologie voor het een of ander wil ontwerpen, moet er
wel voor zorgen dat de indeling een bel doet rinkelen, al is het maar in de verte,
anders maakt zoiets alleen maar een flauwe en gezochte indruk. Flauw, gezocht en
hier en daar vergaand stompzinnig is het boekje Typisch trendy, Etiquette voor
yups, ultraconsumers en andere trendvolgers door Albert Gillissen (Novella, f 14,90),
die na het succes van Jan Kuitenbrouwers Turbotaal op de treeplank van het moderne
leven meende te moeten springen. De boekjes vertonen een opmerkelijke
overeenkomst in aanblik (gouden belettering), in titel (alliteratie) en in aanpak
(dialogen door de tekst heen als illustratie). Waar Kuitenbrouwer slaagde in slimme
observaties en vooral aardige gedachtes over het geobserveerde, faalt Gillissen in
alle opzichten. Niet alleen staat zijn boekje vol met spel- en stijlfouten, zijn de
dialogen gebral zonder enig esprit, zelf zwalkt hij stuurloos heen en weer tussen de
beschrijving van hoe het gaat en de voorschriften voor hoe het moet. Wat dit laatste
betreft ontziet hij zich niet om een lijstje te geven van wat men aan tafel niet behoort
te doen; ‘boeren, winden, smakken, slurpen, met open mond eten’ en nog zo wat niet
te pas komende gedragingen. In het museum, zo waarschuwt hij, mag men nergens
aankomen. Daar kijkt de lezer van op. Als Gillissen zich op het pad van de humor
begeeft, wordt het nog droeviger. Zo zegt hij over de omgang met extra messen en
vorken: ‘Deelt u dit dan niet rond aan de andere gasten (“Neem maar wat van mij,
ik heb toch genoeg”), want zij hebben evenveel tafelgereedschap als u.’ Ook zijn
adviezen over hoe men ‘vlot en origineel’ een drankje kan bestellen zijn op het
infantiele af: ‘Leuk is bijvoorbeeld om de aandacht van de barkeeper te trekken door
het archaïsche “aannemer” over de tapkast te slingeren of om deze bierbezorger
konsekwent met “uitbater” aan te duiden. Vermijd in ieder geval zoveel mogelijk de
enorme clichés die vooral in drinklokalen gemeengoed zijn.’ Deze laatste opmerking
nu is een groteske misvatting, en helemaal als die afkomstig is van iemand die denkt
iets over etiquette te kunnen zeggen. Zij die menen dat het eenvoudige ‘Twee pils,
alstublieft’ gecombineerd met oogcontact passé zou zijn, hebben het niet begrepen.
Gillissen is niet alleen niet leuk, hij heeft het ook nog eens niet begrepen.
BR
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Crumbs muzikanten
Robert Crumb tekende drie sets met elk veertig kaarten, waarop portretten van de
kopstukken uit drie muziekstromingen waar de Verenigde Staten het patent op hebben:
country, jazz en blues (Jazoo Records, Importeur: Island International Bookstore
Amsterdam, f 23,50). Op de achterkant van elke kaart worden beknopt maar zeer
informatief de afgebeelde muzikanten beschreven. Zo vertelt bijvoorbeeld kaart
nummer 17 uit het doosje Pioneers of Country Music dat van het duo W.T. Narmour
& S.W. Smith de laatste een ‘rudimentaire gitarist’ was, die vaak stug in A bleef
spelen, als zijn vioolspelende kompaan al opgewekt naar D was gemoduleerd. Toch
wist hij onnavolgbaar te begeleiden, meldt ons verder de man die de biografietjes
schreef: Rich Nevins. Ook Crumb's aanstekelijke portret van Narmour & Smith doet
je naar hun ‘southern’ duetten verlangen. Hetzelfde geldt voor Crumb's verbeelding
van Al Hopkins and his Buckle Busters en Frank Blevins and his Tar Heel Rattlers,
twee kwartetten frisse country-muzikanten in blauwe tuinbroek.

Aanmerkelijk stijver zijn Crumb's portretten in de serie Early Jazz Greats, ook al
is arrangeur/dirigent ‘Jelly Roll’ Morton in dynamische houding op de plaat
vastgelegd. F.B. Hotz' held, de te vroeg gestorven kornettist Bix Beiderbecke, kijkt
je werkeloos aan en Fats Waller is in weinig muzikale, peinzende houding afgebeeld
met geen piano in zicht. Aardiger is weer de serie Heroes of the Blues, met de
onovertroffen Memphis Minnie (beroemd geworden met haar ‘Bumble Bee Blues’)
en de wonderlijke Whistler & his Jug Band. De tekst achterop meldt hun strikt lokale
bekendheid, ook al maakten ze eenentwintig plaatopnamen. Desondanks bestaat er
een filmfragment van hen: Crumb gebruikte het voor zijn prachtig groepsportret.
Natuurlijk ontbreekt ook de blinde blueszanger niet. Blind Lemon Jefferson nam
maar liefst vijfentachtig nummers op voor hij op mysterieuze wijze om het leven
kwam. Blind Willie McTell haalde er achtenveertig, Blind Gary Davis maakte er
zoveel dat hij de tel kwijt raakte en Blind Blake nam tachtig platen op. De laatste
van het gezelschap speelde ‘dance-orientated’ muziek. Dat was ongewoon vooreen
blinde blueszanger, zo meldt het biografietje achterop. Blind Blake werd dan ook
door Crumb breed en vrolijk lachend getekend.
AJ
Aan deze pagina werkten mee: Mariëtte Haveman, Atte Jongstra, Beatrijs Ritsema,
Diny Schouten
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Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Brieven door Poesjkin. Keuze en commentaar door Karel van het Reve, vertaling
Sjifra Herschberg. G.A. van Oorschot, f 55,- (f 75,- gebonden).
Brieven door Toergenjev. Keuze en commentaar door Karel van het Reve, vertaling
Arie van der Ent en Jan Timmers. G.A. van Oorschot, f 55,- (f 75,- gebonden). Twee
nieuwe delen in De Russische Bibliotheek.
De bediende door Bernard Malamud. Vertaling Else Hoog. Meulenhoff, f 19,50.
Eerste Nederlandse vertaling van The Assistant, de tweede roman van Malamud uit
1957 over de kleine crimineel Frankie Alpine die betrokken raakt bij het armzalige
bestaan van de joodse kruidenier Morris Bober.
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Brian Urquhart
Vervolg van pagina 8
ligheid van de Amerikaanse ambassade en hij reageerde vaak met opmerkelijk succes
op verzoeken om hulp van humanitaire aard.’ In 1978 voorkwam hij dat Waldheim
door een van de radicalere Palestijnse groeperingen werd vermoord. ‘Maar het imago
dat hij de wereld liet zien met zijn slecht verzorgde uiterlijk, zijn Castro-jack en
pistool, en zijn wilde en tegenstrijdige uitspraken zou nooit veel vertrouwen
inboezemen of sympathie kunnen opwekken bij degenen die nooit de angsten en de
wrede dilemma's zouden ervaren van een leider in ballingschap.’ En over tegenpool
Menachem Begin: ‘Tijdens het gesprek was hij altijd serieus en beleefd op een
tamelijk ouderwetse manier. Maar achter die façade bleef hij de oude Begin: een
weinig open geest, een fanatieke onverzettelijkheid en de gevaarlijke neiging om
risico's te nemen met grote gevolgen voor anderen.’
Compassie en enig begrip voor vrijwel alle partijen en politici lijkt als
vanzelfsprekend bij Urquharts ‘internationalistische’ instelling te horen. Een van de
weinige uitzonderingen daarop is zijn houding tegenover Yitzhak Shamir, de huidige
Israëlische premier, die als een van de leiders van de Stem-gang verantwoordelijk
was voor de moord op de Zweedse VN-vertegenwoordiger graaf Folke Bernadotte
in 1948 - ‘Sinds die moord en de conspiracy of silence die er op volgde heb ik altijd
enige moeite gehad me te voegen bij alle opwinding over “het terrorisme”’ - al toont
Urquhart zich ook daarin de diplomaat.
Enkele jaren geleden ontmoette hij Shamir voor het eerst, de laatste was toen
minister van Buitenlandse Zaken. ‘Ik had het gevoel, tegen het nadrukkelijke advies
van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in, dat ik iets over Bernadotte
moest zeggen voor we zaken konden doen, maar had geen idee hoe ik het moest
aanpakken zonder dat het gesprek onmiddellijk beëindigd zou worden. Shamir hielp
me door te zeggen dat ik de éérste VN-vertegenwoordiger was met wie hij ooit te
maken had gehad. Ik haalde Bernadottes activiteiten uit 1948 op en vermeldde diens
overtuiging dat hij een regeling kon ontwerpen die aanvaardbaar was voor zowel
joden als Arabieren. Shamir zei wat een tragedie en misverstand die hele episode
was geweest. We hadden een net zo onvruchtbaar, maar ook net zo beleefd gesprek
over de voorliggende agenda.’
Mensen als Urquhart lopen er te weinig rond.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Het begin is net zo belangrijk als het einde. Het begin van een boek moet de lezer
bij zijn lurven pakken en na het woord EINDE moet de lezer denken: O wat een
mooi boek was dat ik ga gauw naar Sigarenmagazijn Goos Verhoef om uit zijn
Boekcorner een nieuw boek te halen. Dat alle boeken in mijn Corner hetzelfde
eindigen namelijk met eeuwige rozengeur en manenschijn weet u wel. Ik zal u 's
twee slotjes laten lezen die hetzelfde zijn maar toch heel anders. Rara hoe kan dat.
1.
Hij maakte zich van haar los en bekeek haar delicate, exotische schoonheid met
een soort eerbied. Voor het eerst in zijn leven kon hij beweren dat hij zich volkomen
tevreden en gelukkig voelde. ‘Jennifer, ik hou zo vreselijk veel van je. Laten we gaan
vrijen.’
‘Maar Jerome, je bent gewond! Het kan niet.’
‘Natuurlijk wel,’ zei hij en haalde zijn vingers door haar glanzende haren en trok
haar hoofd naar hem toe. ‘We moeten het gewoon heel voorzichtig doen... en heel
langzaam.’ EINDE
2.
Dan legde hij eindeloos teder haar hoofd tegen zijn borst. ‘Lieveling, lieve dwaze
Käthe van me! We zijn allebei blind geweest. Kijk eens naar me. Ziet zo een man er
uit die van zijn vrouw houdt? Mijn hart behoort aan jou, al lang... heel lang, lieve
Käthe.’
Ze verloor bijna het bewustzijn. Als in een droom keek ze naar hem op en liet zijn
liefkozingen over zich heen komen. ‘Het is niet moge lijk, Georg. Je bent alleen met
mij getrouwd omdat je moeder het wilde.’
‘Dat is waar Käthe. Uit liefde voor mijn moeder ben ik een tweede huwelijk
aangegaan. Ik wist helemaal niets van je totdat ik je tussen de bessenstruiken zag.
Vanaf die dag ben ik van je gaan houden. Maar tot mijn groot verdriet merkte ik dat
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mijn liefkozingen je pijnlijk waren. Ik had er verschrikkelijk veel verdriet van. Het
deed me onnoemelijk veel pijn. En nu neem je die woorden terug, die je door je trots
werden ingegeven, Käthe! Zeg me, dat je van me houdt net zoals ik van jou houd.
Met heel mijn hart.’
Met trillende stem zei ze: ‘Ja, Georg, ik houd van je, mateloos veel.’ Hij lachte,
overgelukkig. Ze keken elkaar diep in de ogen en hij voelde hoe Käthe in zijn armen
sidderde van geluk. EINDE
Begrijpt u wat ik bedoel? Beide stellen houden van elkaar maar paartje 1 wil
meteen te bed terwijl paartje 2 slechts siddert in elkaars armen. Weet u wat het
verschil is? De tijd! Want slot 1 komt uit een moderne roman en slot 2 uit een roman
van Hedwig Courths-Mahler. En is misschien wel vijftig jaar oud. De dochter van
de ambtenaar deel 32 uit de Courths-Mahler Reeks f 1,95. Voorop staat:
Liefdesroman van de beroemde schrijfster. Toch 's kijken of ze zo beroemd is dat ze
in de ouwe Nieuwe WP van vader staat dacht ik. Ja hoor. Courths-Mahler Hedwig
(1867-1950), Duits schrijfster van ontspanningsromans die bewust de ongestilde
verlangens van de kleine man bevredigen door het voortoveren van een wereld van
illusies vol massieve sentimentaliteit. De kleine man bevredigen? Die boeken zijn
brandhout bedoelt de WP. Vind ik niet. Ze moeten iets hebben als ze nog steeds
gelezen worden.
Mevrouw Courths is kan je wel zeggen de uitvindster van het genre boeken uit
mijn Corner. Al tientallen jaren bevredigt zij de ongestilde verlangens van de kleine
man. Ik verkoop nog iedere twee weken zo'n twaalf boeken van haar. Niet aan de
kleine man maar aan de kleine vrouw. Aan voornamelijk oudere dames die geen
spatje sex in een boek kunnen verdragen. Paartje 1 uit dat moderne boek wil aan het
slot gaan vrijen maar dat hebben ze in het boek al een paar maal eerder gedaan met
alles erop en eran. Daar gaan de Courths-Mahler lezeressen van over hun nek. Paartje
2 is al een hele tijd getrouwd en het is er nog niet van gekomen want zij dacht dat
hij met haar getrouwd is omdat zijn moeder het wilde.
Weet u wat ik de mooiste zinnen vind uit het tweede slot? Ik wist helemaal niets
van je totdat ik je tussen de bessenstruiken zag. Vanaf die dag ben ik van je gaan
houden. Tussen de bessenstruiken! O wat mooi! Dat roept in één klap de wereld van
mevrouw Courths op. Georg de zoon van de rijke grootgrondbezitter ziet het mooie
meisje Käthe tussen de bessenstruiken van haar eenvoudige boerenwoning. In de
moderne roman komen ze elkaar tegen tijdens de lunchpauze in het
zelfbedieningsrestaurant van een Groothandelsgebouw. Ik zou smoorverliefd worden
op elk meisje dat ik tussen de bessenstruiken zag staan. Mooi of lelijk maakt niet uit.
Tussen de bessenstruiken is elke vrouw mooi. Vanmorgen kwam Thea de oudste
dochter van Veerman een deeltje Love Swept kopen en toen zei ik tegen haar met
overdreven stem dat het duidelijk een grap was: Ik wist helemaal niets van je totdat
ik je tussen de bessenstruiken zag. Vanaf die dag ben ik van je gaan houden. Ze keek
of ze tegelijkertijd water zag branden en het in China hoorde donderen. Heb je de
lente in je kop Goos? vroeg ze. En dat is geloof ik waar. Het kan niet voor de zaak
maar ik zou wel 's de stad uit willen en een lange wandeling maken door de
bessenstruiken. Dag beste lezers en lieve lezeressen van deze rubriek. Ik hou van
jullie.
EINDE
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[16 april 1988 - Nummer 15]
Ter zake
Diny Schouten

De literatuurpagina van Het Parool wordt sinds enige maanden onveilig gemaakt
door een recensent met de gelukzalige en vredelievende naam van Felix de Vree.
De Vree betoont zich in het kleine tiental recensies dat van hem werd geplaatst uiterst
ontevreden over de Nederlandse letteren. Bij het afbreken van reputaties sneuvelden
in het aanzicht der Paroollezers die van renommés als Remco Campert, Freek de
Jonge, Jeroen Brouwers en Jan Siebelink. Wim de Bies De Boekcorner van... Goos
Verhoef vergelijkt De Vree in zwaarte met Céline, en bevindt hij te licht; Gerrit
Komrijs Lof der simpelheid schuift hij ‘gapend’ terzijde als fantasieloos gejeremieer.
‘Gerrit Komrij is iets van vroeger geworden,’ concludeert De Vree, en hij keert zich
hoofdschuddend af van de jongste letteren: ‘Wij gaan eens een ommetje maken.’ De
toon der oude heer doet vermoeden dat men te maken heeft met een studentikoos
pseudoniem, waarachter zich een Propria Cures-redacteur verschuilt. Maar De Vrees
chef, de jeugdige redacteur van de kunstbijlage van Het Parool Matthijs van
Nieuwkerk, ontkent met kracht dat zijn recensent niet zou bestaan: ‘Tot mijn verbazing
wordt me dat vaker gevraagd, maar De Vree bestaat echt. Hij is een zeventienjarige
gymnasiast, van wie we veel verwachtingen hebben.’ Het is slechts om redenen van
gebruikelijke discretie dat geen telefoonnummer gegeven kan worden, zegt Van
Nieuwkerk: ‘Behalve dat er mensen zijn die hem een complimentje zouden willen
geven, zijn er nogal wat die kwaad op hem zijn.’ Werkelijk?
Van de Limburgse schrijver Ton van Reen, die sinds 1965 bouwt aan een omvangrijk
oeuvre en het met de vorig jaar verschenen roman Het winterjaar bijna bracht tot
AKO-nominee, verschijnen dit jaar zeven titels. Daarmee hebben vijf uitgeverijen
bemoeienis, wat Van Reen na een jarenlange ervaring als ‘problematisch verkoopbaar
auteur’ vooral een gevoel van luxe geeft. Op verzoek van de Hema schreef Van Reen
de novelle De thuiskomst die in maart ter gelegenheid van de boekenweek verscheen;
bij uitgeverij Wildeboer verschijnt Van Reens kinderboek Vurige ruiters als tweede
deel van zijn serie De Bende van de Bokkerijders; uitgeverij Goossens herdrukte de
novelle De gevangene; bij uitgeverij Van Goor verschijnt het jeugdboek Emma; Van
Reen schrijft ook de ‘speciale aanbieding’ van de Hema voor de komende
kinderboekenweek in het najaar, en bij zijn tegenwoordige, ‘vaste’ uitgever Contact
verscheen de verhalenbundel Uit het donkere zuiden en is een uitgave in voorbereiding
van een reisverslag door Tanzania. Dat er nu tal van uitgeverijen zijn die rechten
hebben op zijn titels, wijt Van Reen aan de vele wisselingen en overnamen van
‘concernuitgeverijen’ als Unieboek en Elsevier die de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden: ‘Daardoor ben ik net als veel andere schrijvers alle zeggenschap
over mijn boeken kwijtgeraakt.’ Van Reen beschouwt uitgeverij Contact nu met enig
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voorbehoud als zijn ‘vaste’ uitgever, want de les uit het verleden maakt hem
wantrouwig tegenover de toe-, komst van die uitgeverij, die sinds eind vorig jaar in
handen is van Wolters Kluwer. Bij Contact vindt redacteur Frank Ligtvoet het geen
probleem dat het werk van Van Reen bij zoveel verschillende uitgevers is
ondergebracht: ‘Contact heeft geen kinderboekenfonds, en zulke uitgaafjes met hoge
oplagen voorde Hema zijn heel leuk voor hem. Het gebeurt allemaal in overleg, en
wij vinden het uitstekend dat er bij anderen kleine uitgaafjes verschijnen, als zijn
echt belangwekkend werk maar bij ons verschijnt.’
In de Weekkrant Suriname wordt Michiel van Kempen, vaste recensent van De
Ware Tijd, ‘de Jeroen Brouwers van Suriname’ genoemd. Van Kempen gooide met
zijn in eigen beheer uitgegeven boek over het literaire leven van Paramaribo ‘een
knuppel in het ganzenhok’, wat de vertaling zou moeten zijn van De knuppel in het
doksenhok. De verslaggever maakt melding van Van Kempens ‘desillusies’ na een
vierjarig verblijf in-Suriname als literatuurdocent en literatuurcriticus, die zijn
arbeidsterrein nu ‘moegestreden en ontnuchterd’ vaarwel heeft gezegd. Als ‘structurele
tekortkomingen’ wijst Van Kempen in zijn boek op gemakzucht en nonchalance bij
de auteurs tegenover de ambachtelijke eisen van hun vak, en op het gebrek aan
professionele begeleiding, dat veroorzaakt wordt doordat Suriname geen uitgevers
kent maar alleen drukkers, en Nederlandse uitgevers van Surinaamse auteurs uit
angst voor paternalismé ervoor terugschrikken om stijl en compositie aan een streng
oordeel te onderwerpen. Van serieuze literatuurkritiek is eveneens weinig sprake,
doordat de betrokkenen ‘van elkaars doen en laten op de hoogte zijn’ en gewoon zijn
om artistieke en persoonlijke belangen door elkaar halen. ‘Wie gewetensvol zijn vak
probeert uit te oefenen, wordt een pretentieuze en negativistische houding verweten.
Men laat in dat geval als criticus de verdenking op zich een persoonlijke rekening
met een schrijver te willen vereffenen,’ meldt de verslaggever geschrokken. Hij
betoont zich bezorgd over de reactie die Van Kempens ernstige beschuldigingen
zullen veroorzaken in het Surinaamse doksenhok: ‘Zullen zij verontwaardigd
opvliegen en gillen dat deze bakra zich met zijn eigen zaken moet bemoeien?’ Van
Kempen zelf hoopt wel enige discussie uit te lokken, maar verwacht geen polemiek:
‘Dat is als genre in Suriname geheel onbekend.’ Niet desillusie bracht Van Kempen
naar Nederland: ‘Ik ben juist van plan terug te gaan. Een van de redenen waarom ik
hier ben is dat ik betrokken ben bij de Surinaamse uitgeverij Stichting De
Volksboekwinkel, en we heel veel moeite hadden om aan papier te komen, doordat
je daar geen deviezen voor krijgt. Door hier boeken te gaan distribueren, hopen we
aan materiaal te kunnen komen.’ Gebrek aan faciliteiten bemoeilijkte ook de
documentatie die Van Kempen in voorbereiding heeft over de Surinaamse literatuur:
‘Zelfs het maken van fotokopieën was niet mogelijk.’ Het lukte Van Kempen niet
om een opvolger te vinden als (enige) literaire criticus bij De Ware Tijd; hij blijft
vanuit Nederland zijn kritieken schrijven: ‘Ik kan me als buitenstaander toch enigszins
afzijdig houden. De mensen daar durven die positie kennelijk niet goed aan.’ Met
Jeroen Brouwers wil Van Kempen liever niet vergeleken worden, al voorzag ook
hij de manuscripten van zijn tijdelijke landgenoten van taalcorrecties: ‘De Surinaamse
literatuur is pas dertig jaar oud, en met zo'n kasplantje moet je een beetje voorzichtig
omgaan.’
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De auto van de ‘letterknecht’ van De Arbeiderspers, Martin Ros, is terecht. De
dieven bleken de ‘ongeveer vijfentwintig plastic tasjes’ met documentatiemateriaal
voor het boek dat Ros bezig is te schrijven, ongemoeid te hebben gelaten. Wel was
de Peugeot uit 1984 volgens Ros' omschrijving ‘geheel uitgewoond’. Ros was
tegenover journalisten die zo vriendelijk waren een opsporingsbericht op te stellen,
wel verplicht in elk geval een aanwijzing te geven omtrent de inhoud van de zakken,
maar die is beperkt gebleven tot een vage omschrijving van het geheime project
waaraan hij werkt: ‘Een aspect van het fin-de-siècle.’ Ros verwacht het boek deze
zomer te voltooien. Om zich te verdedigen tegen de beschuldiging dat de diefstal
verzonnen zou zijn, beroept Ros zich op het geheel ontbreken van een afgesproken
deadline: ‘En welk belang zou ik dan kunnen hebben bij een diefstal?’
Uitgeverij De Geus volgt een recent Amerikaans voorbeeld van uitgeverij Redpath:
boekjes in enveloppen, die gestuurd kunnen worden aan vrienden en bekenden ‘om
hen tot de literatuur te bekeren’. In september zal de eerste serie briefboeken
verschijnen: verhalen (met een omvang van ongeveer 48 pagina's) van Jan Wolkers,
Tessa de Loo, Astrid Roemer, Hermine de Graaf, Marion Bloem en Zhang Jie. Ze
worden, evenals de envelop, gedrukt op bankpostpapier.

Gedicht
Kunstwerk in zomers park
Honderd plastic zakken vulde zij
met helder water - zorgvuldig, als gold het
een levensoud ritueel van aandacht.
Ook heeft zij ze dichtgeknoopt
(zij liet er geen goudvissen in)
en naar een waterkant gedragen.
Daar heeft zij de zachte vloeistofballen,
deinende kristallen die
licht sproeiden in de zon,
netjes rij aan rij
in het oevergras gelegd.
Zij was, wat afstand nemend, blij
dat in alle eenvoud ware schoonheid
en ook nog humor van het lichtst gewicht
waren verschenen
door water tot water te brengen

HANS KOK
Uit: Kort samengevat. Gedichten. Uitgever Ad. Donker, f 19,90
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Een tijdelijk aan banden gelegde taalfurie
Het geduld van Ivo Michiels
Cyrille Offermans
Ivo Michiels behoort niet tot de bekendste Nederlandse schrijvers - en daar heeft hij
het zelf naar gemaakt. Nooit neemt hij eens deel aan literaire ruzies of doet hij ferme
uitspraken over collega's, in praatprogramma's is hij nimmer gesignaleerd, meningen
schijnt hij niet te hebben. En tot overmaat van ramp verhuisde hij, toch al haast
vergeten, in 1979 naar een dorpje ver weg in de Provence om zich daar, schuin
tegenover het huis van de verleden jaar overleden René Char, alleen nog maar bezig
te houden met wat hij voordien ook al hoofdzakelijk deed: schrijven. Dat is niet direct
de manier om het in het literaire wereldje ver te schoppen. Maar misschien wel om
iets te maken dat wat langer overeind blijft dan de waar die daar verhandeld wordt.
Aan carrièreplanning heeft Michiels dus nooit gedaan, wel aan het plannen van
een hoogst eigenzinnig oeuvre. Ruim twintig jaar geleden schreef hij dat hij de verdere
fasen van zijn schrijverschap al precies voor zich zag. Op dat moment had hij het
grootste deel van wat hij de voorafgaande twintig jaar had gepubliceerd, rigoreus
verworpen; die boeken waren hem te ethisch, te onverbloemd autobiografisch, te
weinig geschreven in het besef van wat literatuur óók kon zijn. Aan zijn (op auteurs
als Joyce, Pound en Beckett gebaseerde) kwaliteitsmaatstaven van toen voldeden
nog slechts de overgangsroman Het afscheid (1957), enkele fragmenten
autobiografisch getinte verhalen en, uiteraard, Het boek alfa (1963). Laatstgenoemd
boek, wist Michiels al in 1966, zou het eerste deel worden van een cyclus, die,
eenmaal voltooid, zou worden gevolgd door een nieuwe cyclus, die de naam Journal
brut zou krijgen. Van die Journal brut-reeks is driekwart jaar geleden (als altijd bij
De Bezige Bij) het derde deel verschenen, Vlaanderen, ook een land; maar liefst
zeven delen staan nog op het programma.
De boeken van Michiels, vooral die van de Alfa-cyclus, gelden als moeilijk, en in
zekere zin zijn ze dat ook. Toch werd ik er destijds, herinner ik me, onmiddellijk
door gegrepen. De zinnen mogen pagina's lang zijn, verhalen en tijden mogen in
elkaar verstrikt raken, personages mogen uiteenvallen of in elkaar schuiven, elk
woord is doordacht en staat op zijn plaats, van chaos is alleen van op afstand sprake,
niet voor wie alle ‘vooroordelen’ op het gebied van de syntaxis en de verhaalstructuur
laat varen en gewoon woord voor woord, liefst hardop (vanwege het fundamentele
belang van het ritme en de klankpatronen), aan het lezen gaat. Michiels' werk blijkt
dan van een overrompelende schoonheid.
Zelden is de onontkoombaarheid van het alledaagse (taal)geweld zo direct in
literaire vormen ervaarbaar gemaakt als in Het boek alfa en in Orchis militaris (1968),
zelden ook is de kracht van een subtiele lyriek die in het spoor van dat geweld ontstaat,
maar er zich, schijnbaar meegevend, tegelijk aan onttrekt, zo dwingend
gedemonstreerd als hier. Het grootste zwak heb ik niettemin altijd gehad voor het
‘onmogelijkste’ boek uit de Alfa-reeks, Exit (1971), waarin, meer dan in het overige
werk van Michiels, de invloed merkbaar is van bevriende en/of verwante beeldende
kunstenaars als Jef Verheyen, Yves Klein, Lucio Fontana en Piero Manzoni. Een
kaler, monotoner, intrigelozer boek (elke handeling wordt in de kiem gesmoord)
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werd er nooit geschreven, toch is het tegelijk van een afgronddiepe melancholie en
een volstrekt ontwapenende humor.
Er is met boeken als Exit en Samuel, o Samuel (1973) iets paradoxaals aan de
hand: enerzijds zijn ze door de eindeloze herhalingen en opsommingen van een
zeldzame woordarmoede, anderzijds worden ze gedreven door een Beckett-achtige
vastberadenheid tegen beter weten in. Je voelt dat er in het smalle spoor van die
monologen en dialogen sprake is van een vrijwillige beperking, een tijdelijk aan
banden gelegde taalfurie die het moment afwacht waarop ze los kan barsten. Het
verbaasde mij dan ook niet dat Michiels, de schrijver van die dunne, tot op de laatste
komma doordachte boekjes, toen ik hem leerde kennen allerminst de zwijgzame,
woordschuwe, hooguit in zuinige, afgemeten zinnetjes pratende man bleek te zijn,
die een oppervlakkige lezer van zijn werk wellicht gedacht had aan te treffen. Een
hartstochtelijk verteller is hij, dat wil zeggen: iemand die niet enkel op elk verhaal
spontaan met een mooier verhaal antwoordt, maar die dat bovendien, monsieur Teste
ten spijt, met zijn hele lichaam doet. Afgezien van Lucebert ken ik trouwens ook
niemand die zijn werk zo overtuigend, met zo'n rijkdom aan stemmen en stemmingen,
voorleest.
Dat er in de Alfa-cyclus inderdaad sprake was van vrijwillige zelfbeperking heeft
Michiels inmiddels met de verschillende Journal brut-delen duidelijk gemaakt: hier
gaan alle registers open. Andermaal laat hij zien dat het voor een schrijver goed kan
zijn geduld te hebben.
■
Interview met Ivo Michiels op pagina 6

Schimmels en zwammen, beestjes en zure regen
De dreigende ondergang van het boek
Boekenpest door Boudewijn Büch Uitgever: De Arbeiderspers, 166 p., f
28,50
Atte Jongstra
In vele artikelen heeft ‘waarachtig bibliofiel’ Boudewijn Büch geprobeerd iets aan
de bewustwording bij te dragen ten aanzien van het behoud van ons boekenbezit.
Dat de inhoud van onze bibliotheken in levensgevaar verkeert is een waarheid die
maar moeilijk tot het grote publiek wil doordringen. Naast talloze andere factoren
die ons boekenbezit bedreigen is de papierverzuring zeer actueel. Rond 1850 is men
van het gebruik van het kwalitatief uitstekende lompenpapier overgegaan op
houthoudende papiersoorten, waarvan de duurzaamheid een volstrekt onbekende
factor was. Ook wat lijm betreft heeft men in de eerste honderd jaar van de
gemechaniseerde boekenproduktie nauwelijks over de chemische effecten op langere
termijn nagedacht. Sommige binders sloegen zelfs nietjes in de katernen met als
gevolg dat nu een groot aantal boekruggen langzaam is weggeroest. Maatregelen om
die verzuring - die boeken binnen afzienbare tijd tot stof zal doen vergaan - tot staan
te brengen kosten geld, en dat geld is, volgens politici in Nederland en in vele
buitenlanden, nodig voor andere zaken die ‘immers’ veel belangrijker zijn.
De dreigende ondergang van enorme aantallen boeken is het onderwerp van
Boudewijn Büchs Boekenpest. Wat is ‘boekenpest’? Büch verstaat er behalve de
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boek verzuring alle vormen van ‘boekvijandigheid’ onder: schimmels, zwammen,
water, vuur, insekten als boekentor en kakkerlak, et cetera. Ook censuur en de
publikatie van mensonterende lectuur beschouwt hij als boekenpest.
De twintigste eeuw is voor het historisch boekenbezit een rampzalig tijdvak: om
die conclusie kun je na lezing van Boudewijn Büchs behandeling van alle kwaden
jegens het boek bedreven nauwelijks heen. Vooral de Tweede Wereldoorlog heeft
hele bibliotheken van de aardbodem weggevaagd. Omdat Dresden volgens de Duitsers
buiten het bereik van de geallieerde bommenwerpers zou liggen verhuisde men bij
voorbeeld vele bibliotheken hier heen. Bij het inferno dat daar door Engelse en
Amerikaanse vliegtuigen werd aangericht verdwenen onschatbare verzamelingen.
Hoeveel weten zelfs de van nature ‘gründliche’ Duitsers niet eens: in het laatste
oorlogsjaar werd geen administratie meer bijgehouden. Ook boekenstad Leipzig
werd zwaar getroffen en in het voor het overige relatief gespaarde Frankfurt (veel
bibliotheken konden worden opgeslagen in de kelders onder de stad) gingen
desondanks vierhonderdduizend onvervangbare dissertaties in vlammen op.

In de oorlog beschadigde boeken die op restauratie wachten

Als een van de kwaadaardigste vormen van boekenpest beschrijft Büch de
activiteiten van de nazi Alfred Rosenberg, architect en ingenieur en vanaf 1921
hoofdredacteur van de Völkische Beobachter. Rosenberg was erop uit de
‘verderfelijkheid’ van het joodse ras ‘wetenschappelijk’ te bewijzen. Met het oog
daarop reisde hij door Europa om joodse bibliotheken te plunderen. Zo werd door
‘Einsatzstab Rosenberg’ het Spinozahuis te Rijnsburg leeggeroofd, alsmede de
‘Bibliotheca Rosenthaliana’ in Amsterdam. De boeken zouden gelukkigerwijs na de
oorlog, zij het met kogelgaten en stempels van het Institut zur Erforschung der
Judenfrage, weer op hun eigenlijke plaats terugkeren.

Ecologisch kwaad
De grootste bibliotheek in de wereld is The Library of Congress in Washington. ‘Ik
ben bang voor bibliotheken,’ schrijft Boudewijn Büch, ‘vooral omdat ze meestal
méér bezitten dan ik.’ Tijdens zijn bezoek aan deze rijkste bibliotheek ter wereld
moet hem een regelrechte doodsangst hebben bekropen. De verzuring is echter ook
daar een gigantisch probleem. ‘Tijdens mijn recente bezoek aan de library,’ schrijft
Büch, ‘ervoer ik het duet van verval & rijkdom op ongewone wijze: ik stond in een
boekentempel waarin ik het verval van een papieren cultuur bijna kon horen kraken.
Het ecologische kwaad sluipt, onafwendbaar lijkt het tot nu, door de magazijnen van
The Library of Congress; zure regens sluipen over haar regalen, onuitroeibare
boekentorren vreten zich door haar kostbaarheden en zelfs het ielste straaltje licht
richt schade aan.’
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Ook bij bezoeken aan andere, slordiger beheerde bibliotheken, dringt het verval
zich aan Büch op. Zo was hij bij voorbeeld in de openlucht-bibliotheek van de
Zweedse schrijver Bengt Danielsson, gevestigd op Tahiti (met uitzicht op de oceaan):
‘Ik hield boeken in mijn handen die stonken van het vocht en aanvoelden als natte
dweilen.’ In het Amsterdamse Persmuseum vielen hem de geraadpleegde kranten in
snippers uit de handen; in een Italiaanse bibliotheek rook hij water, zuur en zag hij
‘een verpieterde, verwaterde en verkommerde vracht papier’. Al die confrontaties
met hedendaagse varianten van ‘boekenpest’ maken Büch oneindig triest. En als
lezer van zijn sombere bespiegelingen wordt men er ook niet vrolijker van.
Oorlogen, overstromingen, brand en boekvijandige daden van individuen moeten
- en kunnen tot op zekere hoogte - worden voorkomen. Is er niet iets tegen de
voornaamste boekenpest van onze dagen, de papierverzuring te doen? Zullen over
enkele decennia op de bibliotheekplanken slechts boeken te vinden zijn als bij
voorbeeld de in Boekenpest afgebeelde uitgave uit 1884 van Ralph Waldo Emmersons
Poems, die voor de helft al letterlijk tot stof is vergaan? Veel hoop is er niet. Büch
sloeg zich door het standaardwerk Conservation of Library Materials van George
M. Cunha, maar vond er niet één definitieve ontzuringsmethode in. Dat dit boek zelf
is gedrukt op duurzaam, zuurvrij papier is slechts een schrale troost. Een ander werk
biedt evenmin definitieve uitkomst: Otto Wächters Restaurierung und Erhaltung
von Büchern, Archivalien und Graphiken. Wachter stelt wel in navrante bewoordingen
een ontzuringsbehandeling voor, de zogenaamde ‘gaskamerbehandeling’, ofwel
Zyklonvergasung. Een verbijsterende terminologie voor een naoorlogs Duits werk,
schrijft Boudewijn Büch, maar ondertussen heeft ook Wachters methode geen school
weten te maken.
De grote kracht van Boudewijn Büchs Boekenpest is dat hij de lezer meeslepend
op de hoogte brengt van zaken en problemen, die je
Vervolg op pagina 4
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Het kind en de rekening door Hannes Meinkema. Contact, f 22,90. Verhalen.
In de verte een minaret door Alifa Rifaat. Vertaling Joos Priem. De Geus, f 24,50.
Verhalen uit Egypte.
Het geheime hart van het uurwerk door Elias Canetti. Vertaling Theodor
Duquesnoy. De Arbeiderspers, Privé-Domein, f 34,50. Aantekeningen 1973-1985.
Charme een gedicht door Huub Beurskens. Meulenhoff, f 24,50. Eén lang gedicht.
Wachter op de morgen. Het korte leven van Christian Corneille Dutilh geboren
1915, gefusilleerd 1944. Door Floris B. Bakels. Kok Kampen, f 29,50. Biografie en
brieven van de vrijheidsstrijder.
Een tweede huid door Ruth Rendell. Vertaling Gerard Grasman. Het Spectrum, f
29,90. Thriller.
Het verdriet van Meijers door Roel Bossink. Het Spectrum, f 24,90. Nederlands
thrillerdebuut.
Als wind en rook door Josepha Mendels. Meulenhoff, Literair Moment-uitgave met
gratis informatieboekje over de auteur en haar werk, f 16,50.
De werkelijkheid van het model door Jan Paul van Soest e.a. Aramith, f 24,50.
Over de rol die modellen spelen in het dagelijks leven, de wetenschap, de techniek,
het bedrijfsleven, de economie en de politiek.
Passie door Jeanette Winterson. Vertaling Geertje Lammers. Bert Bakker, f 28,90.
Roman.
Scoop door Evelyn Waugh. Vertaling Bas Heijne. Bert Bakker, f 28,90. Satirische
roman uit 1938 over de journalistiek.
Kort commentaar op de Auteurswet 1912 door S. Gerbrandy. Gouda Quint
bv-Arnhem, f 125,-. Een juridisch naslagwerk.
Darwins Origin of Species: betoverende wetenschap door Ilse N. Bulhof. Ambo.
f 39,50. Over de relatie tussen wetenschap en literatuur.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Het porseleinboek door Gustav Weiss. Ingeleid, vertaald en bewerkt door R.W.
Haentjens Dekker. De Haan, f 99,-. De geschiedenis van stijlen en technieken, met
een merkenregister.
Montedor door J. Rentes de Carvalho. Vertaling Adri Boon. De Arbeiderspers, f
26,50. Debuutroman over Portugal uit 1968.
Einstein, Jung en de relativiteit van God door Herbert van Erkelens. Kok Agora,
f 38,75. Over geloof en natuurwetenschap.
De behoeder door Anita Desai. Vertaling Lucas Ligtenberg. De Arbeiderspers, f
39,50. Moderne Indiase roman.
De herhaling door Peter Handke. Vertaling Hans Hom. De Arbeiderspers, f 39.50.
Een man op zoek naar zijn verloren broer en de wortels van zijn eigen verleden.
Agnes moet verder door Peter van Straaten. De Harmonie, f 19,90. Nieuwe scènes
uit een slordig leven, eerder verschenen als feuilleton in Vrij Nederland.
Lava door Mireille Cottenjé. Houtekiet, f 19,50. Roman over huwelijksproblemen
zich afspelend in Belgisch Kongo.
Carthaagse preken door Aurelius Augustinus. Vertaald, ingeleid en toegelicht door
Gerard Wijdeveld. Ambo klassiek, f 27,50. Vijftien preken van de kerkvader.

Leuk-zijn is de eerste zorg
Columns van Renate Dorrestein
Korte Metten door Renate Dorrestein Samengesteld door Liesbeth
Hendrikse Uitgever: Contact, 143 p., f 14,90
Diny Schouten

Renate Dorrestein
CORINNE NOORDENBOS

Renate Dorresteins columns - ze beheert er drie, in Opzij, Bzzlletin en De Tijd beginnen altijd provocerend genoeg om ze helemaal uit te willen lezen. Wel jagen
ze me bijna zonder mankeren reeds halverwege op de kast, maar dat doet in het
geheel niets af van mijn supporterschap. Dorrestein is er zeer welbewust op uit haar
publiek tegen de haren in te strijken; ze preekt (in ieder geval in De Tijd en in
Bzzlletin) per se niet voor eigen parochie. Die dapperheid geeft recht op bescherming
van dezelfde ‘grenzeloos goede’ Almoeder die ze nogal eens te hulp moet aanroepen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

in haar stukjes, als het heilige vuur waardoor ons zondagskind onder de columnisten
verteerd wordt haar al niet onkwetsbaar maakt.
Zesenveertig ‘Dorresteins’ werden gebundeld als Korte metten, de rubriekstitel
van de Opzij-kolom. Ze zijn niet allemaal vervuld van wild geraas over de
verfoeilijkheid des mans; er zijn ook zeer zachtzinnige overdenkingen bij over de
vertederende grappigheid des vrouws. Stukjes als ‘Mayonaise’, ‘Vastgeklemd aan
de damestas’, of ‘Wankelend onder de bloemkolen’, over respectievelijk de
wonderzoete beloften van de staafmixer (‘Ik begreep ineens de schoonheid van Oer
en Al en waarom het goed is dat vrouwen voedsters en hoedsters zijn’), de intimiteit
van de damestas (‘Tenzij men een tasjesdief is, ervaart men het gluren in andervrouws
tas als een duidelijk geval van huisvredebreuk’) en de verschrikkingen van het
boodschappen-doen (‘Sinds ik zelf zo sjouw, tors en zeul, valt het me op dat andere
vrouwen dat eveneens doen. Bepakt en bezakt, bedolven onder bloemkolen en
volkorenbroden wankelen zij voort’), grenzen wat de behandeling van het onderwerp
aangaat gevaarlijk dicht aan de ewige Weiblichkeit van zeg Ina van der Beugel of
Libelle's Schéhérazade. In Dorresteins geval zijn het toonzaalmodellen van
columnisterige ironie, maar het bevalt me niks om haar bijna te zien vervallen in de
toon die in de Libelle zo'n succes heeft: ‘O, o, wat zijn wij vrouwtjes toch dom, maar
kijk eens hoe lief we zijn.’ Schijnbaar achteloze tussenzinnetjes als ‘Waar ik kom
of ga, struikel ik over mannen en kinderen, wat overigens op ongeveer hetzelfde
neerkomt’, vallen in dezelfde categorie.
Leuk-zijn is Dorresteins eerste zorg, lief gevonden willen worden komt pas op
een veel latere plaats. Een vermeende vrouwelijke plicht tot lief-zijn stelt haar wel
voor dilemma's. Eén stukje, ‘Wég met die glimlach’, gaat er expliciet over. Daarin
wordt het voorstel geopperd ‘om ons potiger te gaan gedragen’, nét als mannen.
Dorrestein blijkt daarbij niet alleen jaloers te zijn op het kennelijke aanzien dat
mannen in de ogen van obers genieten, maar hoopt ook op verlossing van de
‘volautomatisch’ gevoelde verantwoordelijkheid voor de voortgang van gesprekjes
achter de zalmsalade. ‘Het voeren van een beschaafde conversatie, begrijp ik thans,
is niet onze plicht. Voortaan zal ik mijn kaken op elkaar klemmen in plaats van twaalf
keer te juichen: “Werkelijk? En hoe voelde dat?”’ Bij ‘Mevrouw Jansen’, over de
tekst waarmee vrouwen de telefoon opnemen, valt de opinie over vereist vrouwelijk
gedrag weer anders uit. Dat alleen mannen hun achternaam in de hoorn blaffen
moeten vrouwen juist niet imiteren, ‘het was tenslotte de bedoeling van het feminisme
dat mannen de mooie dingen van vrouwen zouden overnemen en niet wij de slechte
van hen’. In ‘Hoongelach als feministisch welkom’, waarin de vraag wordt gesteld
of de public relations van het feminisme ‘niet aan de al te scharrige kant’ zijn, wordt
vrouwen juist aangeraden zich ‘een normale portie vriendelijkheid’ aan te léren
tegenover schroomvallige beginners-in-het-feminisme, in plaats van mogelijke
sympathisanten met tolerante opvattingen tegenover de mannelijke kunne meteen
‘integraal in repen te scheuren’, zoals nu op forums over vrouwenvriendschappen
gewoonte is.
Meer feministische issues stellen Dorrestein voor dilemma's, maar je kunt niet
zeggen dat ze heftig verlangt naar een overzichtelijke catechismus die het antwoord
geeft op haar brandende vragen. Hoe feministisch is een facelift? Mag een feministe
verliefd worden? Is alles wat vrouwen doen welgedaan? Het zijn niet mijn eerste
zorgen, maar het lucht toch op dat Dorrestein ruim denkt over zulke kwesties:
mooi-zijn is toegestaan in het streven om Een Wandelende Reclame Voor Het
Feminisme Te Zijn, niet elke ‘handgeknoopte baarmoeder, gebreide kut of
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gemacrameed maandverband’ behoeft noodzakelijkerwijs feministische toejuiching,
en verliefd worden mág, mits het voorjaar is en met dien verstande dat getrouwde
mannen niet deugen en ongetrouwde ‘domweg worden afgeraden’.
Dorresteins toon is grimmiger waar ze meent typisch mannelijk gedrag op te
merken. In ‘Vrouwtjes - die winkelen alleen maar’ pocht ze weliswaar dat ze ‘uren
uit de voeten kan’ over het DNA-patroon van mannen, ‘zonder ook maar één keer
in generalisaties te vervallen’, maar dat is grootspraak. Voor Dorrestein zijn mannen
potentiële verkrachters en/of incestplegers, voor wie geen verzachtende omstandigheid
geldt. Allereerst al niet voor de zesentwintigjarige man uit Den Bosch, die voor de
aanranding van zijn twee zusjes - op dat tijdstip jonger dan twaalf jaar - een
voorwaardelijke straf kreeg. De officier van justitie deed daarbij een beroep op de
‘asociale omstandigheden’ in het ouderlijk huis van de verdachte, maar voor
Dorrestein zijn dat niet meer dan ‘smoesjes’. Het héle rechtssysteem dan maar omver?
Dorrestein lijkt daar veel voor te voelen; haar buitenproportionele verontwaardiging
over een in kranteartikelen gestelde vraag naar de betrouwbaarheid van
incestslachtoffers doet zoiets vermoeden. Gelukkig maar dat voor Dorrestein het ooit
in feministische kringen gedroomde matriarchale Utopia, waarin mannen die niet
willen deugen de lul wordt afgesneden en één incestbeschuldiging genoeg is om hem
sowieso een kopje kleiner te maken, veel van zijn aantrekkingskracht verloren heeft,
door inmiddels aan het licht gekomen vrouwelijke ‘inquisitiemethodes’. Tegenover
zusters kent de vrouwenbeweging er alvast twee, constateert Dorrestein: die van van
doodknuffelen of doodknuppelen. Dorresteins huidige, verlichte standpunt tegenover
‘zusterschap’ luidt: ‘Zo kan ik er evenmin omheen om te constateren dat er zich
onder vrouwen óók dombo's, stombo's en valsa's bevinden.’
Dorresteins zelfgefabriekte turbotaal zorgt voor het kleine ergeren in haar columns;
haar favorieten zijn ‘het tussenbeense’ (‘een solistische aanpak van het tussenbeense’
als uitwijkmogelijkheid bij de keuze tussen ho en he), ‘klapseling’ (‘Ik liep nog geen
kwartier en klapseling klonk achter mij een kreet’) en ‘qua’ (‘In mijn woonplaats
was qua doordeweekse dag geen kerk open’). Je moet wel een beetje mal zijn om
zulke woorden op te schrijven, maar het valt niet te ontkennen dat in bijtende stukjes
als ‘Met Vredeling naar de gynaecoloog’ of ‘Nooit meer de Volkskrant’, op
Dorresteins merk malligheid soms wel degelijk zegen rust.
■

Boekenpest
Vervolg van pagina 3
anders slechts uit moeilijk of geheel niet leesbare publikaties te weten kunt komen.
Wie leest voor zijn plezier het Wilson Library Bulletin, of bladert voor zijn genoegen
in uitgaven als Biogeography and Ecology in Antarctica, Sächsische Landesbibliothek
Dresden 1556-1956, International Librarianship Today and Tomorrow, of Bref coup
d'oeil sur les origines de la presse Haïtienne 1764-1850?
De zorgwekkende toestand van het bibliotheekbezit in onze dagen wordt in de
vijftien hoofdstukken van Büchs Boekenpest aangrijpend beschreven. Het is een
kleine lijdensgeschiedenis van het boek in de twintigste eeuw. Dat het haastig
geschreven is zal niemand verbazen: een zekere vluchtigheid is langzamerhand het
handelsmerk voor Büchs publikaties geworden. Een zin als ‘Het was een Italiaanse
operette die in zangspelen nooit zo goed wordt opgevoerd als in werkelijkheid’ zou
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bij voorbeeld een herschreven versie verdiend hebben. Büch heeft er kennelijk geen
tijd voor gehad.
Aan de andere kant is er ook haast geboden. ‘Het boek heeft een actiegroep nodig,’
schrijft Büch terecht in zijn inleiding. Als er niet binnen afzienbare tijd een
mentaliteitsverandering in onze samenleving plaatsvindt die ervoor zorgt dat fondsen
kunnen worden vrijgemaakt voor onderzoek en maatregelen op gebied van
bibliotheekbeheer, dan is het resultaat straks een gat in onze geschreven geschiedenis.
Aan Boudewijn Büch zal het niet liggen. Aan de lezer van zijn Boekenpest, daar ben
ik van overtuigd, ook niet.
■
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De filosoof opent een praktijk
Voor wie worstelt met de zin van het leven
Spreekuur bij een filosoof door Ad Hoogendijk Uitgever: Veen, 142 p., f
24,90
Gert de Boer
Filosofie is allang niet meerde ‘koningin der wetenschappen’: niemand verwacht
van de filosofie nog dat ze in staat zal zijn de ultieme waarheid te formuleren, een
opgave waar ze ooit wel eens voor heeft gestaan. Naarmate wetenschappen steeds
meer in staat bleken te zijn hun eigen vooruitgang te boeken zonder enige bemoeienis
van de kant, van de filosofen, verloor de filosofie steeds meer aanzien en gezag. In
het dagelijks leven ervaart vrijwel niemand meer enige invloed van de filosofie. Men
zou I zich daardoor kunnen afvragen of filosofie nog wel een zinvolle activiteit is.
Filosofie lijkt alleen nog maar interessant voor filosofen. Deze houden zich bezig
met diepzinnige, maar voor veel mensen onbegrijpelijke zaken als methodenkwesties
in de wetenschappen, de fundering van ethische en esthetische normen (of de vraag
of die fundering wel gegeven kan worden), of met de studie van ideeën van grote,
al of niet overleden, andere filosofen.
Nu zijn de meeste moderne filosofen het niet eens met het laatste aspect van dat
beeld: filosofie is zeker nog een zinvolle bezigheid. Over de manier waarop filosofie
zinvol is, bestaat echter minder consensus. Zo zijn er filosofen die menen dat via
wetenschap, politiek en recht de gedachten der filosofen uiteindelijk toch wel
doorsijpelen naar het alledaagse leven. Anderen daarentegen vinden dat filosofie
veel rechtstreekser betrekking op het alledaagse leven heeft of moet hebben. Onder
hen vinden we veel filosofieleraren die soms zelfs al op de basisschool met
filosofieonderwijs zouden willen beginnen. In een dergelijke traditie staat Ad
Hoogendijk.
Filosofie, zo pleit hij in zijn boek Spreekuur bij een filosoof, is een discipline die
zich moet richten op individuele mensen, speciaal diegenen die met problemen zitten
die op een of andere manier levensbeschouwelijk van karakter zijn. Volgens
Hoogendijk zijn er dat veel meer dan we in het algemeen inzien: of het nu gaat om
iemand die niet weet wat hij met zijn huwelijk aan moet, of iemand die niet weet of
hij zijn studie af wil maken, die niet weet hoe uit een ethisch dilemma te komen, die
niet weet hoe hij zijn leven zinvol moet vullen, bij al deze problemen spelen ook
levensbeschouwelijke aspecten een rol. Als mensen met dergelijke problemen tot
een keuze willen komen, is het onvermijdelijk dat daarin vooronderstellingen
meespelen: wat iemand kiest zal onder meer afhangen van iemands normen voor
goed en kwaad, van de zin die hij toekent aan zijn leven, van de manier waarop hij
de wereld, zijn medemens en zichzelf ziet.
Als iemand hierover met een professioneel hulpverlener wil spreken omdat hij er
niet uitkomt, dan bestaat er volgens Hoogendijk een grote kans dat er aan die
levensbeschouwelijke aspecten geen, of de verkeerde aandacht wordt besteed: een
psychotherapeut legt zijn eigen normen aan waar dan de cliënt wel mee moet
instemmen wil de therapie zinvol zijn, bij pastorale werkers of humanistische
raadsmannen loopt hij het risico dat ze spreken vanuit hun eigen levensovertuiging
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waardoor zijn eigen vooronderstellingen ondergesneeuwd dreigen te raken. Zo iemand
zou bij een filosoof terecht moeten kunnen. Om die reden heeft Hoogendijk, iets
meer dan een jaar geleden, een filosofische praktijk geopend.
In een dergelijke praktijk kan men tegen een tarief dat niet veel verschilt van dat
van een psychotherapeut zijn of haar probleem voorleggen aan de praktizerende
filosoof. Deze predendeert niet de oplossing van het probleem aan te kunnen bieden,
maar geeft slechts zijn hulp met het doordenken van het probleem. Want volgens
Hoogendijk is dat tenslotte de vaardigheid van de filosoof: het zichtbaar maken van
consequenties en alternatieven, gestructureerd denken, onbevooroordeeld beschouwen,
de verwondering over het vanzelfsprekende en het aanvaarden van het uitzonderlijke.
Hierin is de academisch geschoolde filosoof, als het goed is, getraind. Filosofen
kunnen mensen helpen hun eigen antwoorden te vinden wanneer ze er niet uit komen
omdat ze te chaotisch of te eenzijdig redeneren, waar ze hun eigen interpretaties niet
bewust zijn, of waar ze geen alternatieven zien voor hun manier van denken.
Hoogendijk pretendeert dat hij in zijn praktijk de vooronderstellingen van zijn
‘bezoekers’ helemaal in hun waarde laat, juist door ze te thematiseren, en er niet zijn
eigen vooronderstellingen tegenover te stellen.

Crisisverschijnsel
Helemaal origineel is Hoogendijk overigens niet. Hij wijst zelf de Duitse filosoof
G.B. Achenbach als zijn voorbeeld aan. Toch zijn er wel verschillen tussen de ideeën
van Hoogendijk en Achenbach. Deze verschillen zitten niet zozeer in hun opvattingen
over wat er binnen de filosofische praktijk dient te gebeuren, als wel in de manier
waarop ze hun relatie tot de traditionele filosofie en tot de psychotherapie beschrijven.

Tekening Thomas Koolhaas

Achenbach beschrijft de filosofische praktijk als een vanzelfsprekende reactie op
wat hij ‘de crisis in de filosofie’ noemt: al vijfentwintig eeuwen is het de filosofie
niet gelukt ook maar één van haar fundamentele vragen definitief te beantwoorden.
Hoogendijk gaat niet zover dit als een crisisverschijnsel te duiden, maar volstaat met
het aanwijzen van de bovengenoemde filosofische vaardigheden: deze zijn al die
vijfentwintig eeuwen beoefend, en deze worden nu toegepast in de filosofische
praktijk.
Ook tegenover de psychotherapie neemt Hoogendijk een minder extreem standpunt
in dan Achenbach. Voor Hoogendijk is het voldoende te beschrijven wat er in de
filosofische praktijk gebeurt. Hij laat zich (nog?) niet zo uit over de vraag hoe de
verschillen met de psychotherapie te beschrijven zijn. Achenbach gaat zover te
beweren dat er in de psychotherapie behandeld wordt volgens het medisch model:
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in feite wordt de cliënt monddood gemaakt en hem zijn probleem en zijn
verantwoordelijkheid ontnomen. Normen voor geestelijke gezondheid, en daarmee
ook voor de afwijkingen daarvan, liggen vast, meent ook Hoogendijk. Voor de
filosofische praktijk is het juist een vraag wat begrippen als ‘normaal’ en ‘abnormaal’,
‘gezond’ en ‘ziek’ inhouden. Fundering van normen daarvoor in concrete en
individuele situaties kan onderwerp van gesprek zijn in de filosofische praktijk.
Hoogendijk lijkt echter meer geïnteresseerd te zijn in de vraag hoe filosofische
praktijk en psychotherapie elkaar kunnen aanvullen, dan in de vraag hoe ze tegen
elkaar af te zetten zijn.
Overigens sluit Hoogendijk aan bij een discussie die binnen de discipline der
psychotherapie gevoerd wordt: het probleem van de plaats van zingevingsvragen in
de hulpverlening. Steeds meer wordt het als een groot gebrek ervaren dat therapeuten
niet anders kunnen dan zingevingsvragen óf negeren, óf reduceren tot een psychisch
probleem. Deze discussie wordt tot nu toe echter voornamelijk in (christelijk-)religieus
kader gevoerd. Hoogendijk merkt echter terecht op dat zingevingsvragen net zo goed
voorkomen bij niet-religieuzen en dat er ook voor hen antwoorden mogelijk zijn. De
ervaring die Hoogendijk in deze materie heeft als docent filosofie in hel hoger
beroepsonderwijs is verhelderend. In deze kwesties heeft de praktizerend filosoof
een rol te vervullen.
Het is alleen de vraag welke doelstelling Hoogendijk met zijn boek nastreeft. In
zijn boek lijken dat er drie te zijn: hij wil een filosofieconceptie ontwerpen die ten
grondslag kan liggen aan de filosofische praktijk; hij wil een eerste openbare bijdrage
leveren aan de discussie over de filosofische praktijk; en hij wil de filosofische
praktijk presenteren aan een breed publiek. Vanwege die laatste doelstelling én omdat
de filosofische praktijk uit de aard der zaak voor iedereen toegankelijk zou moeten
zijn, heeft Hoogendijk zijn boek in alledaags Nederlands geschreven. Juist hierdoor
krijgt het boek een zekere tweeslachtigheid: de eerste twee doelstellingen lijken niet
helemaal in overeenstemming te zijn met het taalgebruik dat hij hanteert. Hierdoor
loopt Hoogendijk het risico dat hij niet serieus genomen wordt door twee groepen
mensen voor wie het boek zeker ook bedoeld is: psychotherapeuten en filosofen.
■
Gert de Boer studeerde filosofie aan de Universiteit van Utrecht
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De vrolijke kant van mijn teksten, daar kijkt men altijd overheen
Gesprek met Ivo Michiels: Ik moet voortgaan met het herstellen van
relaties
Piet de Moor
Samen met zijn echtgenote woont de Vlaamse schrijver Ivo Michiels
(1923) reeds acht jaar in Le Barroux, een robuust Provencaals dorp aan
de voet van de Mont Ventoux. Hij kende het gebied van vroeger. Bij het
begin van de Tweede Wereldoorlog vluchtte Rik Ceuppens, zoals de
werkelijke naam van de schrijver luidt, naar het zuiden van Frankrijk.
Later - hij was intussen weer naar Vlaanderen teruggekeerd - verbleef hij
enige jaren in St. Paul-de-Vence en in Murs. In 1979 vestigde de schrijver
van Het afscheid (1957) en De Alfacyclus zich definitief in Frankrijk om
zich te wijden aan zijn levenswerk: het Journal brut, een tiendelige
polyfonie waarin uiteenlopende literaire genres worden vermengd. Met
het onlangs verschenen Vlaanderen, ook een land is nu een driedelig
segment van deze cyclus afgesloten. Hieraan vooraf gingen De vrouwen
van de aartsengel (1983) en Het boek der nauwe relaties (1985). Piet de
Moor zocht de schrijver op en sprak met hem over de zegeningen van een
slecht geheugen en het verzet tegen de zinloosheid. Op pagina 3 geeft
Cyrille Offermans een korte inleiding op het werk van Ivo Michiels.
Voor de lezer, die ongeveer om de twee jaar met een nieuw deel van het ‘Journal
brut’ wordt geconfronteerd, is de geplande tiendelige cyclus een werk dat voortschrijdt
in de tijd. Wij zien de opeenvolging van de boekdelen, maar is voor uzelf deze cyclus
niet een synchrone aangelegenheid?
‘In hoofdzaak is dat inderdaad zo. Alleen mag je het niet zo categorisch stellen.
Ik heb namelijk een hele reeks mapjes, bestemd voor de tien titels die gepland zijn.
Geregeld verhuizen snippers, flarden en notities van het ene naar het andere mapje.
Je kan dus zeggen dat ik voortdurend en gelijktijdig aan de tien delen werk. Het
schrijven echter is het nu-moment.’
In het tweede deel, ‘Het boek der nauwe relaties’ zegt u dat deze cyclus rond een
andere cyclus sluit als een ring van Saturnus, raakt en niet raakt. Wat bedoelde u
daarmee?
‘Nog zeven delen wachten op voltooiing. Dat is soms een nogal beangstigende
gedachte. Ik zit er zelf tegenaan te kijken. Het zit heel complex in elkaar, ook al lijkt
het niet zo. Aan dit “Journal brut” ben ik eigenlijk begonnen in de jaren vijftig.
Destijds zijn onder dezelfde titel diverse stukken verschenen. Op een bepaald ogenblik
kwam ik tot de conclusie dat de materie waarmee ik werkte onvoldoende kneedbaar
was. Zoals dat misschien typisch voor de jaren vijftig en zestig was, heb ik toen
tabula rasa, schoon schip gemaakt. Ik heb voor mezelf in de eerste plaats de ballast
overboord willen gooien. Ik wou mijn eigenheid, mijn eigen witte blad papier creëren
om vandaaruit te kunnen beginnen. De Alfa-cyclus was de poging om naar dat witte
blad papier toe te werken. Toen dat werk voltooid was kon ik pas aanknopen aan de
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“Journal brut”-cyclus, waaraan ik daarvoor reeds begonnen was. Daarom heb ik
gezegd dat die cyclus als een ring van Saturnus omheen de harde kern van de
Alfa-cyclus ligt. Zonder de kern zou de vrucht van het “Journal” er niet zijn. Zonder
pit geen vrucht.’
Na de publikatie van ‘Vlaanderen, ook een land’, het derde deel, is de driehoek van
het ‘Journal brut’ voltooid. Maar de cirkel, het geheel, is nog open. Kan men dit
beeld gebruiken?
‘Ja, één segment is voltooid. De driehoek is het segment, de cirkel echter is nog
niet rond. Dat is het precies. Met het eigenlijke persklaar maken - ik gebruik dat
woord met opzet - van de “Journal brut” - cyclus ben ik hier in Frankrijk voorgoed
van start gegaan. Nu zie ik misschien pas voor het eerst de discrepantie die er zou
kunnen bestaan tussen de opzet en de leeftijd van de man die acht jaar geleden, toen
ik eraan begon, nog een spring-in-'t-veld, iemand die zonder grote bekommernissen
zei: hop, we zijn weg. Nu zie ik wel dat ik me moet haasten. Dit haasten is geen
gevaar. Ik herinner me een interview met Strawinsky, net voor hij stierf. Toen men
hem vroeg wat het belangrijkste was in heel het creatieve proces, zei hij: het geduld.
Het het creatieve proces, zei hij: het geduld. Het ongeduld is nooit creatief. Als het
niet komt, kan je alleen maar wachten, niks forceren. Ik houd mezelf voor dat geduld
het belangrijkste is, al word ik ook geplaagd door een zekere onrust die me aanspoort
tot haast. Dat brengt een nieuw spanningsveld teweeg dat ik voordien niet kende.’
Een wel erg belangrijk thema dat als een rode draad door het ‘Journal brut’ loopt
is dat van het geheugen. Uw geheugen is een zeef, zegt u telkens weer, het faalt steeds
opnieuw. Maar wel gaat u prat op een ander soort geheugen, het selectieve en
creatieve geheugen. Ortega y Gasset komt u te hulp. U citeert hem: ‘Creativiteit
begint waar het geheugen ophoudt.’
‘Waarschijnlijk zijn er duizenden soorten geheugen. Vereenvoudigend zou ik
zeggen dat er twee zijn. Er is een geheugen dat feilloos werkt, zoals dat van mijn
moeder die duizenden kleine familiale details kon reconstrueren. Dat is een geheugen
waar ik gelukkig geen last van heb. Ik ben er zeker van dat Ortega y Gasset gelijk
heeft. Het geheugen waar het om gaat is niet dat geheugen dat de mogelijkheid
openlaat tot een precies wedersamenstellen van een verleden. Daar heb ik geen
boodschap aan. Als men het heeft over het geheugen heeft men het toch ook voor
een deel over het “ik” dat het geheugen ofwel manipuleert of gebruikt. Welnu, het
gaat er in deze teksten helemaal niet om een “ik” dat bestaan heeft op het spoor te
komen, het gaat om een “ik” dat nog moet gemaakt worden aan de hand van wat nu
gebeurt, bewust, vanuit de tekst. Vanuit de tekst ontstaat dat “ik”, en dat “ik” is
samengesteld uit flarden van geheugenelementen, flarden verleden, maar vooral
samengesteld uit datgene wat dat “ik” constant bezig is te worden. Dat is een creatief
proces, een proces van bewustwording. Mocht ik begaafd zijn, ik zou zelfs zeggen
vergiftigd zijn met een al te adequaat geheugen, dan zou het wordingsproces afgekapt
worden en plaats maken voor wat ik hooguit een vervroegde begrafenis zou kunnen
noemen. Dat wens ik in geen geval.’

Restitutie
Er gebeurt van alles om ons heen, maar voor u gebeurt er pas echt iets als het wordt
opgeschreven. In Vlaanderen, ook een land beschrijft u hoe u als kind uw voeten in

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

de verf doopte en vervolgens in het bijzijn van uw moeder de vloer blauw trapte. U
schrijft dat uw moeder zei: trappen. En dan corrigeert u dat. Uw moeder ‘zei’ dat
niet, ze ‘zegt’ het, ze zegt het namelijk op het ogenblik waarop u schrijft...
‘Ja, u begrijpt dat ik wat de feiten betreft in de volslagen onmogelijkheid verkeer
om te reconstrueren wat mijn moeder gezegd zou kunnen hebben toen ik drie jaar
oud was. Ik herinner me wel een bepaald beeld: mijn tenen die in de verf gedrukt
worden. En ik trap met mijn kleine kinderteentjes die bloemen op de planken vloer
in de ouderlijke woning. Wat mijn moeder me gezegd heeft weet ik uiteraard niet
meer. Daarom kon ik niet zeggen: ‘ze zei’. Wel: ‘ze zegt’. Want ik herbeleef. Ik
beleef nu eigenlijk voor het eerst die fase. Ik heb ze in een vorig tijdperk natuurlijk
ook beleefd, maar ze wordt echt, reëel, levend in het nu. In dat nu is er een dialoog
tussen mijn moeder en mij. Een dialoog die er misschien niet geweest is. En ik laat
zelfs doorschemeren dat de dialoog nooit heeft plaatsgevonden. Maar ik doe misschien
een soort van restitutie. Ik geef mezelf, en ik geef mijn moeder, die al lang dood is,
de kans om toch met elkaar tot een gesprek te komen, al is het dan bijna op de drempel
van mijn dood. Het gaat natuurlijk altijd over relaties. Ik denk aan een tekst die u
niet kunt kennen, een tekst van Offermans die weldra gaat verschijnen. Hij zegt: in
de dubbele betekenis gaat het er bij Michiels om relaties te herstellen.’
Op die manier krijgt uw literatuur een andere dimensie. Ergens zegt u dat de gewone
liefde fictie en dus een ‘literair’ gebeuren is. Volgens die these zijn we in het echte
leven omringd door ‘literatuur’ en fictie. De literaire tekst kan echter aanspraak
maken op een authenticiteit die het leven van alledag overstijgt?
‘Iosif Brodski heeft gezegd: de inkt is eerlijker dan het bloed. Ik kan het niet mooier
zeggen, ik moet niet gaan zoeken, want Brodski heeft het voor mij gezegd. Hij heeft
ook dit gezegd: objecten bestaan niet, alleen woorden bestaan. Als je nu objecten
uitbreidt tot feiten, anekdoten, gebeurtenissen, realia, wat hij waarschijnlijk ook wel
bedoelt, dan zijn het inderdaad de woorden die de dingen maken.’
U houdt duidelijk niet van psychologie. Psychologische achtergronden leiden nergens
toe, ze zijn meestal tweedehands, zegt u in Vlaanderen, ook een land.
‘De psychologie is iets dat mij dwars zit. In de literatuur is het een typisch
verschijnsel van de negentiende-eeuwse roman, het is de basis van een bepaald soort
roman, maar ik zie in de literatuur die me nauw aan het hart ligt de psychologie niet
als een doorslaggevend element. Ik zie bijvoorbeeld niet wat de kracht van de
psychologie bij Cervantes zou kunnen zijn. En dat is maar één voorbeeld uit de
literatuur die ik voorsta. Literatuur is dan tweedehands omdat ze terugvalt op een te
smal individueel reageren op feiten die op het ruimere wereld- en menselijke vlak
die psychologie te boven gaan. Het is misschien wel een flauw voorbeeld, maar
wanneer morgen opnieuw een oorlog uitbreekt en we moeten allemaal opstappen
achter dat vaandel met onze geweren, dan kunnen we daar met al onze psychologische
eigenheidjes niets aan doen. De een mag een vrek zijn en de ander mag door gelijk
welke perversiteiten geobsedeerd zijn, beiden moeten met dat geweer achter dat
vaandel opstappen. De problematiek die me aanspreekt en stuwt ligt boven dat
persoonlijke reageren op de dingen. Dat is niet onmenselijk, integendeel.’
Is het van dat soort psychologische literatuur dat u razend wordt, misschien ook van
dal soort Vlaamse literatuur?
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‘Neen, ik heb alle respect voor welke soort literatuur dan ook wanneer ze op een
bepaald niveau gebracht wordt. Het is niet zo dat ik een vorm van literatuur zou
uitsluiten, minimaliseren of minachtend zou behandelen. Voor mij ligt alles in de
grandeur waarmee iets gebracht wordt. Wanneer in de literatuur een psycholo‘Zolang ik mijn taal niet verlaten heb, blijf ik gebonden aan mijn
bronnen.’
gische roman met grote klasse gebracht wordt - ik denk aan Under the Vulcano van
Lowry - dan buig ik het hoofd. Dan zeg ik: dat is grote klasse, grote literatuur, met
alle respect voor die literatuur. Waar ik wel tegen reageer is tegen de derdehands
Lowry's. Dát maakt me kwaad. ’
In Vlaanderen, ook een land legt u niet uit waarom u Vlaanderen verlaten heeft. U
zegt wel: ‘Ik voel me bedrogen, in veel, zoveel, dus vernederd, dus bedreigd.’ Maar
uw wrevel en rancunes wilt u niet bloot leggen. Waarom niet? En is die wrevel een
latent gevoel?
‘Dat is dan mijn psychologie, mijn persoonlijke kleine reactie. Ik wil die niet
mengen met dingen die belangrijker zijn. Ik wou niet vertellen hoe ik die jaren in
Vlaanderen ervaren heb. Weg ermee in mijn teksten. Het gaat om iets anders dat
daarboven ligt. Al is het gevoel van wrevel misschien latent aanwezig, toch vind ik
niet dat het determinerend mag zijn ten opzichte van de globale houding die je
tegenover mensen, dingen, wereld, land hebt.’
De titel Vlaanderen, ook een land klinkt wat schamper, of is het niet zo bedoeld?
‘Ik denk dat de titel inderdaad een beetje schamper klinkt. Dit komt voor een deel
- ik doe dat wel eens, al mag het misschien niet, maar soms ben ik koppig - omdat
ik de titel had neergeschreven voor het boek helemaal bestond. Toch heb ik de titel
niet willen wijzigen omdat ook daarin iets ligt van wat ik heb willen zeggen. De titel
belooft meer schamperheid
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dan men krijgt, maar dat vind ik niet erg. Want ik kondig precies aan dat aan de basis
een bepaald sentiment en een bepaalde sensibiliteit liggen die onder het schrijven
lichtjes een ander, positiever accent hebben gekregen. Dit lijkt me tegenover de lezer
een volkomen eerlijk, open spel.’

Ivo Michiels

Verstikkingsgevoel
Voelde u zich als schrijver in Vlaanderen onbegrepen? In het laatste boek zegt u dat
je boeken vindt in vele talen en dat er toch zo weinigen zijn die de taal van je eigen
boeken verstaan. Of is het een vermenging van vele motieven die u ertoe bewogen
heeft om Vlaanderen achter u te laten, uw behoefte aan ruimte bijvoorbeeld?
‘Ik moet eerlijk bekennen dat dat regeltje een beetje een humeurigheid van me is.
Op een bepaald moment heb ik me zelfs afgevraagd of ik het niet zou schrappen,
omdat ik precies aan dat soort humeurigheden een hekel heb. Ik dacht: ik doe het
niet omdat het af en toe niet slecht is om je zwakke kanten te laten zien. Men moet
het maar nemen zoals het er staat. Dat ik ben weggegaan, ja, dat kan je toeschrijven
aan een mengsel van allerlei motieven, die allicht wel een hiërarchie vertonen. Er is
iets wat eerst komt en iets wat nadien komt. Aan de basis is het een constant groeien
van een verstikkingsgevoel. Het begint met kleine onhebbelijkheden, kleine dingen
van onbegrip in de alledaagse ervaring. Maar aan de bron was er altijd dat
verstikkingsgevoel, dat waarschijnlijk ook zonder die persoonlijke kleine ervaringen
aanwezig zou geweest zijn. De vraag die u stelt moet in tweeën opgesplitst worden.
Ik heb Vlaanderen verlaten en gekozen voor dit. Ik heb Vlaanderen verlaten omdat
ik aan die verstikking niet wou toegeven, ik moet ruimte hebben.’
Hoe komt het dat u die ruimte in de Provence gevonden heeft, en niet bijvoorbeeld
in Amerika of Australië?
‘Dat heeft te maken met mijn culturele bindingen. Hier, in het profiel van het land
waar ik nu woon, vind ik datgene terug wat behoort tot wat ik gemakshalve en een
beetje oppervlakkig de hele westerse beschaving noem. We hebben hier vrienden,
wijnbouwers die hun eigen kelders hebben en die heel goede wijn maken. Ze hebben
een erg groot terrein. Op een dag reden we met de auto door hun wijngaarden. Die
man zegt: dat daar is een Griekse weg, een kronkelende weg, en nu rijden we over
een Romeinse weg, een rechte weg. Midden in de velden, los van de archaïsche
vondsten die men hier heeft gedaan, van de arena's die er nog zijn, de zuilen die men
nog vindt. Los daarvan zijn in de aarde de sporen getrokken van die judeo-christelijke
beschaving, het Romeinse, het Griekse en het joodse! Deze merktekens zie ik hier
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in de grond zitten. Dat maakte dat ik hierheen wou komen, omdat ik vond dat dit
mijn thuis is, willen of niet, waaruit ik ben voortgesproten. Dat stimuleert mij om in
het werk zelf, hoop ik tenminste, iets van datzelfde te doen, merktekens te leggen,
iets van die zelfde profielen te leggen. Men heeft gevraagd waarom ik in De vrouwen
van de aartsengel die opsomming van namen uit de Grieks-Romeinse mythologie
en enkele bladzijden verder van bijbelse vrouwen gegeven heb. Dat is nu net wat
mij boeit, sporen laten, het trekken van een Griekse of Romeinse weg in het landschap
van het boek, van de tekst.’
Voelt u zich nader tot Vlaanderen komen naarmate u er zich verder van verwijderd
heeft?
‘Ik ben er vast van overtuigd dat het zo is. Hoe groter de afstand is, hoe dichter je
erbij kunt komen. Als de afstand niet groot genoeg is word je afgeleid door kleine
dagelijkse onthullingen, door dingen die niets met de essentie te maken hebben. Ik
woon hier bijna negen jaar. Ik ben omgeven door een taal die niet de mijne is. Onlangs
stelde een Franstalig interviewer me de vraag: hebt u nooit de verleiding gevoeld om
in het Frans te schrijven? Eerst zei ik ja, omdat die verleiding er inderdaad enigermate
geweest is, voorbeelden indachtig, Beckett dus. Toen heb ik moeten antwoorden,
een antwoord dat ik misschien pas kon geven nadat ik het laatste boek geschreven
had: wanneer ik die taal verlaat, pas dan verlaat ik mijn land. Zolang ik mijn taal niet
verlaten heb blijf ik gebonden aan mijn bronnen. En nu moet ik voor de derde keer
- het schaamrood stijgt me naar de kaken - Brodski citeren die zelf weer gezegd heeft:
belangrijker dan het echte of het valse is de taal, niet de langage, maar de longue,
niet de literaire taal, maar de taal zelf. Voor hem is dat het Russisch. Het is met die
taal dat je aan de aarde verbonden bent, het is door die taal dat de dialoog met de
mens mogelijk wordt. Wanneer ik zou overgaan tot een andere taal lijkt het me alsof
ik op een vreemd schip zou stappen en ik zou stom worden bij wijze van spreken.
Dat is precies wat met Beckett gebeurd is. Hij is stom geworden, wilde het ook
worden. Ik wil dat niet. Er zijn momenten dat het een heel vreemd aspect geeft aan
mijn bestaan hier. Soms zeg ik: nu zit ik pas voorgoed in een enclave met mijn taal,
in een land en een idioom dat andere klanken heeft. Maar dat maakt me eerder rijker
dan armer. Alleen gebeurt het iets trager. Soms moet ik iets langer zoeken naar een
woord dat me niet te binnen schiet omdat ik het gemakkelijker eerst in het Frans zal
vinden dan in het Nederlands. Maar naar de essentie toe voel ik het rijker worden.’
Lijdt u eronder dat men u opgesloten heeft in het zogezegde hermetische circuit? De
gemiddelde criticus beweert voortdurend dat uw werk moeilijk is, dat het erg gesloten
is. Maar in de verhalen uit Journal brut zegt u in ‘Babyblauw en suikergoedrose’:
laat de kleinen tot mij komen.
‘Ik beleef steeds weer dezelfde geschiedenis. Een boek verschijnt en ik krijg daarop
de meest spontane, vrolijke, gunstige reacties. Drie maanden later hebben enkele
critici hun oordeel gegeven, dat het toch weer zeer moeilijk is en zeer hermetisch.
Daarop durven de mensen zich niet meer uit te spreken. En degenen die aanvankelijk
zo enthousiast waren, die zeiden dat ze zo gelachen hadden, dat ze het zo vrolijk
vonden, zo vol humor, worden dan plots afgeremd door de heren die wel goed hun
werk doen, maar die het altijd voor zo moeilijk verslijten. Maar dan hoor ik dat in
bepaalde scholen teksten uit Exit, mijn zogenaamd moeilijkste boek, door kinderen
gedeclameerd worden. Voor die kinderen is daar blijkbaar niets moeilijks aan. Een
kind van twaalf jaar dat Exit las heeft voor mij een papieren kroon gemaakt, die mij
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als dank werd toegestuurd. Ze vragen me waarom er niet meer van die teksten voor
kinderen geschreven worden. Is dat niet mooi? Dat is toch wonderbaar. Ik moet een
woord aanhalen van iemand die bij bepaalde mensen in ongenade is gevallen, Roland
Barthes, die het destijds toch had over “le plaisir du texte”. Hoezeer ik mijn boeken
ook structureer, hoezeer ze ook met enthousiasme, verve, inzet en geloof geschreven
zijn, voor mij én voor de lezer blijft op de eerste plaats gelden le plaisir du texte.
Een Frans-Belgisch schrijver die de Franse vertaling van De vrouwen van de
aartsengel had gelezen schreef me dat het boek hem beviel. Hij schreef: ‘Et en plus,
c'est drôle.’ Dat is wat me zo'n plezier doet. Maar men kijkt altijd over de vrolijke
kant van die teksten heen. Ik heb nooit begrepen waaraan dit ligt. Ik vrees een beetje
dat men in Vlaanderen die humor wil verdonkeremanen. Het zou ook kunnen dat
men er niet vatbaar voor is. Ik vraag het me af. Ik vind geen antwoord.’
Als autobiograaf bent u hard voor uzelf. Er is de pijnlijke scène over uw zoon die u
al jaren niet meer heeft gezien en die u komt bezoeken omdat hij op het punt staat te
trouwen. Bij die ontmoeting voelt u absoluut niets, en u schrijft dat ook.
‘Ik heb van meet af aan geprobeerd om een andere toon aan te slaan dan datgene
wat Susan Sonntag bestempeld heeft als de prijzenslag van het pessimisme. Het
behoort in onze literatuur tot de bon ton op dit ogenblik om zich zeer ironiserend en
negativistisch uit te laten over alles wat met de mens en het leven heeft te maken.
Daartegenover probeer ik - ik durf het woord bijna niet te gebruiken - in positievere
zin te reageren op dat wat ons belaagt. Niet alleen wat ons van buiten, maar ook wat
ons van binnenuit belaagt. Allebei. Het zou een leugen zijn als ik alleen aan het
positieve uiting zou geven zonder te laten zien wat mij van binnen‘Een kind van twaalf jaar dat Exit las heeft voor mij een papieren
kroon gemaakt, die mij als dank werd toegestuurd.’
uit belaagt. Ik ben niet beter dan wie ook. Ik geef geen les in wat dan ook. De hele
opzet heeft alleen zin wanneer ik toegeef dat die lagere kanten er ook zijn in mezelf,
dat ik niet op kan tegen bepaalde situaties, dat die lage kant erbij hoort. Dat ik dus
moet voortgaan met het herstellen van relaties.’
De tekst zelf is het voedsel van de autobiografie, zegt u ergens...
‘Technisch beschouwd is de cyclus een mengvorm van memoires, autobiografie,
fictie, verhaal en echt journal. Het is een totale mengvorm. Deze mengvorm is voor
mij zo belangrijk omdat ze me een absolute vrijheid geeft. Dat is waar ik zo lang
naar gezocht heb. De volkomen vrijheid om te spelen, om me niet te binden aan
gelijk welk raster of rooster opgegeven door gelijk welk handboek in literatuur of
esthetica.’

Prinselijk Nederlands
U gebruikt Vlaamse woorden als ‘loebas’ en ‘preut’, al zegt u telkens: ik weet dat
dit Zuidnederlands is. Is dat bedoeld als een excuus tegenover de Noordnederlanders,
of wilt u uitleggen: die Vlaamse taal is toch wel rijk, noorderlingen.
‘Ik vind inderdaad dat aan het Vlaams veel
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rijkdom kleeft die niet verloren mag gaan. Toch heb ik zelf een hekel aan het dialect
als schrijftaal. Ik zit met die dualiteit. Ik zou dus geen boek kunnen schrijven in het
dialect. Dat ligt me niet. Binnenin de opzet die ik voor ogen heb zou dit een tekort
aan grandezza zijn. Ik wil dat een prinselijk Nederlands gebruikt wordt. Maar ik heb
het absoluut niet op de Nederlanders die vanuit de hoogte neerkijken op het Vlaams.’
Bedoelt u Jeroen Brouwers?
‘Er zijn ook anderen, hij is niet de enige. Ik heb daarover met W.F. Hermans ooit
een publiek debat gehad. Ik vind dat hij daar heel klein in is. Eigenlijk wil ik de
Nederlanders zeggen: ik wil Nederlands schrijven en ik gebruik Nederlands, maar
vergeet niet dat er in de Vlaamse taal een rijkdom is die ik ook bewaard wil zien. Ik
noem het trouwens een feesttaal op een bepaald ogenblik. Bij het woord “loebas”
zeg ik, het is een feestdag vandaag, dus ik kan op deze feestdag eindelijk eens een
Vlaams woord gebruiken, want het is een feesttaal.’
En toch heeft u het ook over de taalloze Vlaming. Vanwaar die ambiguïteit?
‘Het tekort aan levenscultuur dat ik soms in Vlaanderen aantref hangt naar mijn
gevoel ook samen met het taalgebruik. Er is een zekere slordigheid in het
levenspatroon, en die slordigheid hangt samen met een bepaald taalgebruik. Dat
stoort me ontzettend.’
Uit de hele cyclus blijkt dat de onlangs overleden Franse dichter René Char veel
voor u betekend heeft.
‘Dat is heel vreemd. Nu hij recent gestorven is kan ik iets vrijer spreken. Ik kende
hem niet, ik bedoel, iedereen weet dat hij in een nabijgelegen stadje woonde. Maar
het grootste deel van het jaar was hij daar niet en woonde hij in dit dorp. En wel in
deze straat. Omdat hij anoniem wilde kunnen werken. In zijn woning werd hij te veel
gestoord. De journalisten kropen over de omheining van zijn huis, ze kwamen hem
lastig vallen. Daar kon hij niet tegen op. Hij wilde hier rustig werken. Ik heb dat
gerespecteerd en hem nooit lastig gevallen. Af en toe zag ik hem door deze straat
stappen, zoals ik verhaal in Het boek der nauwe relaties. Ik heb hem wel gelezen.
Op een dag, op mijn verjaardag, is mijn vrouw met alle boeken die ik van hem had,
ook de oude boeken die ik al veertig jaar bezat, naar de vrouw gestapt met wie hij
hier samen was. Toen heeft hij enkele mooie opdrachten voor mij in die boeken
geschreven. Hij was duidelijk zeer ontroerd dat ik die hele oude uitgaven bezat. Ook
van hem zegt men dat hij een zeer hermetisch dichter is. Dat is misschien wel waar,
maar wat wil dat zeggen? Je kan misschien zeggen: ik begrijp het niet, maar ik voel
het. Dat is voor mij meer dan voldoende. Op een dag lees ik een tekst over hem van
een Franse historicus die ook uit deze streek afkomstig is. Hij schrijft dat de essentie
van Chars poëzie is: “La renonciation sublime à la clarté.” En onmiddell ijk heb ik
dat overgeschreven op een groot stuk papier, in een mapje gestopt, en dat mapje staat
voor mijn neus op mijn schrijftafel. Niet om hermetisch te doen, maar om tegen de
gemakzucht, tegen de banaliteit waardoor we toch zo omringd worden, om daartegen
in te gaan. Een van mijn dagelijkse krukken waarop ik mij kan staande houden is
precies die uitspraak.’
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Als de Alfa-cyclus de cyclus is van het pessimisme, is dan het Journal brut de cyclus
van de heropleving, van het optimisme misschien, zoals men wel eens geschreven
heeft?
‘Ik heb iets tegen die termen omdat geen van beide goed verwoordt wat me
beweegt. Maar het is wel zo dat de Alfa-cyclus de cyclus was van wat ik de harde
kern noemde, van aanklacht, van schoon schip maken met de verloederde taal en dat
de Journal brut-cyclus inderdaad de dans van de taal is waaruit een zekere
levensvreugde en acceptatie spreekt. Acceptatie in die zin dat in die acceptatie
tegelijkertijd het verzet zit. Het is het verzet tegen de aftakeling, het verzet tegen de
gemakzucht, het verzet tegen de banalisering, het verzet tegen de zinloosheid. En nu
weet ik ook wel dat de dingen allemaal de zin niet hebben die wij er zouden kunnen
aan geven, maar de acceptatie, van de zinloosheid is een houding die ik creatief niet
kan aanvaarden. Het is vanuit de creativiteit dat je je verzet tegen de mogelijkheid
van de zinloosheid. En dan vormen de creatie zelf en de creativiteit de zin van het
verzet.’
■

Pockets
Wie was het ook al weer die suggereerde dat alle Amerikaanse literatuur een zoeken
is naar de verloren ongereptheid? Bij Verlyn Klinkenborg, ook intellectueel geworden,
heeft de zoektocht de vorm gekregen van een terugkeer naar zijn geboortegrond, het
platteland van de Midwest, waar de levensstijl van zijn familie en bekenden, allen
boeren, ondanks de technologische veranderingen, veel van zijn zuiverheid heeft
behouden. Alleen al de titel Making Hay roept beelden op van lange, in hardwerkende
gemeenschapszin doorgebrachte zomerdagen. Klinkenborg is echter geen
mooischrijver en romantiseert niet. Hij heeft wel een sterk beeldend vermogen en
oog voor details, waardoor hij de lezer ongemerkt toch vervoert. Everything you
always wanted to know about alfalfa? Het boek is beslist meer dan dat (Vintage
Departures, 157 p., f 19,20).
Een ander soort landschap is te vinden in Bars of America. Neil Ferguson, een
Engelsman die de ziel van het enorme land in allerlei soorten dranklokalen trachtte
te vinden, treft met zijn verlopen cowboys, onduidelijke handelaren, alcoholische
Indianen, Mexicanen en gokkers een wat andere populatie aan dan Carmiggelt placht
te doen, maar één ding is herkenbaar: het zijn de verliezers van de samenleving.
Ferguson reist rond en laat zich door het toeval leiden. Als vreemdeling wekt hij de
kortstondige nieuwsgierigheid op van de vaste gasten en vaak van de verkeerde. Het
boek staat vol onafgemaakte verhalen, snippers van ervaringen van anderen, maar
de schrijver laat de dreigende melancholie niet toe en trekt voort. Er moeten meer
dan vijftig manieren zijn om een bar te verlaten (Abacus, 152 p., f 18,75).
Ook in Jeffrey Bernards Low Life blijven maar weinig bladzijden droog. Bernard
schrijft in de keurige Specatator onder dezelfde titel een wekelijkse rubriek, waarin
hij verslag doet van zijn wederwaardigheden in de wereld van de paardenraces, de
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verkeerde vrouwen en de schulden. Het heeft allemaal iets smoezeligs en gewilds:
het ondeugende neefje van de nette familie dat op feestjes wordt aangemoedigd om
te vertellen. En Jeffrey Bernard is inmiddels de vijftig ook al gepasseerd. Wat hem
redt is echter zijn soms werkelijk bijtende gevoel voor humor en het feit dat hij
zichzelf gelukkig ook niet al te serieus neemt: ‘Het idee om schrijver te worden kwam
voor het eerst in mij op in 1937, toen mijn kinderjuffrouw mij in een schitterend
uitgedoste kinderwagen door St. James' Park duwde, op weg naar Westminster Abbey
voor de kroning van koning George de Zesde.’ Volgen de meest onwaarschijnlijke
anekdoten en het inzicht dat hij het gebrek aan een ongelukkige jeugd dan maar op
latere leeftijd zal moeten goedmaken (Pan Books, 176 p., f 18,75).
We mogen de redacteuren van de Virago Modem Classics-serie wel dankbaar zijn
voor hun toewijding bij het presenteren van soms half of geheel vergeten schrijfsters
aan een modern lezerspubliek. De reeks nadert inmiddels haar driehonderdste deel,
is onmiddellijk herkenbaar en is allang niet meer weg te denken uit de boekwinkel.
De groene pockets zijn bijna altijd de moeite waard en zien er veelal ook nog prachtig
uit. Wie op het idee gekomen is om een detail uit Edward Hoppers Sunlight in a
Cafeteria op het omslag van The Simple Truth van Elizabeth Hardwick te zetten,
heeft een zeldzaam gevoel voor de wisselwerking tussen vorm en inhoud die ook
een boek nodig heeft. The Simple Truth dateert van 1955 en was Hardwicks tweede
roman. Ze schreef het boek toen ze een jaar in Iowa woonde, waar haar echtgenoot
les gaf. Een min of meer toevallige plaatselijke moordzaak vormt het centrale thema,
maar het boek gaat vooral over de reacties van de twee hoofdpersonen op de
berechting van de verdachte. Deze twee figuren hebben er in feite niets mee te maken,
maar als inwoners van de kleine stad kunnen ze er niet aan ontkomen de zaak te
volgen en erover na te denken. Zo schept Hardwick betrokkenheid én distantie, en
wordt een onbeduidende lokale tragedie universeel. In haar nawoord bij deze
heruitgave zegt de schrijfster dat The Simple Truth eigenlijk stamt uit een meer
sentimentele tijd en plaats (‘In the 1980s greed is under every raincoat...’). Ze meent
dat misdaad nu zo gewoon is dat een ouderwets motief als teleurgestelde liefde
nauwelijks nieuwswaarde meer heeft. Maar deze roman zal de tand des tijds wel
trotseren. (Virago, 228 p., f 23,50)
The Fly on the Wheel van Kätherine Cecil Thurston werd voor het eerst gepubliceerd
in 1908, drie jaar voor haar nooit bevredigend opgehelderde dood - ‘verstikking na
een epileptische aanval’ heette het - op een hotelkamer in Cork. De heldin van The
Fly on the Wheel pleegt aan het eind van de roman zelfmoord, naar dan duidelijk is
geworden omdat in de keuze voor de dood voor haar een grotere vrijheid is te vinden
dan in een leven waarin ze als vrouw nooit zichzelf zal kunnen zijn. Isabel Costello
heeft te veel verboden gevoelens en temperament voor een oppassend gezinsleven
tussen de welvarende middenklasse van de door en door katholieke Zuidierse stad
Waterford. Zelfs het huwelijk blijkt een onderdeel van de sociaal-economische markt.
De mannelijke hoofdpersoon weet hoe het hoort, maar belandt door Isabels toedoen
evenzeer in een gevoelscrisis. Het is duidelijk dat er geen alternatief is: aanpassen
of uitstappen. Ook zijn keuze voor het eerste wordt met alle begrip getekend. (Virago,
344 p., f 20,80)
Een derde interessante Virago-uitgave is One Way Of Love. van de Amerikaanse
dichteres Gamel Woolsey, die, zoals dat zo vaak gaat, bekender is geworden om haar
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verhoudingen (onder anderen met Llewellyn Powys en Gerald Brenan, terwijl ook
Bertrand Russell met haar wilde trouwen) dan om haar werk. Dat had anders kunnen
zijn als de roman One Way Of Love in 1930 niet op grond van ‘seksuele
openhartigheid’ zou zijn verboden. Het boek is nu voor het eerst gepubliceerd. Dat
over openhartigheid destijds andere opvattingen heersten dan nu moge duidelijk zijn.
Pornografisch is het werk in ieder geval geenszins. Woolsey's hoofdpersoon Mariana
zoekt te ontsnappen aan haar telkens belagende eenzaamheid en doelloosheid. Ze
gaat naar New York om een bestaan als schrijfster op te bouwen en komt terecht in
de uitbundige leegte van de wereldstad. Ze ontmoet de koele Alan Douglas, naar
verluidt een nauw verholen personificatie van Woolseys eerste echtgenoot, de
Nieuwzeelandse journalist Rex Hunter. Hij is een man met weinig verlichte
opvattingen over het andere geslacht. Mariana bemerkt bij zichzelf een toenemend
vermogen om rollen te spelen, al naar gelang de situatie dat vereist. Dit geldt voor
geest en lichaam. Zelfs liefde wordt iets dat je doet, in afhankelijkheid van een
vreemde. Na een episode in het mistige Londen, prachtig geschetst, keert ze terug
naar Amerika, waar ze in een boshutje probeert de verloren onschuld te herwinnen.
Eenmaal terug in New York treft ze haar man weer, merkt dat ze zwanger is, laat het
kind zonder spoor van emotie verwijderen en begint aan een zoveelste buitenechtelijke
affaire met iemand van wie ze niet houdt. One Way Love zal wel verboden zijn
geweest omdat het echt was. (Virago, 288 p., f 20,80)
NIEK MIEDEMA
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Ongecorrumpeerd door smaak van de macht
Autobiografie van ‘Lech de brandweerman’
De weg van de hoop door Lech Walesa Uitgever: Het Spectrum, 335 p., f
34,90
Martin van den Heuvel
‘Van krantenjongen tot miljonair’. Dat beeld schiet je te binnen als je de autobiografie
van Walesa leest. Geboren op een boerderijtje van nog geen twee hectaren, vanaf
zijn vijfde de ganzen, vanaf zijn zevende de koeien verzorgen en vanaf zijn tiende
al het boerenwerk doen. Hef harde, genadeloze werk op het Poolse platteland, een
opleiding op de technische school en iets later een baan als elektriciën op de
scheepswerven van Gdansk in droefgeestige arbeidsomstandigheden. Het is de
levensloop Van honderdduizenden Poolse plattelandsjongens die van de armoe op
het platteland op een bedrijf in de grote stad terechtkomen. Maar Lech Walesa sprong
er natuurlijk uit, hij werd voorzitter van een door het communistisch regime erkende
onafhankelijke vakbond en kreeg zelfs de Nobelprijs voor de vrede.
Beroemd werd Walesa dus zeker, maar miljonair niet. En dan zitten we al midden
in de Poolse politiek. Hij had gemakkelijk miljonair kunnen worden, maar dan had
hij zijn populariteit ongetwijfeld verloren. Het communistische regime heeft vele
pogingen gedaan om de beroemd geworden elektriciën te corrumperen. Direct na de
afgedwongen erkenning van de vakbond Solidariteit kon Walesa van de staat een
villa krijgen. Na de afkondiging van de noodtoestand in december 1981 bood
Jaruzelski Walesa functies aan binnen de nieuwe vakbonden, de Patriottische
Beweging voor Nationale Wedergeboorte (PRON) en dergelijke. Walesa ging daar
wijselijk niet op in. Deze tactiek van de overheid bleek ook uit een geheime
partijvergadering in 1981 te Katowice, waar de sterke man Zabinski schetste hoe de
leiders van Solidariteit behandeld moesten worden: ‘Ze moeten leren wat “de smaak
van de macht” betekent. We zullen hun...de meest luxueuze voorzieningen geven.
Ik zeg het altijd... ik heb nog nooit een mens ontmoet die uiteindelijk niet viel voor
de macht.’

Lech Walesa voor een portret van Johannes Paulus II in zijn woonkamer
LASKI/SIPA PRESS

Maar op dit gebied stelde Walesa de communistische machthebbers teleur. In zijn
autobiografie verhult hij zijn ambities en zijn behoefte om leiding te geven niet, maar
zijn katholieke moraal behoedde hem voor een val.
Walesa's boek bevat voor insiders geen groot nieuws. Over de opkomst en het wel
en wee van Solidariteit was al heel wat bekend. Maar Walesa geeft toch vaak leuke

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

details. Ook wast hij zich niet witter dan hij is. Hij neemt in zijn boek zelfs meningen
van andere leiders van Solidariteit op die sterk van de zijne afwijken.
Interessant zijn de dingen die Walesa vertelt over de arbeidsomstandigheden op
de scheepswerven. Vooral in de jaren zestig waren die armelijk. De meest elementaire
voorzieningen als kleedruimten en wasgelegenheden ontbraken. Pas in de jaren
zeventig kwam er een kantine. Veel werk werd op stukloon verricht. Aangezien er
geen toiletten aan boord waren en je al gauw een half uur kwijt was om aan land te
gaan, deden de arbeiders hun behoeften waar het maar kon. Op een gegeven ogenblik
verbrandden 22 arbeiders levend terwijl ze in een ruim overuren maakten. Het schip
moest gauw klaar, sommige arbeiders werkten al 36 uur achtereen en om geen tijd
te verliezen was er al benzine geladen. Ongevallen veroorzaakten elk jaar bij
honderden werknemers tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Egotripper
Walesa maakt ook duidelijk hoezeer het toeval een rol speelde bij de totstandkoming
van Solidariteit. Hijzelf had de grote staking van augustus 1980 al voor geëindigd
verklaard na de toezegging van een flinke loonsverhoging en vele arbeiders waren
al op weg naar huis. Maar een groep arbeiders van andere bedrijven die meegestaakt
hadden, protesteerde. Walesa zette toen, tot verontwaardiging van de directeur van
de Leninwerf, de staking voort. Zelf schrijft hij daarover: ‘Ik had geen scenario, maar
ik voelde de menigte aan. Als ik me in een menigte bevind, weet ik altijd wat de
mensen willen. Heel eenvoudig, ik voel het intuïtief.’
Walesa komt uit het boek tevoorschijn als een egotripper, iemand die zijn eigen
weg ging en vaak in botsing kwam met anderen. Al vóór de grote staking van 1980,
toen hij betrekkelijk onbekend was, had hij felle meningsbotsingen met Jacek Kuron,
de leidende Poolse dissident die al sinds de jaren zestig met het regime overhoop
lag.
Walesa was veel minder theoreticus dan Kuron, maar een geboren leider die de
taal van het volk sprak. Het liefst sprak hij op bijeenkomsten uit zijn hoofd en keek
hij de speeches die zijn adviseurs voor hem geschreven hadden niet eens in.
Walesa was ook een gematigd man, een man die in compromissen bleef geloven
en die bleef hopen dat het regime blijvend met zijn vakbond zou willen samenwerken.
Hij werd ‘Lech de brandweerman’ genoemd, omdat hij vooral in de eerste helft van
1981 van de ene staking naar de andere reisde om die brandhaarden te blussen. Hij
werd in deze gematigde mentaliteit zeker gesterkt door de katholieke kerkleiding.
Radicalere kringen in Solidariteit vonden dat naïef en meenden dat het
communistische regime alleen met grote pressie op de knieën gebracht kon worden.
Walesa's verzoeningsgezindheid kostte hem vooral in de tweede helft van 1981 een
deel van zijn aanhang. Toen begon de regering ‘de propaganda van de chaos’, dat
wil zeggen, zij stelde het zo voor dat de economische problemen uitsluitend het
gevolg waren van acties van Solidariteit en niet van haar eigen jarenlang wanbeleid.
Walesa bleef ook in die tijd compromissen zoeken, terwijl het zeker achteraf duidelijk
is dat de regering toen al een of andere coup voorbereidde:
Walesa's loyaliteit ten opzichte van de katholieke kerk blijkt ook uit de verzoenende
wijze waarop hij de ‘misstap’ van kardinaal Wyszynski in augustus 1980 weergeeft.
De Poolse primaat riep tijdens de stakingen de arbeiders hoogst ongelukkig op tot
matiging. De Poolse radio en televisie lieten weliswaar delen uit deze preek weg om
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de verwarring nog groter te maken; maar ook uit de hele tekst blijkt dat de bejaarde
Wyszynski de situatie niet goed had beoordeeld.
Al met al een interessant boek over een man die het denken en handelen van een
gewone Pool goed weergeeft. Een man ook die een grote rol gespeeld heeft in de
totstandkoming van het opmerkelijkste monument in een communistisch land, het
monument in Gdansk ter herdenking van de slachtoffers van communistische
repressie! Over dit monument zei iemand: ‘Het is als een harpoen die in het lichaam
van een walvis is gestoken. Hoe het beest ook spartelt, tekeergaat, het zal er hem
nooit uit kunnen trekken...’
■
Ik heb de vertaling ‘verzwakt werd door macht’ in ‘viel voor de macht’ gewijzigd.
De Nederlandse vertaling loopt soms minder goed en bevat een aantal druk- en
taalfouten. (MvdH)
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Tijdschrift
Literatuur in margine en typografie zijn de grote liefdes der redacteuren van Het
Oog in 't Zeil; het februarinummer (jaargang 5, nummer 3) mist wederom tot in de
kleine lettertjes van Arjaan van Nimwegens rubriek ‘Perifeer’ elke pretentie van
belangwekkendheid. Dat oog voor de ‘petite petite histoire’ der letteren maakt het
blad tot een des te onschuldiger genoegen. Jan Paul Hinrichs annoteert kiekjes bij
F.C. Terborghs verhaal ‘Diaspora’, P.J. Koets, oud-wethouder en oud-hoofdredacteur
van Het Parool, herdenkt Simon Carmiggelt, en Jan J. van Herpen, sinds zijn
pensionering als Avro-medewerker de executeur-testamentair van het archief van
dr. P.H. Ritter jr. (1882-1962), verhaalt over de twee boekenkasten, die Ritter voor
de boekenweeketalage 1936 van de Haagse boekhandelaar Boucher verzocht werd
te vullen met veertig titels uit de Nederlandse literatuur vanaf 1880. Menno ter Braak
voldeed aan dezelfde opdracht tot het samenstellen van ‘een prototype boekenkast,
dat een gemiddeld intelligent-Nederlander zou kunnen en moeten bezitten’. Ter Braak
gaf achteraf zijn enigszins verbitterd commentaar op de etalage van Boucher: hoeveel
hoofdbrekens de lijst hem gekost had (‘er zijn zelfs drie romans van betere dames
binnengeslopen’) en hoe hij een dame meer dan tien minuten zijn veertig beste boeken
zag staan vergelijken met die van Ritter. ‘Toen ging zij naar binnen en daarna kwam
zij naar buiten met een boek dat zij na rijp beraad had gekocht. Het was Bartje, dat
op geen van beide lijstjes voorkomt.’ De tragische carrière van Arthur Rimbaud als
ontdekkingsreiziger, koffie-exporteur, strandjutter, mijnopzichter, wapenhandelaar
krijgt aandacht in een artikel van Martin Rossenbroek. De historicus Rossenbroek
heeft bijzondere interesse voor Rimbauds korte verblijf in Harderwijk als huurling
voor het Nederlandse koloniale leger in 1876, een jaar nadat Rimbaud (op
eenentwintigjarige leeftijd) voor de poëzie gestorven was. Volgens Rimbauds biograaf
Humphrey Hare verzoop de ‘poète armé’ onmiddellijk het verstrekte handgeld van
f 300,-, in het gezelschap van ‘a notorious prostitute known as “Rotte Pietje”’. Binnen
enkele weken na aankomst in Meester Cornelis wist Rimbaud te deserteren; voor
Rossenbroek blijft duister hoe hij een jaar later in Keulen opdook als ronselaar voor
hetzelfde Nederlands-Indische leger. Met Rimbauds dichterschap heeft dit alles niets
te maken, excuseert Rossenbroek zich, maar hij doet desondanks moeite om opvallend
krijgshaftig taalgebruik in Une Saison en Enfer te verbinden met Rimbauds (wisselend
negatief en positief geladen) geobsedeerdheid door wapens. Henriëtte Boas evalueert
het laat ontbloeide dichterschap van dr. Jaap Meijer als ‘Saul van Messel’. Boas'
artikel kenmerkt Van Messel als ‘naoorlogse dichter van het Joodse lied’. De
biografische schets van Jaap Meijers' levensloop verduidelijkt de Gronings-Jiddische
(en Gronings-antisemitische) motieven, zoals de ‘boesjeude’ (Boze Jood) die in
verschillende Van Messel-gedichten voorkomt: boesjeude zél die kriegn/dr binnen
haildal gain jeudn meer/boesjeude komt aaltied weer. Voor wie dat altijd geïntrigeerd
heeft: de ware identiteit van ‘den Ouden Heer Smits’ werd ijverig doorvorst door
Hans Dijkhuis. Uit het verspreide werk van de tot Nederlander genaturaliseerde
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Engelsman Mark Prager Lindo zou zonder moeite een Nederlandse tegenhanger van
Thackerays The Book of Snobs zijn samen te stellen, schrijft Dijkhuis. Lindo's agitatie
tegen het snobisme (dat hij vertaalt met ‘ploertendom’) blijkt te zijn gedreven door
hooggestemde verlichtingsidealen: ‘In het individu vindt een strijd plaats tussen mens
en ploert, tussen natuur en samenleving, tussen menslievendheid en egoïsme. Als
individuen zich gaan inbeelden dat zij een hogere status hebben dan anderen, dan
ligt dat aan hun opvoeding.’
DS a.i.

Wel en geen spijkers op laag water
Van Dijks onderzoek naar verborgen racisme
Schoolvoorbeelden van racisme Reproductie van racisme in schoolboeken
voor maatschappijleer door Teun A. van Dijk Uitgever:
Wolters-Noordhoff, 200 p., f 22,50
Communicating racism Ethnic prejudice in Thought and Talk door Teun
A. van Dijk Sage Publications, 437 p., f 110,05
Thijs Pollmann
Vrouw zoekt man per advertentie. ‘Kleurling geen bezwaar.’ Is dit racisme? Een
officier van justitie zal er weinig brood in zien, denk ik. Kennelijk is de tekst ook bij
de advertentie-afdeling van de Volkskrant niet op bezwaren gestuit. Maar voor Teun
van Dijk, hoogleraar in de tekstwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, zou
zo'n zin kunnen passen in een patroon van doen en laten waarmee Jan en Alleman
onze maatschappij racistisch houden.
In Communicating racism analyseert Van Dijk de wijze waarop mensen
bevooroordeelde praatjes en opinies verkopen. Zijn materiaal bestaat uit gesprekken
van student-onderzoekers met blanke Nedelanders en... met inwoners van San Diego.
In Schoolvoorbeelden van racisme worden schoolboeken voor het vak
maatschappijleer vanuit een soortgelijke optiek geanalyseerd. Het verborgen racisme
in kranten en radio- en tv-uitzendingen werd door Van Dijk al eerder aan de orde
gesteld in Minderheden in de media uit 1983.
Het gaat in deze studies steeds over de taalmiddelen die de leden van de dominante
groep gebruiken om hun waarden- en normensysteem kenbaar te maken en door te
geven, met een speciale aandacht voor de raciale elementen in dat systeem. Op
racisme rust een taboe. Racisme moet daarom verpakt worden, want met onverhulde
racistische uitlatingen beschadigt de spreker zichzelf. De taalmiddelen die daarvoor
kunnen worden aangewend en die Van Dijk in zijn onderzoek betrekt, bestrijken een
breed gamma, dat loopt van de subtielste aarzelingen en vergissingen bij het spreken
tot onderwerpkeuze en structuur van de verhalen die verteld worden. Aangezien het
racisme doorgaans niet rechtstreeks aan de dag mag treden is de analyse gericht op
een interpretatie van uitlatingen zodanig dat daarin de verborgen veronderstellingen
zichtbaar worden. Zeker als iemand negatieve opinies over buitenlanders wil
ventileren, is het nodig daarvoor verdedigingslinies op te bouwen.
Van Dijks boeken bevatten talrijke voorbeelden van dergelijke strategieën. Ironie
en overdrijving zijn er daar twee van. Maar ook kan men een beroep doen op de
solidariteit van de toehoorder: ‘Het is echt een lieve jongen, maar het is een
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buitenlander, hè,’ met een verzwegen: Nou dan weet u het zeker wel? Of men noemt
een bron: ‘Mijn zuster heeft het zelf meegemaakt.’ ‘Laatst stond het nog in de krant.’
Of men brengt zichzelf in de positie van bedreigde partij: ‘Niet zij, maar wij worden
gediscrimineerd.’ Of men kiest een variant van het dikke-bult-eigen-schuld-type:
‘Vreemde arbeiders worden in verhouding tot Nederlanders 10 x zo vaak getroffen
door bedrijfsongevallen en ziekte. Ze hebben een tekort aan technisch inzicht, kunnen
Nederlandse veiligheidsinstrukties niet lezen en worden niet genoeg voorgelicht.’
Deze opinies zijn niet expliciet racistisch, maar volgens Van Dijk reproduceren
ze etnische vooroordelen. Ze helpen die vooroordelen bedoeld of onbedoeld levend
te houden. Ze zijn voertuig van racistische signalen in media, gesprekken en
schoolboeken. Juist dat wat er niet expliciet in gezegd wordt, houdt een onderstroom
van racistisch gemeengoed in stand. Van Dijk meent dat er methodes zijn om dit
ondergrondse racisme aan het licht te brengen.

Onhandigheden
De vraag is natuurlijk of hij slaagt. Hoe hard zijn de resultaten? In Schoolvoorbeelden
van racisme wordt mijns inziens overtuigend aangetoond dat schoolboeken voor het
vak maatschappijleer allerlei kansen ongebruikt laten om een antiracistische houding
aan te kweken. De visies van de auteurs van die boeken zijn soms kortzichtig,
opportunistisch en bekrompen. Ze moedigen een open discussie aan over allerlei
zaken die in een liberale open maatschappij verworven grondrechten zijn. Zo wordt
de vrijheid van godsdienst ter discussie gesteld als de leerlingen worden uitgenodigd
de vraag te bespreken: ‘Is een verbod op de ramadan noodzakelijk?’ Verschillende
auteurs schrijven discriminerend over ons en hun, over wij en zij, zonder rekening
te houden met de aanwezigheid van kinderen van buitenlanders onder de leerlingen.
Goede bedoelingen van auteurs verzanden nogal eens in onhandigheden, zoals het
volgende citaat mag illustreren: ‘Het is ook mogelijk mensen positief te discrimineren,
d.w.z. de een beter behandelen dan de ander. Op school noemen we dat voortrekken.’
Aangezien ieder kind weet dat voortrekken niet mag, is de keuze van juist dit woord
diskwalificerend.
In mijn ogen mag geen enkele auteur en geen enkele uitgever Van Dijks kritiek
zo maar naast zich neerleggen. In sommige gevallen is de kritiek wat overtrokken,
bij voorbeeld waar het gaat om de kritiek op de subjectieve dimensie van discriminatie.
Maar over het algemeen lijkt me dat de spiegel die de auteurs en uitgevers van
schoolboeken wordt voorgehouden hen tot nadenken moet stemmen over de
zorgvuldigheid waarmee die boeken zijn geredigeerd. Nu geven ze de leerlingen in
ieder geval onvoldoende tegenwicht tegen het alledaagse racisme. Maar of dit gebrek
aan tegenwicht nu zelf ook racisme genoemd moet worden?
Moeilijker heb ik het met de analyse van gesproken taal in Communicating racism,
althans met een deel daarvan. Van Dijk pretendeert te reconstrueren welk denken er
omgaat in het hoofd van de spreker of hoorder bij taalgebruik. Een samenspel van
taalkundige, psychologische en sociaal-psychologische kennis, samengebracht in
het vakgebied dat discourse analysis wordt genoemd, zou dit mogelijk maken. Zoals
Van Dijk echter toegeeft is discourse analysis als analytische techniek niet ver
ontwikkeld. Het proces van taalgebruik zou wel ongeveer zo kunnen verlopen als in
het analysemodel wordt verondersteld, maar de methode is bij lange na niet zo ver
dat ieder geval van taalgebruik dat zich voor analyse aandient, kan worden
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teruggebracht tot het individuele gedachtenleven van de spreker. Van Dijk laat zien
dat het zou kunnen zijn zoals hij uitlegt, maar niet dat het zó is en niet anders.

Te stellig
Om deze reden is de moralistische vinger die Van Dijk zo gemakkelijk heft, bij
herhaling voorbarig. De suggestie dat sprekers op hun persoonlijke morele
verantwoordelijkheid kunnen worden gewezen, bij voorbeeld omdat hun aarzelingen
of versprekingen op een racistische denkwereld wijzen, zo'n suggestie komt de lezer
nadrukkelijk tegemoet, maar kan niet worden waargemaakt. De lezer krijgt het gevoel
dat het racisme-oordeel nogal eens te stellig of te haastig wordt uitgesproken.
Maar het zou onrechtvaardig zijn het bij dat oordeel te laten. De waarde van Van
Dijks studie ligt namelijk elders. Communicating raVervolg op pagina 12

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,90)

2. (2)

Hermine de Graaf, De regels van het huis
(Meulenhoff, f 22,50)

3. (6)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

4. (3)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

5. (8)

Hugo Claus, Een zachte vernieling (De
Bezige Bij, ing. f 27,50, geb. f 39,50)

6. (5)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

7. (4)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

8. (7)

Kees van Kooten, Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

9. (-)

Wim de Bie, De Boekcorner van... Goos
Verhoef! (De Harmonie, f 19,90)

10. (10)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)
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VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (3)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

4. (6)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

5. (5)

Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre, zijn
biografie (Van Gennep, f 69,50)

6. (7)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

7. (4)

Nienke Begemann, Victorine (Bert
Bakker, f 39,90)

8. (8)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

9. (-)

Marja Wagenaar, Herinneringen aan Joop
den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

10. (-)

Tot in tweeduizendvijftien. Vierde nota
Ruimtelijke Ordening (Staatsuitgeverij,
f 17,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
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Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Multatulibibliografie
Sinds jaar en dag behelpt de Multatuli-onderzoeker zich met een gebrekkige
bibliografie, die van A.J. de Mare uit 1948. Veel wat er over Multatuli is geschreven
is in De Mare niet terug te vinden; veel ook staat heel of half fout genoteerd. De
werken van Multatuli zelf werden door deze bibliograaf op nogal wonderlijke wijze
gerangschikt: per werk chronologisch. Wie dus de bibliografie raadpleegt om in één
oogopslag te zien wat Multatuli in bijvoorbeeld 1871 publiceerde komt bedrogen
uit. Eerst moet hij naar de afdeling ‘Max Havelaar’ die melding maakt van de uitgave
van de derde druk. De rubriek ‘Het gebed van den onwetende’ zegt dat er van dit
gedicht in 1871 een herdruk is verschenen. Weer een paar bladzijden verder vinden
we de ‘Vijfde Oplaag’ van Minnebrieven, nog verder Millioenenstudiën, en na
opnieuw even bladeren de eerste druk van Duizend-en-eenige hoofdstukken over
Specialiteiten. Een ander groot bezwaar - ook al kun je dat De Mare niet kwalijk
nemen - is dat zijn bibliografie niet verder reikt dan 1948. In dit laatste gebrek is nu
voorzien door Paul van der Plank met zijn Multatuli-literatuur 1948-1977. Lijst
der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker (Huis aan de Drie Grachten,
319 p., genaaid f 60,-, gebonden f 125,-). Voor de laatste elf jaar moeten we nog
steeds terugvallen op het archief van het Multatuli-museum. Paul van der Planks
bibliografie sluit, zo schrijft hij in zijn inleiding, zoveel mogelijk aan bij die van zijn
voorganger. De (onhandige) indeling van primaire Multatuli-literatuur nam hij van
De Mare over. De onnauwkeurigheid van De Mare heeft Van der Plank voor zover
ik kon beoordelen echter niet overgenomen. Een indicatie van strekking en
karakteristieken van de opgenomen stukken, door De Mare slechts incidenteel
vermeld, heeft Paul van der Plank uitvoerig en volgens beproefd bibliografisch
systeem gegeven. Ook zijn register is voorbeeldig. Dit alles lijkt me een grote
vooruitgang, een toekomstige Multatuli-biograaf mag het zeker niet met minder doen.
Ondanks Paul van der Planks nuttige en nauwkeurige arbeid, die de studie van de
Multatuli-receptie van na de oorlog zeer vergemakkelijkt, is echter het wachten toch
vooral op een complete bibliografie, van 1859 tot nu, van de (primaire en secundaire)
Multatuliliteratuur. Op het werk van Multatuli moet nog een hoop gestudeerd worden:
een deugdelijke, complete bibliografie is daarbij onmisbaar.
AJ

Op het spoor van Sei Shonagon

Het nut van bloemlezingen is dat je zo nog eens iets op het spoor kunt komen, waar
je anders misschien aan voorbij zou gaan. In het Japans hoofdkussenboekje voor
managers (Lannoo, f 19,90) verwacht ik wijsheden aan te treffen in de trant van ‘In
de ogen van de minnaar zijn pokputten verrukkelijke kuiltjes’, of ‘Speeksel dat je
uitspuwde, kan je niet weer inslikken’ en die staan er ook inderdaad in. Het door
Gaby Vanden Berghe samengestelde boekje is eën verzameling van citaten,
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spreekwoorden, aforismen, gedichten, parabels en ook rechttoe, rechtaan notities.
Kriskras door elkaar, zonder chronologie of thematische indeling, een ordeloos
snipperboekje om vluchtig in te bladeren. De toevoeging ‘voor managers’ moeten
we ruim opvatten, aldus de samenstelster in haar voorwoord: ‘het woord is afkomstig
van het Franse ménager: het huishouden beredderen, sparen, met respect behandelen,
weten aan te pakken, aandurven, tot stand brengen, zich behelpen, voorzichtig omgaan
met, hanteren, regelen... tot en met vormen en (vroeger) boetseren. In die zin is
iedereen een manager, al was het maar van zijn eigen leven.’ Het boekje is dus toch
voor iedereen bedoeld, gelukkig maar. De titel is overgenomen van Sei Shonagon,
een Japanse hofdame uit de tiende eeuw die haar invallen en observaties noteerde in
wat zij haar ‘hoofdkussenboek’ noemde. Sei Shonagon was gevierd om haar charme,
intelligentie en scherpe tong en het zijn de fragmenten die van háár zijn opgenomen
die dit boekje aardig maken. Over het bezoek van een moeder met haar kind schrijft
zij bijvoorbeeld: ‘Het wijst naar iets dat zijn verbeelding prikkelt en gilt: “Mammie,
toon mij eens wat dat daar is!” en trekt aan zijn moeders rok. “Ik praat met grote
mensen,” zegt zij en schenkt het kind verder geen aandacht. Waarop het prompt op
jacht gaat naar het begeerde voorwerp dat het, na alles overhoop te hebben gegooid,
ten slotte te pakken krijgt. Als de moeder dat ziet, zegt zij alleen maar “Foei!” doch
maakt geen aanstalten om het voorwerp af te nemen en in veiligheid te brengen. Of
misschien zegt zij: “Je mag dat niet doen; je zult het breken!” maar zij is duidelijk
meer geamuseerd dan boos. Men háát haar evenzeer als haar kind! Het is een helse
kwelling daar beleefd te moeten staan toekijken hoe het kind van een ander alles wat
je dierbaar is, zwaar mishandelt.’ Sei Shonagons notities zijn spits en grappig en
kunnen door hun ‘met beide voeten op de grond’-kwaliteit met het grootste gemak
en plezier duizend jaar na haar dood nog gelezen worden. In de biografische noten
achterin het boekje staat dat deze fragmenten geput zijn uit haar dagboek (haar eigen
hoofdkussenboek) dat anderhalf jaar geleden in het Nederlands verschenen is bij
Nijgh & Van Ditmar, f 54,50. De volledige Sei Shonagon is dus in het Nederlands
beschikbaar. Om te onthouden.
BR

Vondèls invloed
Over de invloeden die Frankrijk op Vondel (1587-1679) en zijn werk heeft
uitgeoefend, is al redelijk veel gepubliceerd, maar omgekeerd minder. In Vondel et
la France (Presses Universitaires de Lille, 187 p., f 39,60) probeert Walter Thys,
professor Nederlands aan de Universiteit van Lille, in het kielzog van de
vierhonderdste geboortedag van ‘onze Prins der Dichters’, daar iets aan te verhelpen,
maar veel verder dan een inventarisatie van al bestaande studies en vertalingen van
Vondel komt hij helaas niet. Over de zeventiende en achttiende eeuw kan ook hij
slechts melden dat er een artikel aan Vondel gewijd is in de beroemde Encyclopédie
van Diderot en d'Alembert, en dat ‘Jodocus van Vendel’ - zoals men onze nationale
trots toen vaak aanduidde - vooral irritatie opriep. ‘Men verwijt dezelfde fouten aan
die beroemde Vondel die de Hollanders niet nalaten te beschouwen als hun Aeschylus,
hun Sophocles & hun Euripides. Het merendeel van de onderwerpen van zijn
Tragedies is gehaald uit de Schrift, & bijna allemaal slecht gekozen & nog slechter
bewerkt’, is nog een van de mildste beoordelingen uit die tijd. Intrigerend is wel
weer het verhaal over de vertaler Jean Stals die al in 1950 onder andere Adam exilé,
Joseph a Dothan, Gisbert d'Amstel en Les Mystères de l'Autel op de plank had liggen
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maar deze, om ook door Thys niet achterhaalde redenen, pas in 1969 gepubliceerd
zag worden. Een ongelukkig moment natuurlijk, na mei 1968 had geen Fransman
belangstelling voor een stoffige onbekende Nederlander. Veel aandacht besteedt
Thys ook aan de drie opvoeringen van stukken van Vondel onder regie van Johan
de Meester. Vooral de Lucifer (in het Nederlands!) van 1927 door het Vlaamsche
Volkstoneel, was een daverend succes: Chagall, Picasso, Honegger en Milhaud
bevonden zich onder het gehoor van de al uren van tevoren uitverkochte voorstelling.
Voor deze bundel had professor Thys aan achtendertig faculteiten in Frankrijk waar
men Germaanse talen onderwijst, een vragenlijst gestuurd waarvan de eerste vraag
luidde: ‘Kent u Vondel?’ Als men met ‘Nee’ antwoordde hoefde men de rest van de
vragen niet in te vullen. Vijf reacties, waarvan drie positief, kreeg de professor. ‘Als
men hier een conclusie uit mag trekken dan is het dat enquêtes in het algemeen niet
veel bewijzen.’ Maar professor, zo doen we toch geen onderzoek naar Vondel in
Frankrijk!
RW

Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Beatrijs Ritsema, Rudi Wester.

Kunstenaarsboeken
De eeneiige tweeling Gabriele en Barbara Schmidt-Heins vervaardigde van 1972 tot
1982 niets anders dan kunstenaarsboeken. Ze woonden in hetzelfde huis maar werkten
niet samen aan hetzelfde object; de kunstwerken kwamen apart tot stand. Wel werden
ze na voltooiing in een gemeenschappelijke boekenkast geplaatst. Een
kunstenaarsboek is een boek dat door een kunstenaar gemaakt is en weinig of niets
met lezen te maken heeft, maar des te meer met kijken. De boekvorm wordt als
medium gebruikt. De kunstenaars die zich op dit soort beeldend werk toeleggen,
hebben met elkaar een voorkeur gemeen voor objecten die niet in één oogopslag
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overzien kunnen worden. Franz Erhard Walther bij voorbeeld maakt grote, ingebonden
boeken die met riemen bij elkaar gehouden worden en waar op elke bladzijde iets
anders aan de hand is: opgeplakte, uitklapbare slurfjes, harmonikaconstructies van
papier of andere materialen, vlechtwerk en andere huisvlijt. In galerie Asselijn (Lange
Leidsedwarsstraat 198, Amsterdam) is van 2 april tot en met 5 mei de tentoonstelling
Het boek en de kunstenaar te zien. Van negen kunstenaars, onder wie de
Nederlander Herman de Vries, liggen hier boekwerken geëxposeerd. De Tsjech
Koeman, dierenarts en in zijn vrije tijd kunstenaar, houdt zich al lang met mail-art
bezig. Hij stuurt zijn objecten toe aan mensen die hij aardig vindt binnen en buiten
Tsjechoslowakije. Voor deze tentoonstelling stond hij zijn Book of Tea af: van een
oud boek vermaalde hij de bladzijden tot pulp, en vormde die vervolgens om tot
nieuwe bladzijden die hij impregneerde met thee en theeblaadjes. Voor de bezoekers
van de tentoonstelling liggen plastic handschoenen klaar, want de essentie van deze
‘kunstenaarsboeken’ is dat ze betast en doorgebladerd kunnen worden, maar natuurlijk
niet met vuile handen. De kleine begeleidende catalogus, waarvan de tekst werd
geschreven door Johan Deumens, kost f 7,50.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Onzichtbare man door Ralph Ellison. Vertaling Ko Kooman. De Arbeiderspers, f
59,50. Monumentale roman uit 1952 over het dagelijkse leven en de strijd van een
zwarte man in Amerika. Besproken door Henk Romijn Meijer in de Boekenbijlage
van 9 april
Aan het front door Anne Tristan. Vertaling Cateau Robberechts. Van
Gennep/Kritak, f 24,50. Een journaliste was gedurende een halfjaar geïnfiltreerd in
een groep aanhangers van Le Pen. De Franse uitgave is besproken door Karin Groet
in de Boekenbijlage van 12 december 1987.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

12

Racisme
Vervolg van pagina 10
cism biedt zeer interessante inzichten in het sociaal-cognitieve karakter van
vooroordelen. Wat daarmee wordt bedoeld, kan als volgt worden toegelicht. Ook al
onderschrijf ik zelf het oordeel niet dat buitenlanders ‘onze’ banen bezetten, ik weet
toch dat zulke meningen bestaan, bij anderen; en ik weet dat anderen kunnen denken
dat ik het oordeel wél huldig. Bij het spreken speelt zo'n oordeel hoe dan ook een
rol, mijns ondanks. Het oordeel bestaat dus wellicht zelfs zonder dat iemand het
onderschrijft. Dat is ook het racistische element in de zinsnede Kleurling geen
bezwaar. Wie zoiets schrijft, veronderstelt dat er mensen zijn die denken dat de
huwelijkskandidaat blank moet zijn, op basis van een racistisch oordeel. Maar de
schrijver zelf kan er niet op worden aangesproken. Als er van verantwoordelijkheid
sprake is, is die verantwoordelijkheid collectief. Van Dijks boek biedt een theorie
voor deze bestaanswijze van vooroordelen, en voor de wijze waarop ze zich
voortplanten. In die theorie worden veel aspecten van communicatie in een racistische
context met elkaar in een helder verband gebracht.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

De boekcorner van...
Goos Verhoef!
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Vanmorgenvroeg ik zat net aan mijn eitje werd er gebeld of de hele zaak in de brand
stond. Stond Dijkstal van slagerij Dijkstal van hiernaast briesend op de stoep.
Godverdehierenmedaar! Tuig! Uitschot! En hij wees op mijn voorruit. Daar zat bijna
precies in het midden een rond gat in van een paar centimeter. Daarachter was een
torentje sigarendozen omgedonderd en lag de fikse kiezelsteen die dit alles had
veroorzaakt te pronken in de etalage. Dijkstal had ook zo'n cadeautje door zijn grote
spiegelruit heen gekregen en hij had dito gaten gevonden bij banketbakkerij Moven
en parfumerie Le Boudoir vijf winkels verder.
Die tent gaat dicht schuimbekte Dijkstal. Met die tent bedoelde hij café De Druif.
Tot voor kort was dat een rustig buurtcafé op de hoek van de Kamperfoelie weg en
de Goudenregenstraat. Maar De Druif is van eigenaar veranderd en daarmee van
klanten. Jongvolk komt er nu. 's Middags om vier uur zit de tent al nokvol. Nu het
wat mooier weer wordt zitten ze ook buiten op de stoep. En de omwonenden klagen
steen en been over het gejoel 's nachts het gepis in de portieken en de spuitbusteksten
op hun muren. Kortom waar je over leest in de krant over jeugdwerkloosheid en
alcoholmisbruik beleven we nu in het echt voor onze deuren.
Ik vind het natuurlijk ook vervelend met de verzekeringspapierentroep en de
politieaangifte en de nieuwe ruit waardoor ik ook een nieuwe etalage moest inrichten
maar ik ben niet zo bloeddorstig als slager Dijkstal. Die verscheen 's middags al met
een brief aan de burgemeester waarin werd geëist dat de vergunning van De Druif
werd ingetrokken en die alle collega-winkeliers moesten tekenen. En dat we 's nachts
wacht moesten lopen en dat als hij ze te pakken kreeg gehakt van ze zou maken
enzovoort. Ik ben wat dat betreft wat afgestompter geworden na één inbraak en het
vijf keer kraken van mijn automaat. Ik denk dat dit nog maar het begin is en waar
de oplossing vandaan moet komen weet ik niet. Niet van de regering want die doet
niks voor de jongeren.
Nu gauw naar de boeken want dit is geen ingezonden brief voor het buurtblad.
Een paar weken terug was het programma van Sonja gewijd aan boeken en toen
kwam het gesprek op de boeken van Nederlandse schrijfsters als Mien van 't Sant
en toen zei Sonja: ja het is om je gek te lachen maar die boeken worden door heel
veel mensen gelezen. Om je gek te lachen. Waarom? Omdat veel mensen dat blijkbaar
mooie boeken vinden? Wou Sonja laten merken dat zij mijlenver boven die boeken
verheven is?
Ik wilde me wel eens gek lachen en ik heb zo'n boek gelezen. Het eerste deel van
de Tuinfluiter-Trilogie door Jos van Manen-Pieters. Het heet En de tuinfluiter zingt.
Als los deel haalde het twintig drukken en in trilogievorm nog eens veertien drukken.
Het is dus een oud en geliefd boek dat nog overal te krijgen is. Het gaat over Marion
Verkerk die als kindermeisje gaat werken bij de jonge baron Reinier van Herewaarden
die alleen met zijn dochtertje woont want zijn vrouw ligt in het ziekenhuis met kanker.
Wat een goed meisje is die Marion. Zij zet het verwaarloosde huishouden weer op
poten en leest tussendoor veel in de bijbel.
Als Reinier terugkeert van zijn dagelijks bezoek aan het ziekenhuis, zit Marion
heel huiselijk met een kapotte sok onder de lamp. ‘Ik heb Inge naar bed gebracht,’
zegt ze, haar hoofd naar hem opheffend, ‘ze viel om van de slaap.’ Reinier legt zijn
hoed op tafel en gaat tegenover haar zitten. ‘Houdt u nooit op met werken?’ vraagt
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hij, en hij grijpt naar de sok, die ze onder handen heeft. Marion ligt deze avond nog
lang wakker. Als ze aan huis denkt, rolt er een dwaze, kleine traan over haar kussen.
Driftig veegt ze die weg. Dan sluit ze haar ogen en bidt zonder woorden om wijsheid
voor de taak, die God vandaag in haar open handen heeft gelegd. Om die te vervullen.
Reinier wil eerst niets van de bijbel en Marion weten maar na de dood van zijn
vrouw wel. Marion en Reinier trouwen en aan het eind van deel één krijgen ze een
baby.
Ja, nog is het stil buiten. Maar straks zullen de bloemen, waarvan de transparante
blaadjes nu nog toegevouwen zijn, haar kleine lichte hoofden naar elkander neigen
en fluisteren: ‘Heb je het al gehoord? Ingeborg Louise heeft een broertje gekregen!’
en de grote vlier zal geuren met een intensiteit, die de voorbijgangers het hoofd zal
doen omwenden. De konijntjes zitten roerloos aan de bosrand met gespitste oren;
de eerste vogels strijken met de snavel langs hun glanzende veren. Alles wat leeft op
het domein van ‘De Tuinfluiter’ bereidt zich voorop het groots en wonderbaar feest
der geboorte.
Dan baant zich de kleine Reinier van Herewaarden een weg naar het leven. Als
Marion haar zoon in haar armen houdt, stroomt ze vol van een blijdschap die een
subtiele vermenging is van trots en dankbaarheid en in deze ogenblikken beleeft ze
het moederschap tot in haar diepste vezels.
Ja okay als je wil is dit om je gek te lachen met die fluisterende bloemen en roerloze
konijntjes. Maar tegelijk denk ik: wat geeft het als de mensen dit lezen. Wie ben ik
dat ik die lezers belachelijk zou maken. Toegegeven het is niet helemaal van deze
tijd. Reinier van Herewaarden is groot geworden. En op zijn tocht naar café De Druif
gooit hij voor de lol gauw nog even een steen door de ramen van huize De Tuinfluiter.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

2

[23 april 1988 - Nummer 16]
Ter zake
Diny Schouten

De Engelse vertaling van Hersenschimmen, als Out of Mind uitgegeven door Faber,
kreeg een uitstekende pers. Recensent Robert Nye vindt in The Guardian de
honderddertig pagina's wat weinig (‘a slim text’), en is niet helemaal tevreden over
het ‘iets te precieuze’ van passages die hem doen denken aan Becketts Malone Dies,
maar ‘dat is dan ook het onaardigste wat ik zou willen zeggen over een zeer
behoorlijke kleine roman, die me ontroerde en die met hoofd en schouders uitsteekt
boven de huidige saaie oogst.’ Manset Stimpson prijst in The Times Literary
Supplement de vertaling van Adrienne Dixon, die ‘never reads like one’, en noemt
Bernlefs opzet geslaagd ‘om niet te rapporteren over seniliteit, maar om die ons
samen met de verteller te laten delen en ervaren’. Hugh Barnes oordeelt in The
Observer dat Bernlef ‘ons veel te vertellen heeft over dementie,’ maar dat het boek
op een hoger niveau gelezen kan worden als ‘een experiment in het vertellen van
onduidelijke gebeurtenissen,’ zodat de hoofdpersoon Maarten Klein een
‘Marsbewoner’ wordt, een bezoeker uit het buitenaardse die er niet in slaagt enig
systeem achter de feiten te ontdekken. Ook David Profumo prijst in The Sunday
Times Bernlefs kennis van zaken en noemt Out of Mind behalve een ‘chilling and
powerful little novel’ ook ‘een opmerkelijke studie van de mentale onthechting van
de ouderdom’. ‘Als dit representatief mocht zijn voor de kwaliteit van de Nederlandse
fictie, zouden we er hier meer van moeten zien.’

Uitgeverij A.W. Bruna ziet af van de claim die vorig jaar gelegd werd op de titel De
zaak Gerrit-Jan Heijn. ‘We hebben al meteen besloten dat we de zaak zouden
doorzetten als er een positieve afloop zou zijn, maar dat was op het moment dat de
officier van justitie mr. Bot voorspelde dat die binnen veertien dagen zijn beslag zou
hebben,’ zegt Bruna-uitgever Bram Wolthoorn. Omstreeks Kerstmis zag Bruna
definitief af van het boek, dat gebaseerd zou zijn op de verslaggeving van
GPD-journalist Weert Schenk. Schenk legde zich bij dat besluit neer, ‘want ik dacht
niet dat ik er goed aan zou doen om het bij kleinere uitgeverijtjes te proberen.’ Ook
Phil Muysson van de Haagse uitgeverij Bzztôh zette de plannen die hij had met de
door een verslaggever van Haarlems Dagblad bijgehouden dagboek, ‘om
begrijpelijke, ethische redenen’ niet door. Onder binnenland-journalisten van De
Telegraaf is voor zover nieuwsdienstredacteur Strader ‘daar zicht op heeft’ niets
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bekend over plannen tot het schrijven van een boek over de affaire. Het lijkt Strader
‘op ethische gronden’ niet waarschijnlijk. De enige journalist die mogelijk plannen
heeft is Peter de Vries (ex-De Telegraaf, nu hoofdredacteur van Aktueel), die zich
op grond van zijn boek over de ontvoeringszaak Heineken als deskundige in
kidnap-zaken beschouwt. De Vries verklaarde zich nog te zullen bedenken.
Mocht op 19 mei a.s. de f 50.000,- van de AKO Literatuur Prijs worden bestemd
voor de Antilliaanse schrijver Tip Marugg - naar het oordeel van NRC's K.L. Poll is
De morgen loeit weer aan de enige onder de zes genomineerde romans die de
AKO-prijs verdient - dan wordt de redactie van Uit de kunst, het NOS-programma
dat de uitreiking live zal verslaan, in enige verlegenheid gebracht: de komst van de
Curaçaose kluizenaar is volstrekt onzeker. Het mogelijk ontbreken van de prijswinnaar
lijkt een groter probleem dan het vinden van een interviewer, waarnaar de redactie
van Uit de kunst zoekt op aandringen van de organisatoren van de AKO-prijs, die
de presentatrice van het programma Leonie Jansen vooralsnog als ‘te onervaren’
beschouwen. Recente faciliteitsveranderingen bij de omroepen maakten het
AKO-festijn dit jaar te duur voor de VPRO, zodat de ‘in vergaande staat verkerende
onderhandelingen’ met Adriaan van Dis werden afgebroken. Gelukwensen en
uitnodigingen aan het adres van Marugg zijn onderweg, maar dat daarop geen
antwoord is gekomen verlicht de nervositeit omtrent zijn komst geenszins: ‘Maar
zijn uitgever heeft natuurlijk contact met hem,’ zegt AKO's publiciteitssecretaris
Umtul Kiekens optimistisch. Maruggs uitgever Dolf Hamming van De Bezige Bij
blijkt echter ‘via-via’ slechts te hebben gehoord dat de Curaçaose kluizenaar liever
met rust gelaten wordt, maar zich nog zal beraden. ‘Het rare is dat De Bezige Bij
drie boeken van Marugg heeft uitgegeven zonder dat we hem ooit ontmoet hebben.
Dat is betreurenswaardig,’ zegt Hamming. Het schriftelijk contact dat met Marugg
wordt onderhouden doet Hamming een vraagteken zetten bij diens ‘Bommeliaanse
kluizenaarschap’, al is het hem bekend dat journalisten die Maruggs huis met een
fototoestel benaderden de vier honden op zich afgestuurd zagen. Recente foto's van
de schrijver zijn dan ook niet beschikbaar. Mogelijk, vermoedt Hamming, verwijderde
Marugg zelfs zijn foto uit het archief van Shell toen hij daar als werknemer vertrok.
Met Marugg is onlangs wel een interview gehouden door Derk Bolt en Louis Bogaars,
beiden KRO-journalisten. Het werd op 31 maart uitgezonden in het programma Radio
Volksuniversiteit; het ‘nachtenlang gesprek over drank, zelfmoord en het ellendige
bestaan’ kostte de interviewers gezien het vermelde whisky-gebruik bijna een
alcoholvergiftiging. Uitgever Hamming is overigens evenmin zeker over de komst
van een andere AKO-genomineerde: W.F. Hermans. ‘Mijn persoonlijke opinie is
dat je het auteurs niet kunt aandoen om op een rijtje gezet te worden om vervolgens
te horen te krijgen dat je de prijs níét krijgt, zeker niet een auteur van wereldformaat
als Hermans. Ik zou het met Hermans eens zijn als hij zegt dat hij niet komt, maar
als uitgever hoop ik natuurlijk wel dat hij komt. Ik zit er een beetje mee.’
Theo Knippenberg, uitgever van KAOS Media, zette in een brief aan docenten
Nederlands een mogelijk misverstand recht. Een eerdere mailing voor zijn serie
KAOS-budgetboeken, (essays van Renate Rubinstein, Rudy Kousbroek, Dick
Hillenius en Midas Dekkers in de vorm van schoolschriftjes), die hij ‘achttien jaar
na de introductie van de Bulk Boeken’ aan de doelgroep presenteerde, had naar
Knippenberg nu bleek ‘voor enige verwarring’ gezorgd omtrent hun herkomst: ‘met
name doordat de suggestie werd gewekt dat KAOS Budgetboeken een soort
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vernieuwde versie van de Bulk Boeken zou zijn. Niets is minder waar. Bulk Boek
bestaat nog steeds en wordt uitgegeven door Knippenbergs Uitgeverij (Patty Voorsmit)
in samenwerking met de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij te Barneveld. De KAOS
Budgetboeken worden uitgegeven door mij en zullen voortaan onder de naam KAOS
Media worden uitgebracht.’ In zijn brief betuigt Knippenberg ‘oprechte spijt’ over
het gebeurde, maar verzwijgt hij dat die pas in hem opkwam nadat de rechter daar
om verzocht had: Knippenbergs ex-echtgenote Patty Voorsmit, eigenares van
Knippenbergs Uitgeverij, maakte samen met de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij
(BDU) in een kort geding bezwaren tegen de naamgeving Theo Knippenberg & Co
Wetenschapsuitgevers en het concurrerend produkt: complete literaire teksten in
goedkope uitvoering. De BDU, die in 1984 Knippenbergs winstaandeel in de
Bulkboeken voor f 60.000,- afkocht, beriep zich op een clausule waarin Knippenberg
zich verbond om tien jaar lang geen Bulk Boeken ‘of soortgelijke uitgaven’ tot stand
te brengen. De rechter ging mee met het verweer van Knippenbergs advocaat, dat
de KAOS-uitgaven in het non-fictie-karakter afwijken van de Bulk Boeken. De
verplichting tot naamsverandering van de uitgeverij en tot rectificatie werd wel
toegewezen. Patty Voorsmit zag daarbij niet helemaal haar eis ingewilligd dat de
mailing de zinsnede zou bevatten: ‘Het is mij gebleken dat de uitgever van de bekende
Bulk Boeken hierdoor schade heeft geleden.’ Die schade werd vooral veroorzaakt
door journalisten die Voorsmit terwille meenden te zijn door te schrijven dat Bulk
Boeks vernieuwing van ‘een toch wel uitgerekte formule’ toejuiching verdiende, en
doordat de uitgeverij kort tevoren een upgrading in papiersoort en (kleuren-)druk
had aangekondigd, zodat de ‘KAOS Budgetboeken’ ten onrechte als de uitkomst van
die operatie werd aangezien.

Gedicht
Wilt u mij de eer aandoen van uw gezelschap?
Dan zouden wij onze ogen afwenden van elkaar en
eindelijk konden wij de toedracht begrijpen van wat gebeurt.
Buiten ons toedoen maar doordat wij zijn trokken de beginselen
voorbij en de vestigingen van de oude ouderlijke huizen waarin de
ruimte plaats maakte voor groei en het geloven voor de ziekte van de
afvalligheid. Wij zouden de optocht van de lanen zien
voorbijtrekken als plattegronden onder dwalende ogen. Heel die
compacte massa van een dorpse sereniteit zou als een schelp
openvouwen en onze ware staat voortbewogen hebben door de jaren
heen. Wij zouden in de bermen staan van de afgelegde wegen en de
sprakeloze voorbijgang zien van de geschiedenis. Van voor haar
beginselloosheid zouden wij de wereld zien en
over de rand van haar bebouwde kommen zouden wij terugkijken in
haar universum. Wij zouden de ogen toewenden naar elkaar als
naar de toenmalige beloften die de werkelijkheid werden van
ieder alleen
maar

KEES OUWENS
Uit: Droom. Gedichten. Meulenhoff, f 29,50
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Rusland krijgt zijn verleden terug
Wat de glasnost in de literatuur teweeg heeft gebracht
Sinds de afkondiging van Gorbatsjovs hervormingsmaatregelen, waarvan
de trefwoorden ‘glasnost’ en ‘perestrojka’ onderhand gevleugeld zijn
geworden, hebben zich op allerlei gebieden veranderingen voorgedaan in
de Sovjetunie. Fabrieken voor SS-20's gingen kinderwagens fabriceren,
de ingezonden-brievenrubriek in de Pravda werd er interessanter op en de
binnen- en buitenlandse politiek werd gematigder. Ook de literatuur
veranderde onder invloed van de liberalisering. Willem Weststeijn las de
literaire tijdschriften van de laatste jaren en een aantal recente romans.
Ook veel oud werk dat nooit gepubliceerd kon worden komt nu uit de
bureaulades te voorschijn. Een overzicht.

Willem G. Weststeijn
Wanneer we de term glasnost (openheid) toepassen op de media en perestrojka
(herstructurering) op de economie, dan is het duidelijk dat Gorbatsjov met de eerste
van de twee pijlers waar zijn politiek op steunt, de glasnost, heel wat meer succes
heeft dan met de tweede. Terwijl de ministeriële planbureaus door middel van een
wirwar van nieuwe regelingen de voorgestelde hervormingen omzeilen en op
effectieve wijze doen verzanden, lijken de media elkaar de loef af te willen steken
bij wie het verste durft te gaan in onthullingen, doorbreken van lang gekoesterde
taboes en het bespreekbaar maken van het sinds jaar en dag onbespreekbare. Van
echt vrije nieuwsgaring, zoals we die in het Westen gewend zijn, is natuurlijk nog
geen sprake, getuige bijvoorbeeld de door de partij scherp gecontroleerde
berichtgeving ten aanzien van de recente onlusten in Armenië en Azerbeidzjan. Maar
onderwerpen als de oorlog in Afghanistan, drugs, de misdaden van Stalin en de
funeste gevolgen van de collectivisatie in de landbouw hoeven niet meer verzwegen
te worden. Ook blijken er in de Sovjetunie wel degelijk homoseksuelen, invaliden
en zelfs aids-patiënten te bestaan.
De nieuwe openheid is het meest spectaculair op het gebied van de literatuur, in
de Sovjetunie, en eigenlijk ook al in het tsaristische Rusland een precieze, snel
reagerende barometer van de maatschappelijke en politieke veranderingen. Het is in
de literatuur dat het probleem van het druggebruik en drugsmokkel voor het eerst is
aangesneden. De literatuur leidt ook duidelijk de anti-Stalin-campagne en loopt
voorop bij de reconstructie van het verleden, in het bijzonder van de meest duistere
plekken in dat verleden: de jaren dertig met de grote zuiveringen en de zinloze, brute
vernietiging van de intelligentsia en de boerenstand.
Net als in de vorige periode van liberalisering, de ‘dooi’-periode tijdens
Chroesjtsjov, die halverwege de jaren vijftig inzette, reageert de literatuur op twee
manieren. In de eerste plaats wordt er natuurlijk nieuw literair werk gepubliceerd,
dat geschreven is onder invloed van en gestimuleerd door de nieuwe mogelijkheden.
Minstens zo belangrijk echter is het verschijnen van literatuur die lange tijd verboden
is geweest of lang in de bureaula heeft gelegen. In veel gevallen gaat het hierbij om
literatuur die in het Westen reeds bekend is, maar in de Sovjetunie al heel lang niet
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meer of nog helemaal nooit in druk heeft mogen verschijnen. Te zamen bepalen deze
nieuwe en ‘oud-nieuwe’ werken de verrassende en boeiende ontwikkelingen in de
Sovjetliteratuur van nu.

Uit de as herrezen
De veranderingen die zich in korte tijd in de Sovjetliteratuur hebben voltrokken zijn
opmerkelijk. Twee, drie jaar geleden nog was deze literatuur één grote grijze massa.
Alle tijdschriften publiceerden dezelfde soort middelmatige werken en er was slechts
heel zelden iets dat er enigszins uitsprong. Een perfecte afbeelding van de verstarring
van de Russische samenleving tijdens het bewind van Brezjnev. Nu, na een paar jaar
Gorbatsjov, is nauwelijks meer bij te houden wat er allemaal gebeurt. Een Russich
literair tijdschrift verschijnt maandelijks en telt per nummer zo'n tweehonderdvijftig
tot driehonderd bladzijden. Niet alle tijdschriften doen mee met de vernieuwing ook in de literatuur blijven conservatieve krachten werkzaam - maar zeker een achttal
dingt naar de gunst van het lezerspubliek en probeert zo interessant mogelijk materiaal
te publiceren. Voorop daarbij loopt Novy mir (Nieuwe wereld) vanouds het leidende
liberale literaire tijdschrift in de Sovjetunie. Tijdens Brezjnev was het blad onder het
hoofdredacteurschap van oud-generaal (!) Vladimir Karpov net zo grijs geworden
als de rest. Nu Karpov is weggepromoveerd tot voorzitter van de Schrijversbond en
is opgevolgd door de niet onverdienstelijke schrijver Sergej Zalygin, is Novy mir in
minder dan geen tijd uit de as herrezen. De laatste tijd verschenen hierin onder andere
de geruchtmakende roman Het schavot van Tsjingiz Ajtmatov, gedichten van
Nobelprijswinnaar Iosif Brodski (de eerste keer dat zijn poëzie werd gepubliceerd
in zijn eigen land), de Gogol-biografie van Nabokov, de roman Het Poesjkinhuis van
Andrej Bitov, een aantal jaren geleden al in het Westen verschenen en, eindelijk nu
ook, Pasternaks magistrale chef-d'oeuvre Dokter Zjivago.

Boris Pasternak

Anatoli Rybakov

Joeri Trifonov
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Tatjana Tolstaja

Andrej Platonov

Boris Mozjajev

Als gevolg van dit nieuwe beleid is de oplage van Novy mir als een raket
omhooggeschoten, van enkele honderdduizenden in 1985 tot ruim een miljoen op
dit moment (1.150.000 om precies te zijn). Terwijl in de dooiperiode tijdens
Chroesjtsjov Novy mir het enige tijdschrift was dat zijn nek durfde uit te steken, heeft
het blad nu echter ernstige concurrentie te duchten van tijdschriften als Znamja (De
banier), Droezjba narodov (De vriendschap der volkeren) en zelfs het vroegere
bolwerk van conservatisme Oktjabr (Oktober). De (nieuwe) hoofdredacteur van
Znamja, de schrijver van oorlogsverhalen Grigori Baklanov, heeft de leidende criticus
van Novy mir, Vladimir Laksjin (die in het begin van de jaren zestig juichende stukken
over de toen nog persona grata zijnde Solzjenitsyn schreef) weten over te nemen.
Oktjabr publiceert de uiterst controversiële roman Leven en lot van Vasili Grossman,
waarin een parallel wordt getrokken tussen naziterreur en die van Stalin. Er lijkt en dat is iets totaal nieuws - een felle strijd ontbrand om het meest verrassende
materiaal en de beste medewerkers. Zalygin heeft zelfs al een claim gelegd op de
antiutopische roman Wij van Jeveni Zamjatin (de voorloper van Brave New World
en 1984) en het hele oeuvre van Solzjenitsyn, met inbegrip van diens Goelag Archipel.
De winst is natuurlijk voor de lezer, vooral de lezer in de Sovjetunie zelf: in snel
tempo wordt hem zijn zo lang wederrechtelijk onthouden literatuur teruggeven Goemiljov, Chodasevitsj, Mandelsjtam, Achmatova, Zamjatin, Platonov, Boelgakov,
Pasternak. Geëmigreerde of door het communistische bewind geëlimineerde dichters
en schrijvers worden eindelijk gerehabiliteerd en krijgen geleidelijk de plaats in de
literatuur waar ze recht op hebben. Wat dat betekent voor het geestelijk klimaat in
de Sovjetunie valt niet te voorspellen, maar dat men nu vrij mag citeren uit Dokter
Zjivago of de roman Tsjevengoer van Andrej Platonov kan niet anders dan invloed
hebben.
Rusland krijgt zijn verleden terug. Dit gebeurt niet alleen door het eerherstel van
sinds lang verboden schrijvers en werken en het bespreekbaar maken van de, vaak
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historisch gebonden, inhoud van die werken. Ook de ‘nieuwe’ literatuur heeft als
hoofdthema: het verleden. Wat is er vroeger - en vroeger is dan vooral die zwarte
plek in de geschiedenis, de Stalintijd - werkelijk gebeurd? Was de collectivisatie
werkelijk nodig en was deze de offers die ze heeft gekost werkelijk waard? Waarom
heeft Stalin nagenoeg alle oude revolutionairen en strijders voor het communisme
laten afvoeren naar de kampen van Siberië? Wat voor verschrikkelijk dingen speelden
zich af in de kampen, bij de - te voorkomen - hongersnoden in de jaren twintig en
dertig, tijdens de chaos in het begin van de Tweede Wereldoorlog?

Rybakov
Dit soort vragen staan centraal in de Sovjetliteratuur van nu en hebben inmiddels
een aantal werken opgeleverd die literair gezien misschien niet allemaal van hoge
kwaliteit zijn, maar door hun inhoud wel een enorme weerklank vinden bij de lezers
en ook zeer uitvoerig in de pers besproken worden.
Het meest opzienbare boek van de laatste jaren is zonder twijfel Kinderen van de
Arbat (1987) van Anatoli Rybakov. Rybakov, een redelijk succesvol Sovjetschrijver
van joodse afkomst (zijn in het Nederlands vertaalde roman Het zware zand, over
het lot van de joden in de Sovjetunie tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft bij ons
overigens heel weinig belangstelling getrokken) schetst in deze min of meer
autobiografische roman een beeld van het leven in de Sovjetunie in het jaar 1934.
Het is een cruciaal jaar in de Sovjetgeschiedenis: restanten van het pre-revolutionaire
leven zijn nog volop aanwezig, de grote zuiveringen zijn nog niet begonnen en er is
een groot enthousiasme in het land ten aanzien van Stalins vijfjarenplannen.
De hoofdfiguur, de student Sasja Pankratov, staat geheel achter het communisme
en is het alleen oneens met de ongebreidelde persoonsverheerlijking van Stalin.
Kritische opmerkingen dienaangaande komen hem op arrestatie en verbanning naar
Siberië te staan. De tekenen des tijds worden beter verstaan door Sasja's sluwe en
achterbakse klasgenoot Joera Sjarok, de zoon van een kleermaker voor de hogere
standen - deze kiest voor een loopbaan bij de geheime politie en ontwikkelt zich tot
een rabiate antisemiet. Pankratov en Sjarok wonen allebei in de Arbat, de mooiste
en levendigste wijk van het oude Moskou. De Arbat wordt uitvoerig beschreven in
de roman, net als een andere Moskouse ‘wijk’, het Kremlin. En ook in de
beschrijvingen van het Kremlin concentreert de auteur zich op twee personen die
min of meer elkaars tegengestelde zijn: de vrolijke, extroverte, bij het volk geliefde
Kirov en de kille, duistere Stalin. Het zal duidelijk zijn naar wie Rybakovs sympathie
uitgaat - hij doet dan ook geen enkele poging Stalin te zuiveren van de verdenking
dat hijzelf de hand heeft gehad in de moord op Kirov (eind 1934). Integendeel, hij
beschuldigt Stalin impliciet en ziet in Kirov een van de eerste slachtoffers van Stalins
achtervolgingswaan.
De revolutie die haar eigen kinderen verslindt is eveneens het thema van de minder
spectaculaire, maar psychologisch veel verfijndere roman De verdwijning van Joeri
Trifonov. Net als Rybakovs Kinderen van de Arbat is de roman geschreven aan het
einde van de jaren zestig, te laat om nog in de vorige dooiperiode gepubliceerd te
kunnen worden. Trifonovs vader was een bekende revolutionair die zijn hele leven
heeft gewijd aan de opbouw van het communisme, maar voor wiens oprechtheid en
eerlijkheid in de jaren dertig geen plaats meer was. Zoals zo velen van zijn generatie
is hij in 1937 gearresteerd en terechtgesteld. Als echtgenote van een volksvijand
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belandde Trifonovs moeder in een kamp. Trifonovs hele werk kan gekarakteriseerd
worden als een zoektocht naar de historische waarheid. In De verdwijning beschrijft
hij op een heel knappe manier hoe door verdachtmakingen en angst de atmosfeer
langzaam ondraaglijk wordt in ‘het huis aan de kade’, een enorme flat vlak bij het
Kremlin (waar Trifonov ook de roman Het huis aan de kade over schreef, uitgegeven
door Meulenhoff). In dit huis woonden veel regeringsfunctionarissen, onder wie ook
de Trifonovs. De op Trifonovs vader geënte hoofdfiguur, Nikolaj Bajoekov, een van
de organisatoren van het Rode Leger en opbouwers van de Sovjeteconomie, blijkt
niet opgewassen tegen de macht van de alleenheerschappij. Hij vervalt tot apathie,
doet heel lang voorkomen alsof er niets aan de hand is en alles normaal verloopt en
wordt ten slotte vermalen door de terreurmachine van '37.

Documentaire verhalen
Stalins zuiveringen troffen naast de vroegere revolutionairen, vooral de intelligentsia.
Zeker drie belangrijke recente literaire werken spelen zich af in het milieu van
geleerden; merkwaardig genoeg gaat het in alle drie gevallen om biologen (misschien
als verdedigers van ‘het leven’ tegen de kille macht van demagogie en
[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Nederlands volksherstel 1944-1947 door R. Neij en E.V. Hueting. Lemma, f 24,50.
Een studie naar de omstreden hulporganisatie in herrijzend Nederland.
Bid om vrede door Huub Oosterhuis. Ambo, f 19,50. Gebeden voor de liturgie en
voor persoonlijk gebruik.
In Kaapstad kun je niet verdwalen door Zoë Wicomb. Vertaling Alida
Frenkel-Bolliger. Het Wereldvenster, f 19,90. Een kleurlinge brengt na haar emigratie
naar Engeland een bezoek aan het land waar ze opgroeide.
Grenzen verleggen. De Vlaamse prozaliteratuur 1970-1986 door Hugo Bousset.
Houtekiet, f 24,90. Trends in het hedendaagse Vlaamse proza.
Bajesboek. Handboek voor gedetineerden en ter beschikking gestelden. De Coornhert
Liga, Bond van wetsovertreders. Uitgever Papieren Tijger, f 25,-.
Sagan door Jean-Claude Lamy. Mercure de France, f 57,-. Biografie van Françoise
Sagan.
Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Gesprekken met thuisloze jongeren door Leo
Platvoet. De Balie/BPJK, f 17,50.
Betrokken belangen. Contacten tussen bewonersgroepen en sociale verhuurders.
Door Marja van der Werf & Bram Smit. Van Gorcum, f 35,-. Informatie over
bewonersgroepen, corporaties en woningbedrijven.
Ik fiets door het leven, op het zadel des tijds door Marijke Boon. Veen, f 17,90.
Een keuze uit liederen van haar theaterrepertoire.
Dood tij door Albert Hagenaars. In de Knipscheer, f 32,50. Roman.
Veil. The Secret Wars of the CIA 1981-1987 door Bob Woodward. Headline, f 13,65.
Pocketuitgave van Woodwards onderzoek naar de verrichtingen van de CIA.
Wanneer de wereld een eiland wordt door Richard Maynard. Vertaling Ronald
Vlek. Agathon, f 24,90. Een variatie op het Robinson Crusoë-thema. Roman.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

En de violen zwegen door Alexander Ramati. Vertaling Henk de Rijk. Omega, f
29,50. Een verhaal over de holocaust van de zigeuners.
Het strand door Cesare Pavese. Vertaling Anthonie Kee. Goossens, f 17,50. Novelle.
Onfatsoenlijke herinneringen door Wim Kayzer. Veen, f 39,50. Verslag van een
ontmoeting met een voormalige SS-Scharführer, gecombineerd met gesprekken met
slachtoffers en beulen van de vernietigingskampen.
De stad der wonderen door Eduardo Mendoza. Vertaling Francine Mendelaar en
Harriet Peteri. Arena, f 39,90. Een kroniek van Barcelona tussen de
wereldtentoonstelling van 1888 en die van 1929.
Vrijen is verrukkelijk door Jacqueline Voss en Jay Gale. Vertaling Tineke
Wibaut-Guilonard. Ploegsma, f 27,50. Een seksgids voor meisjes.
De bloedsinaasappels door John Hawkes. Vertaling Peter Bergsma. Goossens/Kritak,
f 34,50. Roman over een problematische vierhoeksverhouding.
Een haar per dag. Dertig maanden in de prostitutie door Jody Peters en Michiel
Hegener. Ambo, f 25,-. Het verhaal van een gewezen prostituée.
The Metropolitan Opera Encyclopedia. A Comprehensive Guide to the World of
the Opera. Samengesteld door David Hamilton. Simon and Schuster, f 77,35.

[Rusland krijgt zijn verleden terug - vervolg]
alleenheerschappij?). Plaats van handeling van Vladimir Doedintsevs roman Witte
kleren is een landbouwkundig onderzoeksinstituut. Het is het jaar 1948 en officieel
staat het instituut achter de bizarre theorieën van de beruchte Lysenko; in het geheim
echter doet een deel van de medewerkers echt wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk
wordt dit ontdekt en de betrokken geleerden worden gearresteerd en verbannen. Later
weet één van hen, die de Goelag overleeft, zijn onderzoek met succes in praktijk te
brengen door het kweken van de ‘Kontumaks’, een aardappelsoort die tegen alle
ziektes bestand is. Ook Witte kleren, dateert uit de jaren zestig en kan gezien worden
als een - nogal verlaat - vervolg op Doedintsevs roman Niet bij brood alleen (1956),
een van de geruchtmakendste boeken uit de vorige dooiperiode.
Met zijn (fictionele) verslag over de lotgevallen van een onderzoeksgroep in de
tijd van Stalin is Doedintsev schrijver, socioloog en historicus tegelijkertijd. Deze
verstrengeling van functies geldt in nog sterkere mate voor Daniil Granin en Vladimir
Amlinski in hun documentaire verhalen ‘De oeros’ en ‘Elk uur zal gerechtvaardigd
zijn...’. ‘De oeros’, vorig jaar verschenen in Novy mir, gaat over de bekende Russische
geneticus Nikolai Timofejev-Resovski, die in de jaren dertig in Duitsland had gewerkt
en op grond daarvan na de oorlog als collaborateur werd beschouwd en werd
afgevoerd naar Siberië. Amlinski schrijft over zijn vader, een professor in de biologie,
die eveneens gerepresseerd is tijdens Stalin.
Ook andere recent verschenen boeken behandelen duistere en lang verzwegen
uitwassen van de Stalintijd. Boeren en boerenvrouwen van Boris Mozjajev is het
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tweede deel van een uitgebreid epos over het leven en de geschiedenis van de
Russische boeren tijdens het Sovjetbewind. In het eerste deel, gepubliceerd onder
Brezjnev, had Mozjajev de jaren twintig onder de loep genomen. Nu richt hij zijn
aandacht op het begin van de jaren dertig, de periode van gedwongen collectivisatie
en dekoelakisatie die de Russische plattelandscultuur ernstig en naar te vrezen valt
blijvend heeft verstoord. Met zijn roman levert Mozjajev felle kritiek op de
gewelddadige manier waarop de Russische dorpsgemeenschap werd vernietigd;
ongekend openhartig beschrijft hij de excessen die daarbij plaatsvonden.
Niet minder schokkend is En overnachtte een gouden wolk (een regel uit een
gedicht van Lermontov) van Anatoli Pristavkin, dat zich eveneens afspeelt in de
jaren dertig. Het onderwerp van de roman is tweeledig: de deportatie van een heel
volk (in dit geval een volksstam in het noorden van de Kaukasus) en het lot van jonge
kinderen in de kindertehuizen. De hartverscheurende taferelen die zich afspelen
krijgen een extra dimensie doordat alles gezien wordt door de ogen van een weeskind.
Door dit kinderlijke perspectief besef je als lezer pas langzamerhand de volle ontvang
van de verschrikkingen; deze culmineren in een beestachtige moord op het broertje
van de wees.
De terugkeer naar het verleden heeft tot nu toe meer opgeleverd dan de
problematiek van de eigen tijd. Weliswaar heeft de al eerder genoemde roman Het
schavot van Tsjingiz Ajtmatov veel opschudding veroorzaakt door de thema's die
erin aan de orde worden gesteld: drugsmokkel, verslaving, religie en ecologie, maar
het boek is onevenwichtig van opbouw en nogal opgelegd symbolisch. De beste
stukken gaan eigenlijk nog over de natuur - een van de verhaallijnen is de geschiedenis
van een wolvenfamilie die door de mens uit haar jachtgebied wordt verdreven. Hoewel
de discussies over de roman (verschenen in 1986) nog niet zijn verstomd, heeft een
invloedrijke criticus het boek al afgedaan met de opmerking: ‘als iemand beter kan
schrijven over dieren dan over mensen...’
Opmerkelijk in de recente Sovjetliteratuur is het nagenoeg ontbreken van nieuwe
namen. Terwijl in de vorige dooiperiode jonge dichters als Jevtoesjenko en
Voznesenski al heel snel van zich deden spreken, de dichter Pasternak de wereld
verraste met zijn grote prozawerk Dokter Zjivago en Solzjenitsyn als vanuit het niets
te voorschijn kwam met zijn schitterende Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj,
zijn bijna alle in dit stuk genoemde werken afkomstig van gevestigde, oudere
schrijvers. De jongeren laten het, althans tot nu toe, grotendeels afweten. Nieuwe
stemmen in de poëzie, die de geest van de tijd vertolken, zijn er helemaal niet en ook
het proza ziet er tamelijk bleek uit. De generatie van de veertigers, gevormd onder
Brezjnev, heeft heel weinig auteurs van formaat opgeleverd en wordt in de
Sovjetliteratuurkritiek dan ook niet voor niets de ‘tussengeneratie’ genoemd.
Tussengeneratie, omdat zich inmiddels een nieuwe groep heeft aangediend, de
‘dertigers’, op wie alle hoop gevestigd is. Een paar veelbelovende namen: Pjotr
Kranov, Tatjana Tolstaja, M. Koerajev, L. Bjezjin.
Aan echt belangrijk werk zijn deze schrijvers echter nog niet toegekomen. Jammer,
want in tegenstelling tot dertig jaar geleden kan een boek als Dokter Zjivago nu wel
worden gepubliceerd in de Sovjetunie. De vrijheid lijkt groter dan ooit. Nu zo'n lange
periode van verstarring zou je eigenlijk verwachten dat de sluimerende krachten bij
de jongere generaties in sneller tempo tot leven komen.
■
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Een beschroomd en speels-virtuoos dichter
Bij de dood van Han G. Hoekstra 1906-1988
Max Nord
Hij had tevreden willen sterven, Han Hoekstra, ‘zonder één pijnigend waarom’ (‘In
memoriam M.’ uit Het ongerijmde leven) en misschien is het hem wel vergund
geweest want de ziekte die aan zijn dood vooraf ging liet hem zijn vrienden en het
leven niet meer herkennen. Van het leven heeft hij gehouden, dat is zeker:
Ik doe niets. Ik kijk zo maar naar het leven en denk hoe eindeloos ik ervan
houd.
Die slotregels van het bekende vers ‘Gasthuismolensteeg’ (uit De zandloper) zijn
als zovele andere kenmerkend voor zijn bescheiden persoon en zijn beschroomd
dichterschap. Dichter en journalist is hij geweest, uit nieuwsgierigheid, levenslust
en betrokkenheid, voortgedreven door de onrust die hem aan velen van zijn generatie
verbond. ‘Ik heb het niet op mensen als ik zelf ben:/ zij weten zich zo goed als nergens
thuis’, begint ‘Disqualificatie ondergetekende’, een van de ongebundelde verzen,
waarmee hij zijn Verzamelde gedichten in 1972 afsloot. En hij wist het al vroeg heel
goed. Al in zijn eerste in 1933 als cahier van De Vrije Bladen uitgekomen bundel
Dubbelspoor beschreef hij zichzelf in ‘Voorbarige wens’: ‘Die is te indolent/ te bang
zich te bezeren, te aarzelend van greep.’ Hij was toen 27 jaar oud, het is altijd zo
gebleven.
Zijn vitaliteit heeft er niet onder geleden, zijn produktiviteit evenmin. Hij doorliep
de mulo en de kweekschool in zijn geboortestad Den Haag, was een blauwe maandag
onderwijzer daar en werkte ruim een jaar bij de Pensioenraad toen hij besloot
journalist te worden. Drie jaar was hij redacteur van De Avondpost en daar zal hij
Jan Campert hebben leren kennen die zijn dierbaarste vriend werd. Toen trok hij
naar Amsterdam, in dienst van Strengholt, als hoofdredacteur van de Revue der
Sporten, Sport in Beeld en Den Gulden Winckel, het befaamde met beschouwingen
over literatuur en interviews gevulde maandblad. In die jaren kwamen ook zijn eerste
bundels Dubbelspoor (1933) en Het ongerijmde leven (1940) uit. De Duitse bezetting
onderging hij diep en smartelijk. ‘Zwijgen was nog altijd goud, spreken al lang geen
zilver meer, maar al te vaak dodelijk lood. Wie toen en hier trachtte te leven, moest
leven tegen de stroom in.’ Hoewel in algemene zin bedoeld, beschrijft Hoekstra
stellig zijn eigen positie in die jaren. Ze zijn uit het begin van zijn boekje over Jan
Campert, dat in 1946 bij Salm verscheen en de uitwerking was van een lezing die
Hoekstra in de bezettingstijd overal in het land hield. Campert moest in zijn werk en
als figuur herdacht worden, schreef hij, ‘omdat hij ónze waarden verdedigde, omdat
hij één der onzen was’. Campert beschreef hij in diens tijd van zijn Haagse krantejaren
als iemand die zich daar jarenlang thuis had gevoeld ‘voor zover hij dan een man
was om zich ergens thuis te voelen.’ Zo heeft hij zichzelf dus een man was om zich
ergens thuis te voelen’. Zo heeft hij zichzelf dus ook gekarakteriseerd, later. Het was
die verwantschap die de twee journalisten-dichters verbond, de rusteloosheid, het
risico, het zwervend bestaan, de kwetsbaarheid (angst ‘zich te bezeren’), de intensiteit
van leven, in alle opzichten.
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Hoekstra werd een van de samenstellers van de nog tijdens de bezetting door De
Bezige Bij uitgegeven verzamelbundel verzetspoëzie Vrij Nederlands Liedboek en
hij werd een der oprichters van deze, na de bevrijding opgerichte coöperatieve
uitgeverij. Aan moed, standvastheid en doorzettingsvermogen heeft het deze verlegen
man in de oorlog allerminst ontbroken.

Vertalingen
Hij was ook blijven schrijven, vanzelfsprekend. Nog in 1945 kwam Amorosa uit, de
onovertroffen, speelse en (voor die tijd) gedurfde liefdesliedjes, tijdens de bezetting
geschreven, die hem nu als een der belangrijke dichters van zijn generatie stempelden,
en het jaar daarop de bundel Panopticum, die dat bevestigde. Het bevatte het prachtige,
in veel bloemlezingen figurerende ‘De ceder’, evenals ‘Constantia’ uit Het ongerijmde
leven. En tevens, voor het eerst, enkele schitterende vertalingen van Christina Rossetti,
Emerson, Oscar Wilde en Ernest Dowson. De titel van dat laatste gedicht, een citaat
van Horatius, had Jan Campert als motto genomen voor zijn tijdens de oorlog
geschreven bundel Sonnetten voor Cynara. Met Cola Debrot en Ed Hoomik is hij
redacteur van het heropgerichte Criterium. Er verscheen nog slechts één bundel van
Hoekstra na de bevrijding, de verzamelbundel De zandloper, met tien nieuwe verzen
aangevuld, voordat Querido in 1972 de Verzamelde gedichten uitgaf die onder het
hoofdje ‘Ongeregeld’ nog acht ongepubliceerde verzen bijeenbracht. Daaronder de
speels-virtuoze versjes ‘De virodoppen’ (Houdt gij ook zo van virodoppen?/ Ze zijn
zo heerlijk circonflex./ Jammer dat zij, onder hun noppen,/ niet strol zijn en wat
onderleks.) en ‘De grijze valinop’. Dat was een genre dat zich pas goed zou
ontwikkelen in de vele populair geworden kinderversjes die hij begon te schrijven
en die dikwijls het eerst verschenen in Het Parool, waar hij na de bevrijding was
gaan werken.

Han G. Hoekstra
JAN VAN DER WEERD

Dat zijn poëtisch oeuvre niet meer dan honderdvijftig bladzijden zou beslaan, is
uit kortzichtigheid in de wereld gebracht. Bundels kinderverzen als Het verloren
schaap (1947), De ijsmuts van Prins Karel (1948) en Versjes uit de grabbelton
(1953), door Meulenhoff uitgegeven en door Fiep Westendorp met veel eigen fantasie
geïllustreerd, doen in poëtische fantasie en vindingrijkheid niet onder voor
vergelijkbaar werk van Annie M.G. Schmidt. Ook niet in populariteit; Rijmpjes en
versjes uit de nieuwe doos, nog steeds verkrijgbaar, heeft sinds 1952 niet minder dan
acht drukken beleefd, en nog vorig jaar kwam De kikker van Kudelstaart bij Querido
uit met tekeningen van Jenny Dalenoord, een selectie uit vier van zijn bundels. Er
zijn trouwens nog ongebundelde gedichten van hem, zoals het in Het Parool in 1952
afgedrukte ‘Wie Amsterdam zegt, zegt haven’, dat in mei van dat jaar aan toen
koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Irene en Marijke werd aangeboden
door burgemeester d'Ailly, en de in 1964 eveneens in Het Parool verschenen ‘Ballade
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der schuldeloze knapen’ over de vrijspraak van Schacht. Von Papen en Fritzsche in
de vonnissen van Neurenberg. Het slot:
Princes Rechtvaardigheid, als ge nog leeft en niet onder 't proces zijt
ingeslapen, zendt dan voor deze schuldeloze knapen één bliksemlicht die
hen feilloos doorzeeft, want bij al wat in 't herfstlicht blinkt en beeft: voor
hen is onze vrijheid niet geschapen!
Wie als ik aan Han Hoekstra denkt, die goede vriend, die ondoorgrondelijke,
ongrijpbare dichterfiguur, die verlegen conferencier van het journalistencabaret De
Inktvis, bekroond met de Kunstenaarsverzetsprijs 1956 voor jeugdliteratuur, met de
Constantijn Huygensprijs voor zijn oeuvre in 1972 en met de Jacobsonprijs 1985
(samen met Eric van der Steen) voor het hoge niveau van zijn werk, die heeft een
goede herinnering, levend gehouden in dat werk.
■

Brieven
De pers in de bezettingstijd (1)
Terwille van de precisie enkele kleine verbeteringen en kanttekeningen bij Jan Meyers'
bespreking van mijn proefschrift over de pers in bezettingstijd in de Boekenbijlage
van 9 april. Het Algemeen Handelsblad werd niet in de zomer van 1942 maar in die
van 1941 in het gewenste spoor gedrukt door de arrestatie van hoofdredacteur von
Balluseck en diens vervanging door de NSB'er Hoogterp c.s. De NRC Inreeg Huijts
niet (in 1942) opgelegd, maar deze werd reeds in het najaar van 1940, op voorstel
van waarnemend hoofdredacteur Rooij, door de raad van commissarissen aangesteld;
aanvankelijk als waarnemer, na het overlijden van de zieke hoofdredacteur Swart in
het voorjaar van 1941 ook formeel. Overigens was Huijts' politieke ideeënwereld te
complex om hem zonder meer en simpelweg als ‘pro-Duits’ aan te duiden.
Voor zover de lezer uit Meyers' bespreking de indruk heeft gekregen dat Holdert
aan het drukken van de Deutsche Zeitung anderhalf miljoen heeft overgehouden
dient dat gecorrigeerd te worden. De DZ heeft in die vijf jaar dat bedrag betaald voor
o.m. huisvesting, drukken, distributie en - nadat het Algemeen Handelsblad daartoe
geen mogelijkheden meer zag - voor het zetten van de krant. Of er op die order winst
is gemaakt en hoeveel blijkt niet uit de cijfers.
Tot slot: de voorletters van Cageling zijn M.A. en zijn functie bij De Tijd werd
aangeduid als ‘diplomatiek redacteur’ (maar dat mag best als ‘politiek redacteur’
worden gelezen). A.J. de Leeuw (2x) moet zijn: A.J. van der Leeuw. De bedoelde
publikatie van Ritter (Donkere Poort) is van 1931 en de monografie van Brauer en
Driever over de perszuivering heb ik wel in mijn bibliografie vermeld (blz. 564).
Voorburg
dr. R.A.H. Vos
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De pers in de bezettingstijd (2)
In zijn bespreking, in de Boekenbijlage van 9 april jl., van Niet voor publicatie. De
legale pers tijdens de Duitse bezetting, van René Vos, schrijft Jan Meyers o.m.: ‘De
Nieuwe Rotterdamsche Courant kreeg de pro-Duitse mr J. Huyts als hoofdredacteur
op z'n dak’. Hij heeft dat niet uit het boek van Vos vernomen. Vos schrijft ten deze
op p. 187: ‘Toen (waarnemend) hoofdredacteur mr M. Rooij in de zomer van 1940
voorbereidingen trof zijn functie neer te leggen omdat hij zich niet kon verenigen
met de koers van het nieuwe persbeleid, stelde hij de directie en de raad van
commissarissen voor Huijts tot zijn opvolger te benoemen, in de verwachting dat
deze de NRC “door de oorlog zou kunnen loodsen”.’
En in de eerste noot bij hoofdstuk 6 schrijft Vos, met het oog op het beleid van de
bezetter t.a.v. de NRC: ‘Er was dan ook alle aanleiding in deze studie ook uitvoerig
aandacht te wijden aan de NRC in bezettingstijd. Daarvan is evenwel afgezien omdat
drs D.J. Cannegieter te 's-Gravenhage voornemens was zijn doctoraalscriptie over
Huijts als hoofdredacteur in bezettingstijd uit te bouwen tot een disseratie over de
NRC in die periode. Hopelijk vindt hij daartoe alsnog de gelegenheid.’
Jan Meyers had beter nog even geduld kunnen oefenen, voordat hij de NRC met
het Algemeen Handelsblad gelijkschakelde.
Wat mijn pro-Duitsheid betreft: in een hoofdartikel, ‘Recapitulatie’, van 31 augustus
1944, een paar dagen vóór Dolle Dinsdag, schreef de NRC (wel onder dekking van
de Vlaamse nationalist Ward Hermans) dat ‘Duitsgezindheid uit de tijd’ was en
weidde daar nog even over uit en Vis spreekt op p. 469 van zijn boek, voorzichtelijk,
slechts over de ‘niet-NSB'er, maar wel als pro-Duits ervaren Huijts’. Daar was voor
hem het laatste woord dus ook nog niet over gezegd.
Rotterdam
Mr J. Huijts

Naschrift Jan Meyers
1. Als ik zeg: ‘De Telegraaf’ verdiende anderhalf miljoen, bedoel ik: ontving,
zoals je van iemand zegt dat hij 1000 gulden per week verdient. Overigens wil
het er bij mij niet in dat Vos gelooft dat het liefdewerk was.
2. Het boek van Brauer en Driever: Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951
(Weesp, 1984) wordt door Vos niet genoemd, wel een ander werk van deze
auteurs, maar doordat ik die jaartallen vermeldde, is misverstand uitgesloten.
3. Natuurlijk bedoelde ik niet Ritters publikatie uit 1931. Ik ontleende deze
mededeling aan Vos zelf, p. 228, wat moge blijken uit het direct daarop
aansluitende citaat.
Voor de overige slippers mijn excuses aan Vos die er met dat kleine stukje van mij
al zoveel maakt, dat hij naar ik hoop een beetje begrip kan hebben voor de mijne met
die dikke turf van hem.
Wat Mr. Huijts betreft, mijn zinsnede onderschrijft slechts de bewering van Vos
dat hij als pro-Duits werd ervaren - onder meer door mij dus.
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De dolende stemmen van Mexico
Carlos Fuentes zet de lezer aan het werk
De dood van artemio cruz door Carlos Fuentes Vertaling Johanna
Vuyk-Bosdriesz Uitgever: Meulenhoff, 303 p., f 37,50
De oude gringo door Carlos Fuentes Vertaling en nawoord Jean
Schalekamp Uitgever: Meulenhoff, 199 p., f 36,50
Maarten Steenmeijer
Er kan geen misverstand over bestaan dat Carlos Fuentes nooit zoveel lezers zal
weten te bereiken als García Márquez en Vargas Llosa. Hij schrijft een weerbarstig,
nadrukkelijk geconstrueerd proza, waarin de ambitie van zijn twee collega's om
literair niveau te koppelen aan toegankelijkheid ver te zoeken is. Fuentes is geen
verteller. Hij verschuilt zijn drang tot vernieuwing niet achter een meeslepend verhaal.
In tegenstelling tot Márquez en Llosa laat hij zijn lezers niet de keuze zich ofwel te
beperken tot het mooie verhaal ofwel een stapje verder te gaan en ook de andere
tekstlagen te onderscheiden. Verre van dat: Fuentes zet zijn lezers onmiddellijk aan
het werk. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de Mexicaan - ongetwijfeld tot
zijn grote genoegen - is ingelijfd bij het elitecorps der postmodernisten.
Fuentes' weerbarstigheid kent echter gradaties, zodat in elk geval een deel van zijn
oeuvreniet verbannen hoeft te worden naar het reservaat van de boeken voor
beroepslezers. Daartoe behoort zonder meer De dood van Artemio Cruz, dat voor
het eerst in 1962 verscheen. Het hoort thuis in het rijtje Honderd jaar eenzaamheid,
Het groene huis en Rayuela: een hinkelspel.
Artemio Cruz belichaamt de verloedering van de Mexicaanse revolutie (1910-1917),
een van de meest gecompliceerde episoden uit de geschiedenis van Latijns-Amerika.
Enerzijds heeft zij haar beloftes waargemaakt: er werd - voor het eerst - een forse
bres geslagen in het starre oligarchische bolwerk dat de Latijns-Amerikaanse
samenlevingen sinds de komst van de Spanjaarden stevig in zijn greep had gehouden.
Maar anderzijds is zij faliekant mislukt: de oude machthebbers waren weliswaar
gewipt, maar hun plaats werd al snel ingenomen door de meest geslepen,
opportunistische elementen uit de middenklasse. De mensen om wie het allemaal
was begonnen - de boeren - hadden het nakijken. De revolutie - die onder leiding
van de PRI, de Partij van de Institutionele Revolutie, officieel nog steeds aan de gang
is - fungeert sindsdien als dekmantel voor nepotisme, corruptie, egoïsme en hebzucht.
Artemio Cruz is het symbool van het Mexicaanse volk: een bastaard. Hij is als
kind van een grootgrondbezitter (de verkrachter: de Spanjaard) en een inheemse
vrouw (het slachtoffer: de Indiaan) het produkt van een verkrachting. Deze
gewelddadige mestizaje (rassenvermenging) bepaalt nog steeds het wezen van de
Mexicaan: gemaskerd, gesloten, zwijgzaam, eenzaam, achterdochtig, plotseling
exploderend. (Men leze Octavio Paz' schitterende essaybundel Het labyrint der
eenzaamheid, dat nodig herdrukt moet worden.) De traditie van geweld is een
oneindige keten: wie door geweld is geboren, wordt later ook gewelddadig. Zo blijven
de poorten van het paradijs onherroepelijk voor de Mexicaan gesloten, aldus de
sombere visie in Fuentes' romans.
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Zuiver
Tijdens de revolutie verbreekt Artemio Cruz heel even deze keten. Niet zozeer omdat
hij toen nog aan de goede kant vocht, alswel omdat hij, nog geen rijk en machtig
man, op belangeloze wijze werd bemind door Regina. Zijn geweten gebiedt hem
echter weg te vluchten van haar, omdat hij zich lafhartig heeft getoond in de strijd
(overigens zonder dat iemand anders dan hijzelf dat weet). Hij kan Regina, die zijn
zuivere ik weerspiegelt, niet meer recht in de ogen kijken. Zij sterft korte tijd later,
waarmee de weg terug op symbolische wijze definitief wordt afgesloten.
Na diverse omzwervingen wordt Cruz gevangen genomen door de troepen van
Pancho Villa. Als hij door zijn idealistische celgenoot Gonzalo Bernal aan zijn
‘zuivere’ periode wordt herinnerd, zet hij de volgende stap naar de totale verloedering.
Hij verraadt, althans voor zijn gevoel, Bernal. In de eerste plaats om zijn eigen huid
te redden: ‘(hij voelde) alleen die vage pijn om Regina, die zoete, bittere herinnering
die hij zo sterk had onderdrukt en die nu kwam bovendrijven en hem vroeg te blijven
leven, alsof een dode vrouw het geheugen van een levende man nodig zou hebben
om iets meer nog te zijn dan een door wormen aangevreten lichaam in een naamloze
kuil, in een naamloos dorp.’ Maar ook omdat Bernals idealisme en integriteit hem
te zeer met zijn morele aftakeling confronteren. In zijn herinnering is het goede nog
net te verdragen, in de werkelijkheid niet.
Na Bernals dood zet Cruz zijn verraad voort. Hij spelt diens vader een verhaal op
de mouw om zich zo meester te kunnen maken van de familiebezittingen en hij trouwt
met Bernals zuster. Het is het begin van een glansrijke carrière van deze nouveau
riche. Maar de rijkdom is niet in staat hem de voorgoed verloren tijd met Regina te
doen vergeten. Andere vrouwen moeten haar plaats innemen, maar kunnen dat niet.
Zuiverheid (integriteit, idealisme) gedijt niet meer in Cruz' omgeving. Vandaar dat
zijn zoon, die zich in Spanje aansluit bij de Internationale Brigades om voor de goede
zaak te strijden, geen lang leven is beschoren.
De corrupte Artemio Cruz houdt het langer vol: hij wordt 71. Als de roman begint
ligt hij op zijn sterfbed. Aan het slot sterft hij op de operatietafel, de lezer achterlatend
met de vraag: in hoeverre is Cruz persoonlijk verantwoordelijk voor zijn daden? In
de tussenliggende pagina's wisselen drie stemmen en tijden elkaar af: de eerste
persoon enkelvoud/tegenwoordige tijd, de tweede persoon enkelvoud/toekomende
tijd en de derde persoon enkelvoud/onvoltooid verleden tijd. Deze stemmen, die in
de letterlijke zin van het woord een strijd op leven en dood met elkaar voeren,
verwoorden respectievelijk Cruz' wederwaardigheden op zijn sterfbed, zijn gedachten
en wensdromen over het verleden en de feitelijke gebeurtenissen uit het verleden.
Ze geven uitdrukking aan zijn bewustzijn, zijn onderbewustzijn en aan wat er in
werkelijkheid gebeurd is. Ze weerspiegelen tevens de versplintering van zijn
persoonlijkheid, en daarmee die van Mexico: verleden, heden en toekomst lopen
door elkaar heen.

Carlos Fuentes

Het zijn deze stemmen die De dood van Artemio Cruz tot een bijzondere roman
maken. Ze tillen het verhaal boven het anekdotische uit en geven het een sterke
symbolische, mythische lading. Dat komt doordat de rollen dit maal omgedraaid
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zijn: het is niet de mens die meester is van de stemmen, het zijn de stemmen die
meester zijn van de mens. Zij lopen naar believen vooruit op gebeurtenissen, roepen
ze op de meest onverwachte momenten op en doen, zonder ook maar een moment
buiten
Vervolg op pagina 10

Afgeprijsd
Charles Ramsden deed boekbindhistorisch onderzoek en begon met het samenstellen
van lijsten met boekbinders in de periode 1780-1840 in Frankrijk en Groot-Brittanië.
Ook verscheen van zijn hand London Bookbinders 1780-1840 (Van Gennep, 155
p., f 39,50). Een imposante verzameling namen en gegevens, verzameld uit archieven,
aan de hand van boekbindersmerkjes in banden, etc. Aardig is de naam van Thomas
Mudie, die als boekbinder minder bekend werd dan als houder van de grootste
leesbibliotheek die ooit heeft bestaan, en die met zijn uitgeleende boeken een immense
invloed heeft gehad op de smaak van de negentiende-eeuwse Engelse lezer. De
combinatie boekhandelaar-uitgever-leesbibliotheekhouder-boekbinder, zo wijst
Ramsdens lijst ook uit, is in de negentiende eeuw heel gewoon. Portretten van
genoemde binders zijn niet opgenomen, wel werd een aantal fraai gefotografeerde
boekbanden afgebeeld. Een verbluffend boek werd herdrukt en nu afgeprijsd: Owen
Jones' The Grammar of Ornament (Van Gennep, f 64,50). Een standaardwerk uit
1856. De architect en ontwerper Jones reisde in de jaren dertig van de vorige eeuw
door Spanje en het Midden-Oosten en raakte gefascineerd door de ornamentiek die
hij in monumenten tegenkwam. Hij kwam tot de overtuiging dat historische en soms
exotische bronnen als inspiratie kunnen dienen voor westerse kunstenaars, zonder
dat er klakkeloos uit mag worden geciteerd. Hij demonstreerde die opvatting in zijn
versieringen in het Christal Palace, gebouwd ter gelegenheid van de geruchtmakende
Londense Wereldtentoonstelling van 1851. Zijn The Grammar of Ornament bedoelde
hij als een soort encyclopedie voor kunstenaars van zijn tijd. Hij opende het boek
met een aantal stellingen over ornamentiek, zoals: ‘Alle ornamentiek moet gebaseerd
zijn op een geometrische constructie’. Daarop volgen vierennegentig in wondermooie
kleuren, op folioformaat gelithografeerde ornamenten, met uitgebreide historische
inleiding: Perzische, Moorse, Byzantijnse, Romeinse, Turkse, Hindoe-, Chinese,
etcetera. Samen met het overige werk van Owen Jones vormde zijn
ornamentenencyclopedie een inspiratiebron voor de ‘Arts and Crafts-beweging’ van
onder anderen William Morris.
In de serie ‘Art/Applied art/Architecture’ van Museum Books verscheen in de jaren
zestig slechts één aflevering, gevuld met drukwerk van Hendrik Werkman. Hendrik
de Vries schreef er een uitgebreide ‘biografische noot’ bij, beginnend met de bittere
woorden: ‘De infra-bestialen vermoordden werkelijk een vijand toen ze in 1945
Hendrik Nicolaas Werkman om het leven brachten.’ Van de wonderlijke warme
kleuren, zo specifiek bij Werkman, weet men nog steeds niet hoe hij ze maakte. Het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

geeft zijn in alle eenvoud prachtige drukwerken nog iets extra mysterieus. Nog steeds
afgeprijsd verkrijgbaar (Huis aan de drie grachten, f 25,-).
Hans van Straten schreef de biografie Hendrik Nicolaas Werkman (Scheltema
Holkema, 293 p., f 18,90). Niet alleen het leven van Werkman zelf komt naar voren,
ook de ‘kunstenaarsscene’ in de jaren twintig en dertig wordt uitvoerig belicht.
Ondanks een larmoyant ‘vooraf’ (‘Het werk van een biograaf is een ijdel bedrijf;
nergens ervaart een mens verdrietiger de onmacht van het woord dan bij het oproepen
van een gestorven persoonlijkheid.’) toch een aardige biografie. Uitvoerig
gedocumenteerd, met zeer veel illustraties.
Een schitterend boek is Wien 1900. Kunst, Architektur & Design (Scheltema
Holkema, 255 p., f 39,90). De Amerikaanse kunsthistoricus Kirk Varedoe stelde een
rijk van beeldmateriaal voorzien over: zicht samen met de glorietijd van de Weense
cultuur. Kokoschka, Klimt, Rodin, Kubin, Czeschka, Moser, Hoffman, Loos, en Otto
Wagner zijn uitgebreid vertegenwoordigd. Van de architect Joseph Maria Olbrich
werd de schitterende Lauwerkoepel van het Wiener Sezessiongebäude uit 1898
afgebeeld; van Egon Schiele vormt de houtskooltekening Zelfportret met om het
hoofd geslingerde arm wat mij betreft een hoogtepunt. In vormgeving,
binnenhuisarchitectuur en architectuur duikt de strakke lijn voor het eerst op.
In Richard Horns Memphis. Objects, Furniture & Patterns (Van Gennep, 125
p., f 15,90) zijn we het functionalistische meubelstuk alweer ver voorbij. Vrolijk
ontworpen, bontgekleurde tafels, stoelen, banken, en kasten. Na 125 bladzijden
exuberante interieurs rijst de vraag hoe lang je blijft gedijen in zo'n omgeving. Wie
een eenvoudiger, ingetogener ‘leefatmosfeer’ prefereert, mag dit aanstekelijke boek
toch niet in zijn boekenkast missen, hoe sober en strak die ook is vormgegeven.
Varia Literaria is de titel van een bundel met veertien opstellen van Prof. J. Prinsen
over literatuur (Huis aan de drie grachten, 168 p., f 15,-). Bevat stukken over Jan van
Hout, Bredero, Hooft en Vondel, Vosmaer, de Tachtigers, etc. Hier en daar spreekt
Prinsen zich in aangenaam gespierd Nederlands uit. Zo schrijft hij over de wereld
van C. Vosmaer: ‘Zeer verschillend toch van die andere, van Multatuli, waar de fel
ratelende donderslagen in sarcastische schatering weerkaatsen door woeste ravijnen
en fantastische bergkloven.’
Wat betekent de machine voor de mens? Dat is de centrale vraag in Sigfried
Giedions in 1948 voor het eerst in het Engels verschenen monumentale sociale
geschiedenis van de mechanisatie: Die Herrschaft der Mechanisierung (Van
Gennep, 842 p., f 27,50). In eerste instantie, zo schrijft Giedion in zijn voorwoord,
wilde hij onderzoeken tot op welke hoogte de mechanisatie bij ‘onveranderlijke
wetten van de menselijke natuur’ aansluiten. Het bleek hem echter al gauw dat er
nog nauwelijks bronnenonderzoek was gedaan, en dat ook vele bronnen - bijvoorbeeld
over de invoering van de lopende band - zeer moeilijk waren op te sporen: veel
fabrikanten hadden nooit archief gehouden. Ondanks die ‘primitieve omstandigheden’
heeft Giedion een duizelingwekkende hoeveelheid gegevens bijeen weten te brengen,
strekkend van de veertiende eeuw tot vlak na de Tweede Wereldoorlog. Niet alle
fabrikanten waren verstoken van historisch besef. Bijvoorbeeld de firma McCormick,
leverancier van onder andere de schovenbindmachine: Giedion kon fraaie gravures
uit aanbiedingsbrochure's afdrukken. Die Herrschaft der Mechanisierung bestrijkt
vele gebieden. We vinden gravures van uiteenlopende zaken als een mechanisch
verstelbare barbiersstoel, een spoorbaantje waarbij de karren met een luchtballon
tegen een berg worden opgetrokken, een tafel met uitklapbare bibliotheekladder, de
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kuikenbroedmachine, de eerste elektrische vaatwasmachine, een draaibare
documentenkast voor handelslieden, de verenmatras, etcetera. Giedions conclusie:
is - vlak na een door de lopende band geïnspireerde genocide in de
concentratiekampen - begrijpelijkerwijs niet optimistisch. De ‘vooruitgang’ die de
machine tot in onze huiskamers heeft gebracht acht hij nauwelijks hoopgevend: ‘Het
geloof in de vooruitgang hoort nu, samen met vele andere gedevalueerde symbolen,
thuis op de rommelzolder. ’
ATTE JONGSTRA
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Verwarde kindergevoelens
Exotisch katholicisme en knusheid in verhalen van Ton van Reen
In het donkere zuiden door Ton van Reen Uitgeverij: Contact, 158 p., f
29,50
Diny Schouten
Een gewezen missiepater die het water inloopt, een menselijke piramide die instort
met dodelijk gevolg, een meisje dat ernstig gewond wordt na een val van een
schommel, kinderen die met een beulsspelletje schuld hebben aan de bijna-wurging
van een buurtjongen, een tuberculeuze boerenzoon die wegteert in een kippenhok,
een schoolmeester met vallende ziekte, een getergde vader van een niet-deugende
zoon die de ‘Stille Omgang’ ontwijdt door een dodelijk schot: in de tien verhalen
van Ton van Reens nieuwe bundel In het donkere zuiden gebeurt veel lugubers dat
recht doet aan de onheilspellende titel. De kinderfantasieën en kinderangsten van de
jonge hoofdpersoon, dezelfde als het (vermoedelijk autobiografische) schuwe jongetje
uit Van Reens aandoenlijke roman Het winterjaar, versterken het Kinder- und
Hausmärchen-effect waar Van Reen een patent op bezit. Van Reens werk is soms
wat overdone, maar wel kleurrijk: veel spectaculaire gebeurtenissen tegen een huiselijk
decor. Voor de buitenstaander is het katholieke daarvan exotisch, maar het thema
van de door het geloof der vaderen bemoeilijkte jeugd is vertrouwd. Van Reen lijkt
een Limburgse tegenvoeter van Maarten 't Hart, met wie hij ook thema's als nette
armoede en pijnlijk ervaren sociale verschillen gemeen heeft. De vergelijking houdt
op bij Van Reens beduidend grotere zachtmoedigheid.

Misdienaar
Van Reens verhalen zijn onmiskenbaar ‘anekdotisch’. De pretentieloze eenvoud,
ook in stijl en compositie, maakt ze literair gezien niet buitengewoon interessant,
wat nog niets afdoet aan hun recht van bestaan. Mijn kennis van het werk van Van
Reen beperkt zich tot de laatste twee titels, maat het lijkt me niet dat hij streeft naar
grootsheid van thema of diepte van menselijk inzicht. Wat hij schrijft is simpelweg
een kleine kroniek der dagelijkse belevenissen van een voormalig-voorbeeldig
misdienaartje dat worstelt met de mysteriën van kerk en grote-mensenwereld,
geschreven in fatsoenlijk - zij het weinig opwindend - rechttoe-rechtaan proza.
Ondanks de groteske effecten van moord en doodslag zijn die verhalen over rijk
rooms leven in de jaren vijftig in de eerste plaats knus, zo genoeglijk als het
doorbladeren moet zijn van De kleine apostel en andere missiebladen: geliefde lectuur
van Van Reens vrome jongetje.
De avonturen van Van Reens sukkelachtig heldje, dat in sommige verhalen de
voornaam draagt van zijn schepper en in leeftijd varieert van tien tot veertien jaar,
zijn gesitueerd in de rustieke dorpsheid van het Noordlimburgse Helden, met een
enkel (school-, kerk- of harmonie-)uitstapje naar onchristelijker gebieden als de
‘donkere zuidenbuurt’ in het wereldse Maastricht, of naar het - nog veel goddelozer
- Amsterdam-bij-nacht. Die laatste excursie vormt het onderwerp van het vermakelijke
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verhaal ‘De stille omgang’, waarin de zedeloosheid van de door de nachtelijke
processie te bekeren hoofdstad in het niet verzinkt tegen die der Limburgse
parochianen, van wie het merendeel zich jaloers vergaapt aan vrouwen met nylons,
lippenstift en lonkende blik, de bekeringsmissie der tocht geheel uit het oog verliezend.
Een enkeling geeft zich zelfs over aan de zondigheid van alcohol en prostitutie: ‘De
pastoor zei niets maar schreef hun namen in zijn boekje. De zwarte lijst. In de
komende jaren konden Mulder en zijn maten de goedkope reis wel vergeten.’ Twijfel
aan de godvruchtigheid der ‘heren geestelijken’, wier onmatigheid in drank en voedsel
slecht past bij hun preken over soberheid en onthouding, slaat Van Reens kleine held
geheel uit het lood van zijn geloofszekerheid. De bewoordingen van zijn
gewetenscrisis hebben hier en daar wat te veel een ouwelijke toon: ‘Ik besefte dat
het gedrag van onze hoogwaardigheidsbekleders geen pas gaf’; en de vele vraagtekens
staan er iets te nadrukkelijk, wat een niet geheel natuurlijke indruk maakt: ‘Hoorden
Harrie en ik bij de weinigen die begrepen hoe huichelachtig de Kerk was? En de
kastelein? Was Mulder ook kritisch ten opzichte van de Kerk en de samenleving in
ons dorp, of was het alleen maar vadsigheid?’ Die onechtheid is een kleinigheid, die
weinig afdoet aan de tragi-komieke ontroerendheid van het verhaal. De tragische
kant wordt nog eens extra aangezet met het leed van meneer Schutte, wiens zoon
Harrie beschuldigd wordt van hoerenbezoek. In zijn ondraaglijke schande grijpt
meneer Schutte naar het moordenaarswapen waarmee hij wraak neemt op de lasteraars.
Ook in andere verhalen is de morele verwarring van de jeugdige hoofdpersoon
groot. Een verstandsverbijsterde missionaris in ‘Heimwee naar China’, slachtoffer
van de Bokser-opstand, roept de vraag op waarom God zijn priesters het werken zo
moeilijk maakt: ‘In plaats van hen te helpen de wereld voor hem te veroveren, leek
hij hen in alles te dwarsbomen.’ In ‘De uitverkorene’, waarin de kleine misdienaar
zich geroepen voelt tot priesterschap, zijn er klasgenoten wier getreiter een beproeving
vormt dat door God geënsceneerd lijkt. Het gemengd zwemmen dat in goddeloze
gemeenten aan de overkant van de Maas blijkbaar is toegestaan, geeft evenals het
bestaan van ‘vunzige’ foto's in Piccolo en De Lach ook stof ter overdenking van de
ondoorgrondelijke bedoelingen van de Heer. ‘De kindsheidsoptocht’, waarin
buurtkinderen taferelen uit missielanden uitbeelden, brengt aan het licht hoe rijk
boven arm bevoordeeld wordt en God in zijn kudde derhalve óók onderscheid maakt
tussen rang en stand. In ‘De beul’ is het de eigen medeplichtigheid aan een spelletje
dat uit de hand dreigt te lopen, met alweer dezelfde vele vraagtekens: ‘Het was een
vreemd gevoel, om boven iemand te staan die vernederd werd, terwijl ik de
mogelijkheid had de kwelling te doen ophouden. Speelde ik daarom het spel mee?
Wilde ik Wiel bewijzen dat hij op mij kon vertrouwen en dat ik heus wel zou ingrijpen
als het spel echt gevaarlijk werd?’

Dodelijke salto
‘Levende piramide’ valt in Van Reens bundel enigszins uit de toon. Dat verhaal,
over de rijke boerendochter Lieze die hooghartig de avances van de zoon van de
groenteveilingdirecteur afwijst en daarvoor Gods straf over zich oproept, heeft
waarachtig Bouquet-achtige aspecten. Het is dat een veertienjarig jongetje haar zo
ziet, maar zijn geïdealiseerde beschrijving van Lieze als ‘prinses’ van de
landbouwtentoonstelling, met artistieke en gymnasiastische talenten die haar verre
doen uitsteken boven collega-boerinnen, overtuigt niet erg. Liezes dodelijke salto,
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pal in de sorteerbak van een aardappelrooier, treft slechts als literair kermiseffect.
Dan maakt ‘Naar het circus’, over de natte dromen die het circusmeisje Maja
teweegbrengt, toch een minder bedachte indruk, hoe verzonnen verhaalingrediënten
als Maja's hypnotische krachten ook lijken.
Het titelverhaal heeft als verslag van een driedaags uitstapje wel de simpelste plot.
Hier en daar is de opbouw die van een schoolopstel, maar het bezit toch de charme
van het landelijke: een bus vol Noordlimburgse misdienaartjes die logeren op een
boerderij in ‘het donkere zuiden’, de geheimzinnige naam voor een streek van
goddeloze mijnwerkers en ook voor de achterlijkheid die het protestantse noorden
het katholieke zuiden aanwrijft. De confrontatie met minder fanatieke katholieken
en het besef in de ogen van anderen tot de boerenkinkels te horen, brengt ook in dit
verhaal een nog vast geloof aan het wankelen. Het aardige is dat Van Reen met geen
woord rept over welke soort van ‘solidariteitscrisis’ dan ook. Hij brengt de
aanwijzingen ervoor subtiel aan, al in de blik waarmee het jongetje de drie meisjes
in een Maastrichtse Italiaanse ijssalon beziet, ‘even lieftallig al? de heilige Maria
Goretti’. Ook hier weer vraagtekens: ‘De kapelaan verbood ons met de meisjes te
praten. Wat was er fout aan hen? Hoorden ze ook bij die groep Italianen die weliswaar
katholiek waren maar alleen bij geboorte en dood in de kerk kwamen?’ De
‘gevoeligheid’ van zo'n verhaal als ‘In het donkere zuiden’ is niet wezenlijk
verrassend, die ligt net zo voor de hand als de thematiek der verwarde
kindergevoelens. Van Reen blijft in In het donkere zuiden zeer dicht-bij-huis, maar
dat is dan ook meteen alles wat tegen ‘het gevoelige van het vertrouwde’ van zijn
verhalen valt in te brengen, en het is de vraag of het een bezwaar moet heten.
■

Ton van Reen

Fundamenteel nihilisme
Perverse thriller van Paul Bowles
Hoog boven de wereld door Paul Bowles Vertaling René Kurpershoek
Uitgever: Contact, 146 p., f 24,90
Eric Gobbers
In de literatuurhandboeken wordt Paul Bowles steevast tot de Amerikaanse literatuur
gerekend. Zelf is hij daar helemaal niet zo zeker van en het is in ieder geval een feit
dat Bowles geen doorgewinterde Yank is in de zin van Joyce die ondanks zijn
omzwervingen een door en door Ierse schrijver bleef. Bowles heeft nu al tientallen
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jaren de Noordafrikaanse stad Tanger als vaste verblijfplaats en zowel zijn romans
als zijn verhalen spelen zich af op exotische lokaties. Ondanks zijn afkeer van Amerika
en het westerse materialisme in het algemeen is Bowles' visie op de ‘andere’ culturen
niet sentimenteel of romantisch. De Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landschappen
waar Bowles' gruwelverhalen zich afspelen presenteren zich als niet te ontcijferen
codes aan de westerlingen die er mee in aanraking komen.
Hoog boven de wereld (Up Above the World) verscheen in 1966 en blijft tot
vandaag Bowles' vierde en laatste roman. Het boek is een variant op The Sheltering
Sky (Het dak van de hemel), Bowles' debuutroman. In beide verhalen wordt een
echtpaar ten tonele gevoerd dat naar een onvermijdelijke ondergang evolueert. Met
Hoog boven de wereld heeft Bowles een perverse thriller geschreven die, in de traditie
van Faulkner's Sanctuary, perfect bij de rest van het oeuvre blijkt aan te sluiten.
Bowles is een schrijver waar men makkelijk een algemeen en dus vaag etiket kan
opplakken (nihilistisch - anti-humanistisch - pessimistisch) dat echter weinig of niets
zegt over de specifieke auteur.
In deze roman zijn er vier belangrijke hoofdfiguren: de oude dokter Slade en zijn
heel wat jongere vrouw Day, de door zucht tot beheersen geobsedeerde Grove en
zijn zeventien-jarige maîtresse Luchita. Een typisch Bowles-ingrediënt is de
verregaande staat van desintegratie waarin de paren zich bevinden. Men heeft zeer
sterk de indruk dat de ondergang van het echtpaar Slade in nauw verband staat met
hun gebrek aan samenhorigheid (hetzelfde geldt voor het echtpaar in Sheltering Sky).
De wig die hen scheidt en die ze zelf steeds dieper drijven is het uitgangspunt voor
Grove's manipulaties die tot hun dood zullen leiden. In de figuur van Grove heeft
Bowles een monster van de twintigste eeuw getekend. Een met techniek en media
werkende beul die (en dat is de kern van zijn beangstigende persoonlijkheid) een
strikte scheiding probeert aan te brengen tussen zijn handelingen en zijn emoties.
Men zou Hoog boven de wereld kunnen interpreteren als een allegorie over het
conflict tussen een humanisme dat op leugens en drogredeneringen is gebouwd (de
Slades) en de ‘realistische’ onmenselijkheid van een would-be Übermensch met
psychotische trekjes. Het is echter nooit duidelijk waar Bowles zelf staat in dat
conflict. Zijn stijl is afstandelijk en zijn fundamentele nihilisme houdt hem ver van
het moralisme dat hem ertoe zou kunnen brengen een bepaalde kant te kiezen.
Het proza van Bowles heeft door die ‘koude’ stijl een bevreemdende en
beklemmende werking en hoewel het zeker raakvlakken vertoont met de wat perifere
literaire traditie van de Southern Gothic is het eigenlijk volstrekt onherleidbaar.
Bowles hoort slechts thuis, zoals het ergens in het boek staat, in de eenzame
vertrekken van het bestaan.
■
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Een keurig-nette egocentricus
Het onverbiddelijk romantisch-realisme van Rogi Wieg
De zee heeft geen manieren Door Rogi Wieg Uitgever: G.A. van Oorschot,
43 p., f 18,50
Rob Schouten
Blijkens de bekroning met de Van der Hoogtprijs werd Rogi Wiegs debuutbundel
Toverdraad van dagverdrijf nogal beloftevol bevonden. Een opzienbarend nieuw
geluid kan daarvan de oorzaak niet zijn geweest, want het geheel ademt een wel zeer
beheerste, kalme, bescheiden, ordelijke, beleefde, eigenlijk nogal klassiekerige geest,
terwijl ook beïnvloeding door andermans poëzie (die van Eva 'Gerlach en vooral die
van Benno Barnard) duidelijk aanwijsbaar is. Wiegs gedichten worden vaak als
sonnetten gepresenteerd, rijmen zelfs (liefst niet nadrukkelijk), maar om het metrum
maakt Wieg zich geen zorgen, en soms lopen zijn verzen ritmisch bepaald niet soepel.
Dat is de techniek. Gaat het om de mentaliteit van zijn poëzie dan valt een zekere
berusting op die zich concentreert op zaken als liefde, dood, menselijk tekort en
dagelijks leven. De keuze van het motto voor de bundel: ‘Het goede dus nastrevend
gaan we wanneer we gaan, in de mening dat het zo beter is, en staan we daarentegen
wanneer we staan, omwille van hetzelfde: het goede’ van Sokrates zegt wel iets over
het temperament van deze dichter.
Een viertal citaten uit de Toverdraad zelf illustreert zijn ‘wijsheid’ verder: ‘Je
weet, ik ben een beetje angstig voor / mijn leven. Ik denk steeds vaker dat de som /
van alles zinvol is’ toont ons zijn aarzelend vertrouwen in de goede afloop van het
bestaan. De persoonlijke inzet daarbij spreekt uit een regel als ‘Ik heb een goed
voorkomen, met veel geweten / wil ik mijn leven beter maken, mijzelf behoeden / voor
een echt verval’. Gelatenheid spreekt uit het vers ‘De plichten’: ‘Wij danken / elkaar
vaker dan wij zouden moeten. Verveel / je maar bij mij; beleefd wijs je mijn plichten.’
En dat het ook deze dichter tenslotte voornamelijk om zijn eigen zieleroerselen blijkt
te zijn gegaan, staat in het laatste vers: ‘Ik heb gefaald, ik schrijf / altijd maar over
mijzelf.’ Kortom, het werk van een keurig-nette egocentricus, die toch binnen de
grenzen van het verstaanbare en begrijpelijke wenst te blijven, en die zowel het geluk
als de donkerder momenten met enige lijdzaamheid ondergaat.
Peilloos diepe gedachten worden in zijn gedichten niet aangeboord, ook wenst hij
niet in taalvreugde op te wieken, terwijl aan de andere kant geen enkele neiging tot
‘witte’ elliptische poëzie bespeurbaar is. Zijn regels zijn van een eenvoudige
schoonheid als het meezit, en als het tegenzit zijn ze middelmatig en saai met een
paar regelrechte uitglijders naar het softe. Echt poëzie van het midden, waar het
aangenaam mijmeren is.

Bescheiden paradox
Wiegs nieuwe bundel, De zee heeft geen manieren (mooie titel trouwens), handelt
grotendeels in dezelfde geestesgesteldheid. Ook hier een wijs motto, van de Chinees
Feng Zhi dit keer; ‘Wat is onze werkelijkheid? Van verre kan men niets meebrengen,
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van hier kan men niets meenemen.’ De bundel is verdeeld in twee afdelingen waarvan
de titels nogal korte metten met hun inhoud maken: ‘Liefdesgedichten’ en ‘Thema's’
heten ze. In de eerste afdeling wordt de stemming tijdens diverse liefdesmomenten
(nauwelijks amoureuze trouwens) gepeild, ‘Thema's’ geeft lucht aan zaken als de
verhouding tussen mens en de elementen, het goddelijke en de natuur. Uit deze
afdeling pluk ik een citaat dat de hele bundel typeert: ‘Ik schrijf geen liefdespoëzie,
want ik houd werkelijk / van iemand, maar ook onbezield, zonder omstandigheden,
/ met de diepe verveling van een mooi bestaan.’ Door er ‘Liefdesgedicht’, boven te
zetten creëert Wieg een bescheiden paradox, maar wat meer treft is zijn merkwaardige
opvatting over realiteit en, zeg maar, onthechtheid, die volgens het geciteerde gedeelte
op hetzelfde niveau staan. Hij houdt werkelijk van iemand, maar het is tegelijkertijd
niet concreet.

Rogi Wieg

In dit grensgebied tussen aardsheid en metafysica toeven Wiegs gedichten vrijwel
voortdurend. Voorkeuren heeft hij niet, hij ziet slechts zijn eigen plaats als ‘een
jongeman met vage wijsheid, heel verwarde lippen’, iemand die het ook niet precies
weet. Evenzo lijken zijn gedichten almaar te wikken en te wegen tussen de al te grote
clichés, die ze best zouden willen beschrijven, en de kritische kitsch-drempel, die de
maker niet wenst te overschrijden. Een goed gelukt exemplaar daarvan is ‘Gedicht’:
Je hebt mooie ogen, nee, zo mag je dat niet
zeggen, zoiets is al lang voorbij. Maar je ogen
bleven door de jaren heen, door eeuwen ziet
men mooie ogen, ik heb ze daarom maar
verbogen
in duizend naamvallen. Ze blijven wat ze zijn,
de pupillen: het omgekeerde mannetje van stof
en bloed, dat er altijd is. Maar ik verdwijn
straks uit je ogen, worden ze dan anders, dof
misschien, of mooier dan ze zijn geweest.
En als je glimlacht is er nog die glimlach
waarvan ik best iets zeggen wil. Want zo vaak
leest
men in je glimlach hoe men ooit je mooie ogen
zag.

In het besef dat de clichés er blijven, al verhul je ze, proeft men iets van de
hypersensor waarmee Wieg te werk gaat. Hij ziet al die grote, eenvoudig meeslepende
gevoelens en eigenschappen van het leven wel, maar zijn, mede door de dichterlijke
traditie bepaalde, temperament heeft besloten in plaats van eraan toe te geven te
vertellen dat hij er aarzelend toch maar niet helemaal aan toegeeft. Deze, in de poëzie
zelf meegenomen, opinie over hoe het gedicht eruit wil en kan zien, geeft Wiegs
poëzie iets weifelends, dat soms een mooi vers oplevert, maar voor hetzelfde geld
ook de gezochte inspiratie verlamt. Persoonlijk zou ik wel eens een hartekreet of een
ongecensureerde ontboezeming tegen willen komen, maar die lijken in een eerder

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

stadium van de wording van het vers al het onderspit te hebben gedolven. Het resultaat
is ‘poëtisch’, in de bekende betekenis van het woord, met veel van weemoed en
onderdrukt verlangen c.q. frustratie erin.

Soft
Op grond van zijn thematiek en de houding die hij tegenover zijn onderwerpen
inneemt staat Wieg onverbiddelijk in de romantisch-realistische traditie waartoe de
Nederlandse poëzie telkens na wat oprispingen in andere richtingen weer terugkeert.
Dat is niet erg, maar het is ook niet iets om dol van geestdrift over naar huis te
schrijven. De kwaliteit van Wiegs verzen lijkt meer een kwestie van dichtersgeluk
binnen een zichzelf gelijkblijvende toon te zijn dan van scherp inzicht in het leven
of de exploitatiemogelijkheden van de poëzie. Sommige gedichten zijn heus een
beetje ‘soft’, niet onoprecht maar in essentie toch sentimenteel. Neem bijvoorbeeld
het gedicht ‘Oogverblindend’:
Misschien tekende de grote afgang
van zomer en winter jouw volledigheid.
Oogverblindend was onze verdorring, een
voortgang
van een liefdesmens vol levensechtheid,
en zo zouden wij gelukkig zijn. Men leerde
mij dat je een lichaam had, een hart waar niemand
binnen zou kunnen, hoe wij elkaar verweerden
door eeuwige angst. En langzaamaan werden
wij verwant
aan de golvende zee, aan de oude, rustende
mens die slaapt voor zijn huis, terwijl
avond valt over het land en de stugge grens
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De eerste literaire media-zeepbel
De ‘Angry Young Men’ als publiciteitsstunt
Success stories Literature and the Media in England 1950-1959 door
Harry Ritchie Uitgever: Faber and Faber, 257 p. Importeur: Nilsson &
Lamm, f 51,25
Chris van der Heijden
Geen carrière zo snel - op en neer - als die van Colin Wilson. Op 28 mei 1956
verscheen het boek waarmee hij zich eerst onsterfelijk beroemd, daarna onsterfelijk
belachelijk leek te maken. Dat is The Outsider, een semi-filosofisch werk over de
genialiteit in het algemeen en Het Leven in het bijzonder. Wilson was op moment
van verschijnen vierentwintig jaar, vader in een mislukt huwelijk en werkman in
dertien ambachten. Geweest. Sinds enige tijd had hij alles opgegeven om zijn grootste
ambitie te verwezenlijken: schrijven en daarmee roem. Daartoe bivakkeerde hij
overdag in het British Museum en sliep hij 's nachts op Hampstead Heath. Een roman
moest het worden maar het ding vorderde niet. Met de kerstdagen van 1954 realiseerde
hij zich opeens dat zijn eigen leven verbluffend veel leek op dat van de mensen die
hij bewonderde: intellectuele zwervers. Hij gooide de roman in een hoek en begon
aan een studie. Las alles wat los en vast zat - van Dostojevski tot Shaw, van mystieke
geschriften tot Nietzsche - en constateerde dat ‘allen op verschillende manieren
hetzelfde beweerden’. In het najaar van '55 was het manuscript gereed en had Victor
Gollancz - voormalig uitgever van de Left Book Club, nu in ‘hogere sferen’ toegezegd het te zullen uitgeven.
Dat laatste gebeurde precies twintig dagen nadat Look Back in Anger van John
Osborne in première was gegaan. Het stuk kreeg aandacht maar die viel in het niet
bij het lawaai waarmee Wilsons studie ontvangen werd. Philip Toynbee prees het in
The Observer, Cyril Connolly noemde het in de Surtday Times ‘een van de meest
opmerkelijke debuten die ik in lange tijd gelezen heb’. Dit stond op de zondag vóór
officiële publikatie in de krant. Op maandag werd de oplage van 5000 exemplaren
uitverkocht. Diezelfde week nog publiceerde de Evening News een achtergrondartikel
met de voor de hand liggende titel ‘The Inside Story of the Outsider’. Wilson vertelde
erin over zijn leven als bohémien, zijn absolute toewijding aan intellectuele zaken
en de hindernissen die hij te overwinnen had. De sensatie ging in spiraal: de Daily
Mail wist te vertellen dat de jonge schrijver het zo druk had met interviews dat hij
al een week lang louter chocoladerepen at. Vervolgens noemde de Daily Telegraph
Wilsons boek ‘provocative, illuminating, adult’, was het volgens Pritchett ‘brilliant’
en voorzag The Listener het van het etiket ‘masterly’. Er kwam geen eind aan.
Wilson poseerde in slaapzak op Hampstead Heath, Wilson verscheen in een van
de eerste talk-shows die door de Engelse televisie uitgezonden werden, Wilson
figureerde in ‘analyses’ als whizkid van een nieuwe generatie. ‘Printings are so rapid
that we are not certain whether the one in hand is the eight or ninth,’ adverteerde
Gollancz en illustreerde dat hij uit zijn linkse tijd in ieder geval nog wat
propagandatrucs overgehouden had. Het type lulletje rozewater (bril, groezelig
hempie, sandalen, corduroy broek) begon in advertenties te verschijnen, de Oxbridge
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pijp verdween uit intellectuelenkroegen. Treurige blik, vieze nagels en een slepende
verschijning raakten ‘in’. Het is dan najaar 1956. Osbornes ruitenbrekende stuk werd
door de BBC eerst gedeeltelijk (16 oktober), daarna integraal (28 november)
uitgezonden. Een kassucces. Ondertussen was de Suezcrisis, een gecombineerd
Israëlisch-Frans-Engelse actie tegen Egypte, op zijn hoogtepunt (28 oktober) en werd
voor het eerst duidelijk dat het ‘England rules the waves’ tot het verle- den behoorde.
Tegelijkertijd (23 oktober) trokken Russische troepen Hongarije binnen. ‘Something's
gone wrong somewhere, hasn't it?’, zegt Alison in Osbornes stuk tegen haar vader.
Wie kon het ontkennen?

Links: John Osborne. Boven: Allen Sillitoe, Kingsley Amis en John Braine..

Onder: Colin Wilson

Nekslag
Zoals ieder keerpunt had ook dit zijn orakels nodig. Wilson was dat, had het misschien
ook een tijdje kunnen blijven maar begon buitengewoon snel slijtageverschijnselen
te vertonen. Anders gezegd: het schoot hem in de bol. Op 5 december verklaarde hij
in een lezing dat The Outsider bedrog was. Zei althans iets dat zo uitgelegd kon
worden. Voorpaginanieuws. Tien dagen later publiceerde de Sunday Pictorial het
‘levensverhaal’ van Wilsons ex: hij had met zijn boek 20.000 pond verdiend maar
zij en hun beider spruit slobberden in armoede. Sensatie. Op 20 februari publiceerden
de kranten de nekslag: de vader van Wilsons nieuwe vriendin had de hand gelegd
op een aantal dagboeken van de briljante schoonzoon in spe. Daarin stonden enkele
seksuele fantasieën die er niet om logen. Vader en moeder bestormden Wilsons flat
om dochterlief te redden. ‘Aha Wilson, the game is up,’ zou de eerste geschreeuwd
hebben en moeder zou het beest met haar handtas bewerkt hebben (ze poseerde de
volgende dag met het wapen in de Mail). Mogelijk was dit nog met een sisser
afgelopen ware het niet dat de verontruste vader enkele citaten uit het dagboek voor
publikatie vrijgaf. De doodklap. ‘I am the most serious man of our age.’ ‘De dag
moet komen dat ik als een belangrijk profeet onthaald word... Ik moet leven, langer
dan wie ook, om uiteindelijk Plato's idee van de wijze en koning te verwerkelijken.’
Wilson had al eens eerder dergelijke stommiteiten verkondigd maar dat was op een
moment dat hij alom bewierookt werd. Toen kon het, nu maakte hij zich er belachelijk
mee. Blijkbaar drong het echter nog steeds niet tot hem door want enkele maanden
later verkondigde hij dat ‘mensen uit luiheid sterven, uit gebrek aan doel of richting’.
Dat Shakespeare een denker van het tweede garnituur was en enkele citaten had
geproduceerd die op een kalender thuishoorden. Op dat moment, ongeveer een jaar
na verschijning van The Outsider, had hij al zijn kruit verschoten. Koestier had het
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boek eerder al ‘the bubble of the year’ genoemd en zoals iedereen zich eerst
opgemaakt had om Wilson de hemel in te schrijven, zo werd hij nu alom de hel in
getrapt. Het vervolg op het boek werd met leedvermaak gekraakt, de schrijver gelaakt
als een ‘lachwekkende idioot’. Wilson verdween van het toneel om pas in de jaren
zestig als ideoloog van de vage sector een nieuw publiek te vinden.

Malaise
Het verhaal is illustratief voor een eerste nieuwe fase in de naoorlogse Engelse
literatuur; exemplarisch ook voor het literair bedrijf in de tweede helft van de
twintigste eeuw. Het eerste is gemakkelijk aan te tonen: net als in Nederland zaten
de Engelse critici in de eerste jaren na de oorlog met de handen in het haar of - wat
hetzelfde is - met saaie, lege pagina's. Aan het thuisfront gebeurde weinig: Auden,
Isherwood en Huxley waren verdwenen en zaten aan de andere kant van de Oceaan;
Joyce, Woolf en Wells waren dood; Eliot en Thomas leefden natuurlijk nog maar
behoorden onmiskenbaar bij een andere periode. Datzelfde gold voor Waugh en
Snow, die in boeken Als Brideshead een wereld beschreven die niet meer bestond.
‘You're hurt because everything is changed. Jimmy is hurt because everything is the
same,’ zegt Alison in dezelfde frase die hiervoor geciteerd werd. Zo ongeveer
onderging iedereen het: malaise, gesymboliseerd door Orwells 1984 uit 1949. Het
is duidelijk dat uit dit gekreun geen opwindende kopij te halen viel. Ja Parijs, maar
enkel met de rive gauche kon de krant toch niet gevuld worden. Zucht. ‘It is closing
time in the garden of the West and from now on an artist will be judged only by the
resonance of his solitude or the quality of his despair,’ oordeelde Connolly in Horizon.
De critici zeiden het hem graag na, al was het alleen maar omdat zij zich in ieder
geval zo voelden.
Er verschenen wat obligate stukken over de dood van de roman, het verdwijnen
van tijdschriften, het opheffen van uitgeverijen maar niemand was er gelukkig mee.
Er hoefde maar even iets te gebeuren en de pers zou erop springen als een bok op de
haverkist. De BBC-radio zond gedurende 1952 een serie met de titel New Soundings
uit maar het merendeel van de critici was het erover eens dat het mogelijk nieuw was
maar in ieder geval vervelend. Pas de publikatie van Lucky Jim (waaruit in New
Soundings passages gelezen waren) in het begin van 1954 leek mogelijkheden te
bieden. Maar daar bleef het ook bij. ‘Net als de ballade, het No-spel en de Griekse
hexameter zal de fictie verdwijnen,’ schreef een criticus midden '55. Zo zou het zijn.
Zelfs Osbornes stuk leek aanvankelijk weinig te veranderen. De première was minder
sensationeel dan de herinneringen van tijdgenoten ons willen doen geloven en de
publiciteitsman yan het Royal Court Theatre zat er dan ook danig mee in de maag.
Maar tijdens een interview maakte hij een briljante slip of the tongue door Osborne
keuvelend opeens ‘an angry young man’ te noemen. De kreet was geboren. Vlak
daarop verscheen Wilsons boek. Eindelijk. In de daaropvolgende maanden werden
schrijvers als Osborne, Wilson, Amis, Sillitoe en John Brain onder de noemers
working class, provinciaal, nihilistisch, grof en nog wat van die kreten bijeengeveegd
en van de stempels ‘angry en young’ voorzien. De Engelse literatuur had zijn nieuwe
generatie, de pers zijn kopij. Maar een flink jaar later was het allemaal weer voorbij:
de Amerikaanse Beat, het autoongeluk van Françoise Sagan, Rock Around the Clock,
Elvis en Jack Kerouac eisten alle aandacht op. ‘Egghead, scrambled’, schreef iemand
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over Wilson. Het drukt perfect uit wat er na een jaar publicitaire omeletten-bakkerij
van de nieuwe generatie overbleven was: een roereitje.
Dit verhaal, door Harry Ritchie minutieus beschreven, is minder origineel dan
lijkt. Het werd al vaker verkondigd, nooit zo uitgebreid maar bekend was het wel.
De ‘Angry Young Men’ was een publiciteitsstunt waarbij zelfs de stunters in hun
toeren begonnen te geloven. Iets dergelijks beweerde Robert Hewison bijvoorbeeld
in zijn studie over de Engelse cultuur in de Koude Oorlog (In Anger, 1981) en zelfs
in een bloemlezing uit 1958 werd deze ‘Engelse generatie’ al een produkt van Fleet
Street genoemd. Het verwondert daarom enigszins dat Ritchie zijn analyse beperkt
tot algemene historische hoofdstukken (1 t/m 3) en een portret van de carrière van
vier afzonderlijke schrijvers (Amis, Osborne, Wilson en Sillitoe). De nieuwe
publicitaire structuur die deze ontwikkeling mogelijk maakte komt bij hem niet
afzonderlijk ter sprake en dat is een gemis. Ik doel natuurlijk op de televisie.

Records
Ergens in het begin van de jaren vijftig begonnen de jaren van voorspoed terug te
keren en dat uitte zich niet alleen in een uitbreiding van het wagen-, ijskasten- en
broodroosterpark maar vooral in de aanschaf van televisietoestellen. Hadden in 1950
nog maar 250 duizend mensen zo'n apparaat, in 1960 waren dat er 10 miljoen. De
grootste stijging begon in 1955 en vanaf ongeveer dat jaar dus werd de invloed van
de BBC merkbaar. De populariteit van Look Back in Anger bewijst dit: het stuk begon
pas goed te lopen nadat het vertoond was, alle klaagzangen van de theatermakers
ten spijt. Die beweerden namelijk, evenals schrijvers en uitgevers, schilders en musici,
dat de televisie hen de nek zou omdraaien. Het tegendeel bleek - en blijkt nog altijd
- waar te zijn, in ieder geval wat betreft de boekproduktie: pas sinds het bestaan van
het massamedium bij uitstek hebben oplagen alle records gebroken, niet één of twee
keer maar in een permanente trein van best- en bettersellers. Voor de moderne
literatuurbeschouwing heeft dat ingrijpende consequenties. De magische driehoek
van de wetenschap die de tekst altijd nog als hoofdschotel ziet, de schrijver als sausje
en de lezer als mosterd achteraf, kan niet meer om publiciteit en kijker heen. En de
literatuurkritiek die saus en hoofdschotel veelal in deze volgorde oplepelt kan niet
anders dan voor de spiegel gaan staan. Het boek van Ritchie heeft me daar definitief
van overtuigd. Wat de uitkomst hiervan zal zijn? Wellicht een geheel nieuwe
benadering van dat millennia oud fenomeen: een literatuurgeschiedenis zonder
boeken.
■
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Carlos Fuentes
Vervolg van pagina 6
Cruz te treden, verslag van voorvallen waarbij hij niet aanwezig was. Fuentes laat
op die manier zien dat in taal, het medium van de menselijke geest, de grenzen van
tijd en ruimte minder vastliggen dan in de werkelijkheid. Bovendien wordt duidelijk
dat volgens Fuentes de mens maar in beperkte mate een eigen stem heeft: hij wordt
voortdurend geïnterrumpeerd door de stemmen van zijn vaderlandse cultuur en
geschiedenis.

Revolutie
De oude gringo, Fuentes' een na laatste roman, wordt eveneens verteld door stemmen
die volgens eigen wetten eenzaam door tijd en ruimte dolen. De voornaamste drie
zijn die van de oude gringo Ambrose Bierce, de Noordamerikaanse onderwijzeres
Harriet Winslow en de Mexicaanse generaal Arroyo. Hun paden kruisen elkaar op
een haciënda in Noord-Mexico. Het is 1914, de revolutie is in volle gang.
De oude schrijver/journalist Ambrose Bierce trok in 1913 naar Mexico om daar
te sterven. Hij is dan, net als Artemio Cruz op zijn sterfbed, eenenzeventig jaar. In
de laatste van hem bekende brief schreef hij: ‘Gringo-zijn in Mexico... dat is pas
euthanasie.’ Nadat hij eenmaal de grens was gepasseerd, is er nooit meer iets van
hem vernomen.
Fuentes' roman vertelt de rest. Bierce wil dienstnemen bij de troepen van Pancho
Villa. Hij komt terecht bij het legertje van Arroyo. Deze kersverse, analfabete generaal
is, evenals Artemio Cruz, een bastaard. Hij is teruggekeerd naar de haciendawoning
die hij als kind alleen van buiten mocht zien: hij woonde met zijn moeder buiten het
huis, in armoede, terwijl zijn vader binnenshuis met zijn wettige echtgenote van de
rijkdom genoot. De haciënda is nu in handen van de revolutionairen onder leiding
van Arroyo, die de gringo trots de oude documenten laat zien waarin het recht van
de boeren op grond zwart op wit staat. Hij heeft niet veel haast om verder te trekken,
zoals de revolutie eist: hij is thuisgekomen. Dat zijn thuiskomst niet lang kan duren,
laat zich raden.
De oude gringo wordt geplaagd door schuldgevoelens tegenover zijn gezin en
twijfels over zijn journalistieke werk voor de persmagnaat Hearst. Hij wil nog maar
één ding: ongehavend in anonimiteit sterven. De onderwijzeres is een jonge vrouw
die op de vlucht is voor de spookbeelden van haar verdwenen vader en haar
methodistische opvoeding. De twee vreemdelingen brengen het familieverleden bij
elkaar tot leven: Bierce de vader, Harriet het kind.
De twee gringo's zijn veel meer dan hun individuele geschiedenissen: ze zijn ook
het ene (de V.S.) dat zijn eigen grenzen overtrekt om op zoek te gaan naar het andere
(Mexico). Een in Fuentes' visie onmogelijke onderneming. De enige grens die
overgetrokken kan worden is die tussen leven en dood. De dood is de enige,
onherroepelijke katharsis..
In De oude gringo vormt de Mexicaanse revolutie het historische decor voor
tijdloze drama's, die gepersonifieerd worden in de Mexicaanse generaal en de twee
Noordamerikanen: de verhouding tussen vader en zoon, tussen vader en dochter,
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tussen man en vrouw, tussen katholiek en protestant, tussen een cultuur van beweging
en verandering en een cultuur van stilstand en traditie. Deze drama's nemen mythische
gedaanten aan doordat Fuentes heden, verleden en toekomst door elkaar laat lopen
in een door taal bevolkt universum. De oude gringo stelt hoge eisen aan de lezer.
Dat het boek vaak verwijst naar de Mexicaanse geschiedenis (waarover de vertaler
een zeer informatief nawoord schreef), is niet het grootste probleem. Veel belangrijker
is dat de lezer slechts houvast heeft aan een broos, verbrokkeld verhaal, dat
overwoekerd wordt door visioenen, droombeelden, herinneringen, gedachten. De
oude gringo laat veel aan de verbeelding van de lezer over, die bijvoorbeeld zelf
moet uitzoeken waarom Ambrose Bierce de voor Arroyo zo dierbare documenten
in brand steekt.
De complexe structuur van De oude gringo is niet altijd even noodzakelijk.
Regelmatig bekroop mij het gevoel dat ik een knap, maar pretentieus boek aan het
lezen was. De stemmen die Fuentes in deze roman laat spreken missen vaak een
menselijk timbre. Dat maakt Fuentes' poging om zijn personages - mensen van vlees
en bloed - mythische dimensies te geven nogal steriel en geforceerd. Het is
bijvoorbeeld een merkwaardige ervaring een analfabete generaal uitspraken te horen
doen die letterlijk uit de essays van Octavio Paz lijken te komen. De oude gringo
gaat mank aan een ongelukkig contrast tussen enerzijds een universum waarin het
onderbewuste, het instinct en de droom de toon willen aangeven en anderzijds een
taal die uitgesproken cerebraal is.
■

Rogi Wieg
Vervolg van pagina 8
tussen dood en leven. Zo zijn wij meer genegenheid
geworden. Liefdevoller voor elkaar,
al wordt toch alles waardelozer waarheid.

Weliswaar herstelt Wieg zich in de laatste regel enigszins van de ondergane
gevoeligheid met een ietwat bittere constatering, maar ook die wordt zachtaardig
verpakt. Het ontbreekt deze gedichten niet aan een eigen karakter, maar het is wel
een ietwat hulpeloos, ouwelijk en week karakter.
Opvallend afwezig in De zee heeft geen manieren zijn verwijzingen naar de
concrete werkelijkheid buiten. Alles spruit niet alleen voort uit de ziel, maar het
treedt ook nooit buiten de beschouwingen van dit aandoenlijk orgaan. De door de
dichter gevoelde onmogelijkheid om iets afdoende te beschrijven is onderwerp van
het gedicht ‘Het beschrijven’ waarvan ik het eerste gedeelte citeer:
Wil je de hemel beschrijven,
is zoiets noodzakelijk, of juist te veel,
verboden door de begerige ogen van de aardkorst.
wil je me aanraken,
al lijkt het vakmatig en daarom zinloos
te beschrijven, we raken nog hetzelfde,
hetzelfde alledaagse.

Waar moet dat eigenlijk heen, vraag ik me af na Wiegs tweede bundel, die zozeer
gelijk is aan zijn eerste. Bescheiden blijven toeven bij al die geijkte ingrediënten, en
maar hopen dat er zo nu en dan iets pakkends over gezegd kan worden, of wat meer
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zout en peper erop met het risico dat het allemaal uit de hand loopt of juist terug, de
ziel weer in? In een van zijn gedichten spreekt Wieg van ‘de wonderlijke schoonheid
van de taal’, een eerbiedwaardige grijsaard die hij vol overtuiging lijkt te aanbidden
en die zijn voornaamste dichterlijke motivatie lijkt te vormen. ‘Ik schrijf in veel
gedichten / dat je niet gelooft hoe onwerkelijk / alles is’ becommentarieert hij zichzelf
ergens. Dat is een mooie manier om te zeggen dat het gedicht voor hem werkelijker
is dan de realiteit. Een steenachtige, eigenlijk Ding-Poesie-achtige opmerking, maar
zoetvloeiend gedaan. Het gemijmer van Wieg verhult helaas nogal eens waar het
eigenlijk allemaal om gaat.
■

Voorheen de koloniën

De geschiedenis van Suriname is nauw verbonden met die van Brits-West-Indië.
Veel is zelfs zonder kennis van het Britse koloniale bewind niet begrijpelijk. Voor
de historisch geïnteresseerde is er nu in de Caribean Series van het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde het boek van Selwyn H.H. Carrington:
The British West Indies during the American Revolution. Een stuk geschiedenis
van de achttiende eeuw. Geen leesboek, maar onmisbaar voor studie en inzicht. (Foris
Publications, Dordrecht, f 30,-) En in dezelfde Caribean Series een heel ander boek,
voor een groter publiek: de Trio-Indiaan Tëmeta en anderen vertelden aan Cees
Koelewijn de Surinaamse volksverhalen die ze uit overlevering kenden. Koelewijn,
met steun van dr. Peter Rivière, maakte er een fraaie verhalenbundel van onder de
titel Oral Literature of the Trio Indians of Surinam, een beetje ongelukkige titel
die niet zozeer verhalen alswel literatuurwetenschappelijke beschouwingen suggereert.
Welnu, dat laatste is niet het geval (Foris Publications, f 40,-). De Antillen zijn opeens
dagelijks in het nieuws. Economisch gaat het er beroerd. In Welvaart zonder
ontwikkeling, de invloed van de oliemaatschappijen op de Arubaanse economie
1928-1948 bestudeert Rudolf M. Croes de (schijn) welvaart van Aruba. Een stuk
economische geschiedenis met een schat aan feitelijke gegevens. Het boek verscheen
in de serie Antillen Working Papers (te bestellen bij Caraf, KITLV, Postbus 2300
RA Leiden, f 16,50). Bij Caraf is een fondslijst van alle publikaties van deze
Caribische afdeling van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
aan te vragen. De reiziger naar Sint Maarten, in opkomst als vakantiegebied net als
Aruba, kan bij het bovenstaande adres ook terecht voor Caribean Traditional
Architecture, opgeschreven door J.v. Andel, dat over Sint Maartens hoofdstad
Philipsburg gaat. Zeer instructief, wetenschappelijk, maar niet saai (prijs: f 15,-).
De letterkunde van de Antillen kent bijzondere schrijvers: Harry Theirlinck beschrijft
en onderzoekt in Van Maria tot Rosy het werk van Debrot, Tip Marugg (lees zijn
nieuwe roman De morgen loeit weer aan), Boelie van Leeuwen, Frank Martinus
Arion, Edward de Jongh en anderen. Leesbaar, en interessant ook voor wie naar de
sociologische betekenis van de Antilliaanse letterkunde zoekt. In dezelfde serie als
de voomoemde boeken. (Prijs: f 17,50) De behartigenswaardige televisieserie
Antilliaans verhaal is in boekvorm na te lezen: onder dezelfde titel schreven Luis
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H. Daal en Ted Schouten een nuttige, goede en prachtig geïllustreerde samenvatting.
(Walburg pers, f 34,50)
Jambatan, tijdschrift voor geschiedenis van Indonesië is een piepklein blaadje.
Jaargang 5, nummer 3, (1987) bevat drie uitstekende stukken: over het
moslim-godsdienstonderwijs op Java in de koloniale tijd. Het was een soort onderwijs
waar blanken geen vat op hadden en waarvan ze het ergste vreesden: opstand. Dat
kwam er ook van. In de pluriforme koloniale samenleving waren er ook
Hollands-Chinese scholen, en hoe de Chinezen ook hun best deden, het koloniaal
Gouvernement wilde niet dat daar Mandarijn-Chinees werd gegeven. Dat had, vanzelf,
ook politieke redenen. En Multatuli houdt ons nog steeds bezig; wie langzamerhand
genoeg heeft van de pennestrijd, verzamelt weer frisse moed bij het lezen van het
stuk over Multatuli en de Sisyphusarbeid van Rob Nieuwenhuys waarin de laatste
het gelijk aan zijn kant krijgt. De auteurs van al deze geleerde stukken zijn
respectievelijk Edwin Wieringa, T. van den Berge, en Sita van Bemmelen, Liesbeth
Dolk en Luc Nagtegaal. (Jaarabonnement: f 17,50. Giro 126387 t.n.v. Jambatan,
Amsterdam)
Wie in Indonesië belang stelt, doet zichzelf een plezier met het boek Van Sabang
tot Merauke, Indonesische ontmoetingen. De schrijver is Wiecher Hulst die een
oog heeft voor curieuze mensen, bizarre avonturen, maar ook voor de vraag of de
islam in Indonesië zich werkelijk vernieuwt. Javaans mysticisme boeit hem, maar
ook geschiedenis, en actuele politiek. Innemend geschreven, en interessant (Nijgh
en Van Ditmar, f 34,50).
Over militaire zaken wordt juist door ingewijden vaak met te veel terughoudendheid
geschreven. Een aangename uitzondering is J.Th.A. de Man die in Opdracht Sumatra
de geschiedenis van het Korps Insulinde beschrijft. Het Korps Insulinde bestond van
1942-1946 en lag op Ceylon (Sri Lanka). Van daar ondernam het geheime missies
naar het door Japan bezette Sumatra. Na de Japanse capitulatie werd het Korps ingezet
bij de hulp aan Nederlandse geïnterneerden daar. Zoals we uit de nauwgezette studie
van J.J. Nortier (Acties in de Archipel) al wisten, waren de geheime missies naar
door Japan bezet gebied vaak een catastrofe. Ook was er in de hogere regionen van
het geallieerd bevel veel gekift en gekakel om de macht en ook dat wordt niet
verbloemd. Bovendien schrijft De Man een simpel proza dat beeldend en toch precies
is (De Haan Dossier, f 34,90).
Een proefschrift over een stuk militaire geschiedenis: in De Mariniersbrigade
1943-1949, wording en inzet in Indonesië beschrijft dr. D.C.L. Schoonoord een
omstreden legeronderdeel. In een omstreden periode. In dit goede en gedetailleerde
boek gaat het niet alleen over logistiek, maar ook over mensen die elkaar niet mogen,
falen, de moed verliezen en ten slotte over beruchte affaires als Bondowoso die voor
de krijgsraad eindigden. Het boek wordt verstrekt door de afdeling Maritieme Historie
van de Marinestaf, tegen een schappelijke prijs (bestellen: postbus 20702, 2500 ES,
Den Haag, tel: 070-162853. Prijs: f 25,- inclusief verzending).
De vele slachtoffers die de Tweede Wereldoorlog in de Oost maakte, zijn na de
oorlog zo goed mogelijk opgevangen door de Stichting Pelita. In Veertig jaar Pelita,
licht op landgenoten uit de archipel schrijft een keur van betrokkenen bij de
hulpverlening over wat er gedaan werd, wat er te doen valt, hoe de wetgeving in
elkaar zit, en hoeveel problemen er nog op komst zijn bij de slachtoffers in eerste en
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tweede generatie. Onmisbaar boekje voor alle soorten hulpverleners (Pelita, Westeinde
58 d, 2275 AG, Voorburg. Prijs: f 12,50).
TESSEL POLLMANN
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Commandant van labiele zielen
Russel Millers biografie van L. Ron Hubbard, hoofd van de
Scientology-beweging
Bare-faced messiah The True Story of L. Ron Hubbard door Russel Miller
Uitgever: Michael Joseph, 375 p., f 53,10
Ad van Iterson
Het is gevaarlijk om in gedachten verzonken door de Kalverstraat te lopen. De kans
is groot dat je dan wordt aangesproken met de vraag of je belangstelling hebt voor
een gratis persoonlijkheidstest. Af te leggen in een groot gebouw op de Nieuwezijds
Voorburgwal: het Nederlandse hoofdkwartier van de scientology-beweging, door
Gerrit Komrij in een pamflet omschreven als ‘de stankbel van de Nieuwezijds’. De
uitslag van deze test luidt onveranderlijk: er is nog redding als je nú toetreedt tot de
scientology-kerk. Aan de stichter van deze kerk, L. Ron Hubbard, heeft de Engelse
journalist Russel Miller (bekend van boeken over Playboy's Hefner en over John
Paul Getty) een letterlijk adembenemende biografie gewijd: Bare-faced Messiah,
eindelijk de ware geschiedenis na alle leugens en verfraaiingen die over ‘Ron’ zijn
verspreid. En het ironische is, aldus Miller, dat de feiten een verhaal opleveren dat
nog veel onwaarschijnlijker is dan de hevig geromantiseerde officiële
levensbeschrijvingen.
Aangezien L. Ron Hubbards vader officier bij de marine was en vaak lange tijd
van huis, groeide de kleine Ron op bij zijn grootvader, die een veebedrijf had ter
grootte van een kwart van de staat Montana (dat is ongeveer anderhalve maal zo
groot als Nederland). Ron genoot van zijn leven als jonge rancher. Hele dagen bracht
hij te paard door, jagend op prairiewolven. Onder zijn vrienden telde hij frontiersmen,
cowboys en een medicijnman. Hij werd bloedbroeder van de Zwartvoetindianen,
over wie hij later schreef in zijn eerste roman, Buckskin Brigades. Toen hij tien jaar
was, voegde hij zich weer bij zijn ouders. Vader Hubbard besefte dat zijn zoon heel
wat intellectuele vorming had moeten ontberen. Hij zette hem onmiddellijk aan het
werk. Tegen de tijd dat Ron twaalf was, had hij al een belangrijk deel van de
wereldliteratuur tot zich genomen en was zijn belangstelling voor godsdienst en
filosofie gewekt. In zijn tienerjaren bereisde hij het hele Oosten. Hij zat aan de voeten
van wijzen en priesters, die hem de geheimen van het leven vertelden. Hij maakte
kennis met een hindoe die katten hypnotiseerde; hij leerde in één nacht Igoroti
spreken; hij won de vriendschap van Mantsjoerijse krijgsmeesters door een
demonstratie te geven van zijn paardrijkunst.
Dat is dus de fictie. De werkelijkheid is dat L. Ron Hubbards jeugd zich afspeelde
in kleine huurwoningen in kleine steden, dat zijn vader slechts luitenant was, een
luitenant met schulden bovendien, en dat zijn grootvader een veearts was, die wat
bijverdiende met het verhuren van paarden en rijtuigen. En Rons grote liefde werd
niet de filosofie maar science fiction. Daarvoor hoef je niet naar de raad van wijzen
en priesters te hebben geluisterd, wat Hubbard dan ook inderdaad nooit heeft gedaan.
Hij is wel op vakantie in het Verre Oosten geweest, maar de autochtonen die hij in
Shanghai, Hongkong en Manila zag, vond hij slechts lui en onwetend, en de keizerlijke

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

paleizen van de Verboden Stad kwalificeerde hij als prullerig en niet
vermeldenswaardig. Het probleem van China, schreef hij in zijn dagboek, is dat er
te veel spleetogen zijn.

Rage
Zijn carrière als science-fictionschrijver is fascinerend. Gesjeesd van de George
Washington-universiteit, nam Hubbard het besluit zijn prille gezin met de pen te
gaan onderhouden. Hij begon met mystery stories, ‘endless variations on a
hairy-chested theme’, zoals Miller het sierlijk omschrijft. Hij ratelde dag en nacht
op zijn schrijfmachine. Zijn produktie van 1935, bijvoorbeeld, omvatte tien
pulpromans, drie novelettes, twaalf korte verhalen en drie non-fictie-artikelen. Toen
hij in 1938 overschakelde op science fiction werd dat in latere biografieën
gepresenteerd als het begin van Hubbards onderzoek naar de werkingen van de geest.
Science fiction was ‘merely the method Ron used to develop his philosophy’, zo
staat het in Ron the Writer uit 1982. Maar het gekke is dat hem enig literair talent
niet werd ontzegd. De roman Final Black-out deed critici vergelijkingen trekken met
Jules Verne en H.G. Wells. Hubbards ‘filosofie’ daarentegen is natuurlijk gevaarlijke
waanzin. En de kerk die hij daarop bouwde een misdadigersbende.

L. Ron Hubbard

Het woord ‘Dianetics’, zoals Hubbard zijn ‘filosofie’ had gedoopt, werd voor het
eerst gelanceerd in 1950, in het mei-nummer van het tijdschrift Astounding Science
Fiction. Deze zogenaamde nieuwe wetenschap beloofde nogal wat. Ik noem slechts:
een methode om zweren, jicht en astma te genezen, het bewijs dat krankzinnigheid
besmettelijk is, een techniek die iedereen een perfect geheugen verschaft. Na een
halfuur therapie herinner je je al je eigen geboorte in geuren en kleuren.
Dianetics werd een nationale rage. Hubbards artikelen, boeken en cursussen over
zijn vulgair-freudiaanse doe-het-zelf-technieken deden het geld binnenstromen. Maar
het stroomde er tegelijkertijd ook weer uit. Wanbeheer en conflicten met zijn
medewerkers voerden Hubbards Dianetic Research Foundation naar de afgrond.
Hij had het zich al vaker laten ontvallen: ‘If a man really wanted to make a million
dollars, the best way to do it would be to start his own religion.’ In 1952, vlak na
zijn derde huwelijk, ditmaal met een twintigjarige Texaanse, organiseerde hij een
conventie waar hij een nieuwe wetenschap bekendmaakte: scientology. En tegelijk
hiermee demonstreerde hij een nieuw onderzoeksinstrument: de E-meter, de
emotiemeter, uitsluitend te koop bij de Hubbard Association of Scientologists. De
bijbel verscheen een paar maanden later. Het boek heette The History of Man en
werd bij de lezers ingeleid als het verslag van ‘your last sixty trillion years’. Volgens
een overheidsrapport was nog nooit zo veel onzin en fantasie samengeperst. En

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

inderdaad, is er ooit iemand geweest die heeft beweerd dat je last kunt hebben van
een trauma, opgelopen toen je nog een mossel was?
In 1954 dan was het eindelijk zover: L. Ron Hubbard stichtte de ‘church of
scientology’. In feite, zouden de hagiografen schrijven, waren Hubbards
onderzoekingen van het begin af al van religieuze aard geweest. Een pas in 1963
bekendgemaakte vroege verkenning betrof Hubbards tweemalige bezoek aan de
hemel, het eerste drieënveertig en het tweede tweeënveertig triljoen jaren geleden.
De plantsoenen voor de ingang van dit zalige oord deden hem denken aan Bush
Gardens in Pasadena, een geliefde filmlocatie.
Een rijke metafysica, maar de aardse ethiek werd ook niet vergeten. Die betrof in
de eerste plaats de regels van de scientology-kerk. Wie ervan werd verdacht deze
ontrouw te zijn geworden of te hebben gebroken, werd aan een ‘ethics officer’
gerapporteerd. Het ergste dat je kon gebeuren, was dat je tot ‘SP’ (suppressive person)
werd verklaard. Dat stond gelijk aan excommunicatie en het betekende voorts dat
allerlei terreurmethoden tegen je mochten worden gebruikt. Voor de vijanden van
buiten de kerk was er de ‘public investigation section’, een keurbende detectives
gespecialiseerd in het opdelven van misstappen in iemands verleden. Want Hubbards
motto was: ‘Don't ever defend, always attack.’
Eindjaren zestig richtte Hubbard de ‘Sea Organization’ op. Kortweg ‘Sea Org.’.
Conflicten met diverse overheden hadden hem doen besluiten de zee op te gaan. Met
een zelfontworpen zwierig uniform aan begonnen ‘commodore’ Hubbard en zijn
privé-vloot aan een odyssee die bijna tien jaar duurde en die voor veel
matrozen-volgelingen een nachtmerrie werd. Eén opstandig woord en je werd in het
water gegooid.

Admiraal
Tijdens deze omzwervingen riep Hubbard ook de ‘Commodore's Messenger
Organization’ in het leven, een elite van kinderen van scientologen. Deze
‘messengers’, voornamelijk meisjes tussen de twaalf en twintig, gingen gekleed in
donkerblauwe uniformen met gouden koorden. Ze werden geoefend de bevelen van
Hubbard met precies dezelfde woorden en intonatie door te blaffen. ‘Vested with
the authority of the Commodore they came to be widely feared little monsters,’
schrijft Miller. Maar deze kleine monsters veranderden in de bevalligheid zelve als
zij met een asbak achter hun idool Hubbard mochten aanlopen. Na enige tijd
verruilden ze, na toestemming te hebben gevraagd aan de commodore, de uniformen
voor hot pants en halterbovenstukjes. Hun werkzaamheden werden drastisch
uitgebreid: ze wasten en kamden zijn haren, hielpen hem met aan- en uitkleden,
masseerden zijn rug en smeerden hem in met crème die hem jong moest houden.
Hubbard genoot zeer van dit alles, maar toonde geen seksuele belangstelling in zijn
messengers. ‘We thought perhaps he was impotent,’ meende Tanya Burden.
De jaren op zee hadden Hubbards paranoia nog erger gemaakt dan deze al was.
In elke haven die werd aangedaan was er wel een conflict. Inlichtingendiensten van
diverse landen zaten achter hem aan. En dan was er de gekmakende gedachte dat er
infiltranten aan boord waren. Vooral voor zijn-geld was Hubbard benauwd. In een
van zijn vorige levens had hij een boek gechreven, The Prince, maar die
‘son-of-a-bitch’ van een Machiavelli had het
Vervolg op pagina 16
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Goedmoedige zelfspot
Laconieke roman van Muriel Spark
A far cry from kensington door Muriel Spark Uitgever: Constable, 189
p. Importeur Nilsson & Lamm, f 40,80
Nienke Begemann
De titel van deze nieuwe, amusante roman van Muriel Spark, die al lang in Italië
woont, heeft een mooie dubbele betekenis - de kreet die in het verhaal geslaakt wordt
klonk letterlijk in het verleden, maar ‘a far cry from’ betekent ook zoiets als ‘helemaal
niet gelijkend op’, en dat slaat op de hele inhoud van het verhaal. Naar aanleiding
van een toevallige ontmoeting met een gehate Engelse broodschrijver in een restaurant
in Toscane doet de vertelster uit de doeken welke functie die man in haar leven heeft
gehad; daarbij komt haar oude leven in een groot huis in Kensington, dat door een
Ierse hospita aan kamerbewoners werd verhuurd, in geuren en kleuren boven, net
als de soms merkwaardige uitgeverijen waar ze in die jaren als redacteur werkte.
In het Kensington van '53 en '54 was de vertelster nog Mrs Hawkins, een
oorlogsweduwe van achtentwintig, verstandig, moederlijk, vol goede raad voor
iedereen - de lezer incluis -, en enorm veel te dik. Ze besluit op een goede dag de
helft te gaan eten en drinken van wat ze gewend is als ze zich realiseert dat ze bij de
uitgeverij waar ze werkt is aangenomen omdat ze veel te dik is - alle employés daar
hebben nu eenmaal een gebrekje (variërend van een wijnvlek tot een vader die wegens
moordpartijen is opgehangen) als subtiel wapen in de ondergrondse strijd met de
auteurs. Dit inzicht is het begin van een nieuwe identiteit, die culmineert in een
huwelijk met haar huisgenoot William, en ‘vele reizen naar Italië’. Mrs. Hawkins
verandert zichzelf in Nancy, hoewel William haar Mrs Hawkins blijft noemen als
ze hem te veel goede raad geeft.
In wezen is ze natuurlijk dezelfde gebleven, nuchter, eerlijk, op een eigengereide
manier christelijk-katholiek (waarbij ze in de loop van het verhaal alle op magie
lijkende automatismen kwijtraakt) en gezegend met een scherp oog en een goed
gepunt rood potlood waarmee ze ook haar eigen stijl te lijf gaat. Haar relaas is
ingetogen - geen uitroeptekens en cursiveringen - en haar gevoel voor humor laconiek.
De tragische gebeurtenissen in haar huis in de jaren vijftig beschrijft ze ingehouden,
maar woedend - boos op de broodschrijver die ze zijn mediocriteit zo weinig kan
vergeven dat ze hem op een ochtend in het begin van haar herinnerde relaas toesist
dat hij een ‘pisseur de copie’ is - iemand die kopij produceert bij wijze van urine.
Deze rechtstreekse belediging verbaast Mrs Hawkins zelf enigszins, maar ze voelt
zich instinctief en moreel gedwongen hem die Franse woorden in zijn gezicht te
smijten, met een intensiteit als gold het de verbreiding van het evangelie. Bij iedere
nieuwe ontmoeting met de ‘pisseur’ speelt zich hetzelfde af, maar de bal die ze zo
lichtzinnig wegkopt komt helaas bij onschuldig publiek terecht, dat door de
broodschrijver zonder aarzeling in zijn onhygiënische wraakoefeningen betrokken
wordt. Het einde is een treurige zelfmoord van een Poolse refugié, een naaister die
bij Mrs Hawkins in huis woont en vaak haar kleren voor haar verandert. De ‘pisseur’
neemt zijn toevlucht tot magische praktijken met de ‘radionics box’, en de Poolse
Wanda is zo overtuigd van het succes van die vreemde zwarte doos met zijn
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zogenaamde stralingen, dat ze gelooft dat Mrs Hawkins daarvan zo mager wordt en
binnenkort vast zal sterven. Vol ongeuit schuldgevoel springt ze in een kanaal en
verdrinkt.

Muriel Spark

De ‘pisseur’ lijkt meer kwaad te kunnen aanrichten voor Mrs Hawkins in haar
werk, maar ook dat is onzin; het komt er gewoon op neer dat ze het onder geen beding
kan laten die beledigende tekst te gebruiken als ze hem ziet of met anderen over hem
praat. De grootste complicatie daarbij is een beroemd romanschrijfster die géén
weerstand heeft kunnen bieden aan de ‘pisseur’ en zich in eerste instantie zijn nederige
serviliteit heeft laten aanleunen. Zij probeert vergeefs hem als auteur aan Mrs Hawkins
over te doen; als de ‘pisseur’, twintig jaar later, in arren moede ertoe overgaat zijn
herinneringen op schrift te stellen, probeert hij de romancière vanzelfsprekend te
straffen door roddels en achterklap die op niets berusten en overigens nauwelijks
worden opgemerkt.
Al met al blijkt het gewone ‘bedsitter’-leven heel wat gezonder en aardiger dan
het leven-met-de-literatuur, en dat is wat Mrs Hawkins in haar nieuwe gedaante
hoofdzakelijk te melden heeft. Het lijkt misschien niet zo veel en niet zo nieuw, maar
A Far Cry from Kensington leest heel prettig en is onnadrukkelijk, elegant amusant.
Het wordt gedragen door de creatie van de vertelster, en de mengeling van
nuchterheid, ironie en goedmoedige zelfspot waarmee ze haar verhaal doet, is daarbij
een wezenlijk ingrediënt, zoals het ook hoort. Het vaak bizarre beeld van de wereld
van de grote en kleine naoorlogse Engelse uitgeverijen is komisch en ongetwijfeld
waarheidsgetrouw, en ik rook bij het lezen weer de geuren van het Londen van die
dagen, tot en met de boenwas die met lavendel was aangemaakt.
■
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Het onzegbare gezegd
Chinezen geïnterviewd over hun dagelijks leven

Straatschilders met publiek
STEYE RAVIEZ

Mensen in China door Zhang Xinxin en Sang Je Vertaald uit het Engels
door R. Dorsman en anderen Uitgever: Het Wereldvenster, 371 p., f 39,90
Zijde en zwaard door Mark Salzman Vertaling Kees Helsloot Uitgever:
Amber, 244 p., f 29,90
Louise Fresco
In verslagen van westerse reizigers over het hedendaagse China klinkt telkens door
hoe moeilijk het is om contact te leggen met Chinezen. Ze giechelen als je ze iets
vraagt, schreeuwen boos als je ze niet begrijpt, vallen je lastig met ingewikkelde
bureaucratische procedures, of reageren helemaal niet. En als het al tot een gesprek
komt, dan wordt de reiziger onderworpen aan een spervuur van vragen over zijn
leeftijd, zijn inkomen, zijn huwelijk en wat dies meer zij. Een werkelijke uitwisseling,
waarin beide partijen als individuen tot hun recht komen, is een zeldzame gebeurtenis.
Colin Thubron, die in Behind the Wall enkele prachtige portretten van zijn
gesprekspartners schetst, is eerder de uitzondering die deze regel lijkt te bevestigen.
Natuurlijk vormt de taal een belangrijke barrière, maar aangezien dat ook elders
geldt, is dat geen voldoende verklaring. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat
in veel reisverhalen een onbewuste stereotypering meespeelt. De meeste mensen
weten immers nauwelijks iets over China, en zijn al snel bereid die dingen te geloven
die hun eigen vooroordelen over dit ‘wrede’, ‘onmenselijke’ land versterken. Door
te laten zien hoe ontoegankelijk de gemiddelde Chinees is, roept de reiziger
bewondering op bij de lezer voor de moed waarmee hij zich in den vreemde, zo ver
van zijn vertrouwde omgeving, beweegt. Het principe is vergelijkbaar met de behoefte
van iemand als Redmond O'Hanlon om de fysieke ongemakken in de wildernis
schromelijk te overdrijven. Zoals O'Hanlon in In Trouble Again beducht is voor de
giftige schorpioenen die onder elk boomblad kunnen huizen, zo moet de reiziger in
China zich een weg banen door fietsende massa's, overvolle stations en luid rochelende
medepassagiers die hem alleen maar aanstaren of uit eigenbelang aanklampen.
Het zou echter onjuist zijn om uit het gebrek aan persoonlijke contacten af te leiden
dat Chinezen geen voor ons herkenbare emoties kunnen overdragen. In Mensen in
China wordt op iedere bladzijde het tegendeel bewezen. Geboeid heb ik de bijna
negentig interviews gelezen, die Zhang Xinxin en Sang Je gedurende 1984 in het
hele land hebben afgenomen. Zhang Xinxin (1953) kreeg eerder bekendheid als
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schrijfster, en Sang Je (1951) is werkzaam als journalist en heeft zich gespecialiseerd
in oral history. Het procédé dat zij hanteren, is ontleend aan Studs Terkel, wiens
Working en American Dreams: lost and found in China veel aandacht trokken. De
vraaggesprekken uit Mensen in China werden oorspronkelijk gepubliceerd in het in
New York in het Chinees verschijnende Chinees Dagblad en in verschillende literaire
tijdschriften in de Volksrepubliek. De auteurs hebben ze vervolgens gebundeld onder
de titel Peking Mens, een verwijzing naar de afstammelingen van de Pithecanthropus
pikenesis.
De openhartige toon en het gebrek aan terughoudendheid die het boek uitstraalt,
werden door critici en door het publiek zeer positief gewaardeerd. De interviews
bieden zowel een kijk op de moeilijkheden en frustraties van het dagelijkse leven
als op de sporen die de recente geschiedenis in het persoonlijke leven heeft
achtergelaten. Op die manier ontstaat de mogelijkheid voor Chinese lezers om hun
eigen ervaringen te herkennen en misschien te verwerken. Juist waar het om zulke
onzegbare dingen gaat als de gebeurtenissen tijdens de Culturele Revolutie of de
Grote Sprong Voorwaarts, lijkt dit van eminent belang.

Bezinningsproces
Heel schrijnend komt dit tot uiting in de woorden van een handarbeider in een
chemische fabriek, die in de trein, met een exemplaar van De kwaden van de westerse
maatschappij op schoot, wordt geïnterviewd: ‘Maar toen de Culturele Revolutie
begon, hebben ze mijn vader er verschrikkelijk voor laten boeten, hoewel hij nooit
bij de Kwomintang was geweest, en alleen maar in het Jeugdleger had gezeten.
Daarna ging het weer wat beter, en keerde hij terug naar het onderwijs. Toen werd
hij in elkaar geslagen tijdens de campagne “om de klassen te zuiveren”. En ook na
de dood van Lin Biao moest hij het ontgelden (...) Er kwam geen einde aan, en hij
kon er niet meer tegen. Hij sprong in een sluiskolk en werd verpletterd. Hij is niet
verdronken. Onder de sluisdeur was een kanaal voor het achterwater en als je daar
eenmaal in terechtkomt, kom je in een draaikolk terecht, die je tegen de fundamenten
van een betonnen dam slaat. Hij draaide de hele dag rond terwijl er een hele menigte
stond toe te kijken en niemand wist hoe ze hem er uit moesten krijgen. Uiteindelijk
werd er een hijskraan bijgehaald. Hij was nauwelijks herkenbaar. Zijn handen, zijn
gezicht en zijn voeten waren weg. Nu kan het me niet meer schelen. Het is net alsof
het om de vader van iemand anders ging (...) Ik denk dat iedere generatie zijn eigen
problemen heeft. Iedereen maakt goede en slechte tijden mee, iedereen probeert tegen
beter weten in een fatsoenlijk leven te leiden, met een beetje vastigheid.’
In hoeverre dit boek uniek is, zoals de vertalers in het voorwoord stellen, doet
eigenlijk niet ter zake. Als symptoom van een bezinningsproces waarbij het verleden
eindelijk bespreekbaar wordt gemaakt, zou een dergelijk boek antwoord kunnen
geven op vragen die de Chinese ‘tweede generatie’ nu of later zou willen stellen.
Alleen een dergelijke openlijke en kritische reflectie op het verleden kan de weg
bereiden voor het ontstaan van een democratische samenleving.
Alleen al om die reden is het ook voor westerse lezers zinvol om van Mensen in
China kennis te nemen. Daarnaast ligt de aantrekkelijkheid van dit boek in de
directheid waarmee de interviews worden weergegeven. De auteurs hebben hun eigen
vragen weggelaten, zodat alleen een monoloog van de geïnterviewde overblijft. Deze
wordt vaak niet bij name genoemd, maar slechts geïdentificeerd aan de hand van
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zijn (of haar) beroep of situatie: de hoofdconducteur, de advocaat, de
bloemenverkoopster, ‘vervelend maar eervol werk’, ‘zuurverdiend geld’, ‘oktober,
de gouden maand’. In een paar inleidende zinnen wordt de situatie van het gesprek
geschetst. Het geheel doet af en toe onmiskenbaar aan de interviews van Ischa Meijer
denken, zij het dat de persoonlijkheid van de ondervragers nergens duidelijk op de
voorgond treedt. Een citaat uit ‘De Fietser’ (6.40 's morgens op een van de
belangrijkste hoofdwegen van Beijing): ‘Ik heb nog nooit gehoord van iemand die
staande werd gehouden om haar te vragen over fietsen. Fietsen is gewoon (...) Om
regen en wind geef ik niet, maar ik gebruik mijn fiets niet wanneer het sneeuwt.
Zodra de sneeuw gesmolten is, spring ik weer op de fiets. De stank van tandpasta,
vieze sokken en vet haar in de bussen is om misselijk van te worden (...) Ik denk aan
een heleboel dingen wanneer ik op de fiets zit. De jongen... mijn man... heeft ruzie
op zijn werk. Maar dat weerhoudt mij er niet van mijn ogen op de weg te houden.
Ik heb wel ongelukken gehad. Meestal door mannen die langs je heen strijken wanneer
ze als duivels voortrazen. Soms stoten ze je gewoon van je fiets af, en kijken nog
niet eens om, de hufters. Ze hebben niet noodzakelijkerwijs een reden om zich zo te
haasten, ze kunnen gewoon niet anders, altijd scheuren alsof iemands leven op het
spel staat. Mijn man is net zo erg. Thuis maar zitten treuzelen, en het dan goedmaken
door te hard te gaan rijden. Maar weinig botsingen gebeuren opzettelijk - alleen
vandalen rijden je met opzet aan. En omdat ik me niet optut en niet knap ben, heb
ik van niemand last.’

Vechtsporten
Iets van dezelfde directheid klinkt ook door in de verhalen uit Iron and Silk van Mark
Salzman, dat nu vertaald als Zijde en zwaard in het Nederlands is uitgekomen. Niet
alleen door zijn uitstekende kennis van twee Chinese dialecten, maar vooral door
zijn belangstelling voor oosterse gevechtskunsten en voor kalligrafie, was hij in staat
om meer dan oppervlak[Vervolg op pagina 14]

Geletterd? 88

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 12 mei opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254, 1000
BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 89 van 7 mei. De citaten zijn
gekozen door Diny Schouten.

Huidproblemen
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1. De ronde spiegel was een vergrotende spiegel. Ze zag daarin hoe ze uit elk
onderhuids bobbeltje een slangetje drukte van wit spul, dat groter werd, omkrulde
en afbrak. Dat likte ze dan van haar nagel, niet omdat ze het zo lekker vond,
maar om er van af te zijn. (...) Vooral de dikke meeëters,. opzij van haar neus,
waarvan de kopjes zwart waren en de substantie op een gestolde traan leek,
bekeek ze met een gevoel van voldoening voordat ze ze opat.
2. De Jan Elburg van die dagen was een magere jongeman met een nogal door
acne geschonden gezicht: iets wat hem minder deerde dan over het algemeen
werd aangenomen.
3. Hij was het, en hij was geheel naakt. Een lendendoek, meer niet; en boven die
lendendoek en eronder was de huid niet zoals een huid moet zijn bij de mens,
en ook de armen, vooral aan de achterkant, bij de ellebogen waren niet zoals
men zich gewend is menselijke armen voor te stellen. Het waren ronde of zich
spiraalsgewijs uitbreidende vlekken, rood hier, en bloedend daar wellicht, zich
verenigend, zich van elkaar scheidend als de nevelvlekken bij de geboorte van
een gruwelijk heelal (...).
Oplossing Geletterd? 87 van 9 april (Drugs):
1. ‘Winter drijft de burgers in hun huizen’: René Stoute, ‘Het métier’ (uit: Op de
rug van vuile zwanen).
2. ‘- Columbiaanse? vroeg i maar eens neutraal’: Hans Plomp, Het Amsterdams
dodenboekje.
3. ‘Kon ik maar van S. afkomen, ik moet ze al sterker maken’: Frederik van Eeden,
Van de koele meren des doods.
Winnaar: Leonore Kas-Hurks, Uithoorn
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Tijdschrift
De Revisor opent 1988 met een dubbel nummer op een breed paperbackformaat,
zodat het tijdschrift beter past in de boekenkast meldt de redactie. Veel poëzie bevat
dit num mer, behalve van de regelmatige bijdragende auteurs, nu ook een paar lange
vertaalde ge dichten van Joseph Brodsky, Zbygiew Herbert en Czeslaw Milosz. Het
is weer niet erg vrolijk gesteld met de menselijke verhoudingen in een aantal
prozabijdragen, bijvoorbeeld in ‘De huwelijksreis’ van Cesare Pavese. Het verhaal
is geschreven als een Emants-achtige Nagelaten bekentenis en ademt ook die sfeer
van een beklemmende verhouding vol misverstanden Onrustige, wispelturige en
intelligente Giorgio trouwt eenvoudige, goedhartige en meegaande Cilia, een
uitgangssituatie waarbij de problemen al meteen duidelijk zijn. Ze betrekken twee
kamers, waar het voormalige winkelmeis je Cilia rustig het huishouden bestiert.
Giorgio wordt in tegenstelling tot zijn bruid niet vrolijker van de huwelijkse staat.
Als hij een oude makker ontmoet, die op het punt staat naar China af te reizen, wordt
zijn onrust weer hevig geprikkeld. Al hun geld haalt hij van de spaarbank en
gezamenlijk maakt het paar hun verlate huwelijksreis naar Genua, die - en dat voel
je al vanaf de eerste zin van het verhaal aankomen - bepaald geen succes wordt.
Jean-Paul Franssens beschrijft in de eenakter ‘Een winterballade’ een echtpaar dat
al heel lang bij elkaar is. Ook hier zijn de machtsverhoudingen duidelijk aangegeven.
Hier maakt de vrouw de dienst uit en blijkt de man al behoorlijk afgetakeld. Hij leeft
in een waan van heroïsch gedrag à la Na poleon. De vrouw speelt het spel geruime
tijd mee, maar als er aan de militaire kledij van zijn rituele verkleedpartij iets
ontbreekt, zijn steek nog wel, dan slaan bij de man de stoppen door. Het vermeende
en daadwerkelijke overheersende gedrag van de vrouw wordt door de man
gewelddadig onderdrukt. De Revisor opent met een lang verhaal van Geert van der
Kolk waarin de ik door Polen rondreist. Hij komt bij veel mensen over de vloer,
wordt hartelijk ontvangen en maakt zelfs een goede vriend. Toch dringt hij niet echt
tot de Polen door, van een dialoog is geen sprake. Zijn goede vriend Andrzej treedt
in in een klooster en kan dan ineens niet meer meedoen aan de alcoholische
verbroederingsbijeenkomsten in het café. Dan blijkt hun vriendschap eigenlijk heel
wat afstandelijker te zijn en gaan ze zonder veel spijt en emotie uit elkaar als de ik
aan het eind van het verhaal naar Wenen vertrekt. T. van Deel draagt een essay bij
over een van onze meest produktieve dichters, Simon Vestdijk. Vestdijk schreef eens
een Alice in Wonderland-achtig verhaal, waarin een man door een schilderij van
Rembrandt stapt en zo in de zeventiende eeuw terechtkomt. In dit verhaal verwerkte
Vestdijk volgens Van Deel voor het eerst een motief uit de beeldende kunst in zijn
werk. Ook in zijn poëzie maakte hij veel gebruik van schilderijen. Van Deel telt zo'n
honderd gedichten, waarbij er meteen al twaalf staan in zijn bundel Rembrandt en
de Engelen, die Vestdijk in opdracht van minister Cals schreef. Vestdijk liet zich
veelal inspireren door tamelijk klassieke schilders, in ieder geval ging zijn voorkeur
uit naar schilderijen waarop een voorstelling wordt gegeven. Hij gaat dan niet
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beschrijvend te werk in zijn gedichten, maar hij gebruikt het afgebeelde als
uitgangspunt en maakt er in zijn werk een nieuwe verbeelding van. Over de
verwerking van beeldende motieven in Vestdijks proza is een studie in voorbereiding
van Peter de Boer.
EVA COSSEE

[Het onzegbare gezegd - vervolg]
kige contacten te leggen tijdens zijn tweejarig verblijf als docent Engels aan de
universiteit van Changsha. Salzman doet geen enkele poging een oordeel te vellen
over de Chinese samenleving, hij geeft alleen zijn belevenissen en gesprekken op
anekdotische en soms naïeve wijze weer. Van vechtsporten moet ik bepaald niets
hebben, maar ik moet erkennen dat Zijde en zwaard daarover enkele spectaculaire
passages bevat. ‘Ze stonden op een armlengte van elkaar, en keken recht voor zich.
De trainer gaf een gil en de twee vrouwen draaiden hun hoofd om, keken elkaar met
een dodelijke blik aan, alvorens los te branden (...) De lange vrouw viel als eerste
aan en haalde uit met de bovenkant van haar vuist. De kleine vrouw boog zich naar
achteren zodat de vuist rakelings langs haar keel scheurde, draaide zich een hele slag
om en sprong tegelijkertijd in de lucht zodat haar rechterbeen een boog maakte en
met volle kracht belandde op de borst van de lange vrouw. Ze stortten allebei ter
aarde en lagen stil. Vervolgens sprongen ze weer omhoog alsof ze veren onder zich
hadden en vochten verder.’ Pan Qingfu, de beroemde ‘ijzeren vuist’ (door het
regelmatig slaan tegen ijzer is zijn hand door eelt en zwartgeworden gewrichten
verminkt), neemt Salzman bij wijze van uitzondering aan als privé-leerling, en een
groot deel van het boek gaat over zijn gevechtstraining. Niettemin spreken zijn
gesprekken met zijn studenten en andere toevallig ontmoete Chinezen mij het meeste
aan. Heel typerend voor de aard van de contacten die hij heeft, is een situatie waarbij
een arme vissersfamilie hem een geschenk wil aanbieden in ruil voor de
houtskooltekening die hij voor hen gemaakt heeft. Het enige dat ze kunnen bedenken
is een roeiboot, maar die wil Salzman uiteraard niet aannemen. ‘“Dat is een heel
mooi geschenk, het is duizenden van zulke tekeningen waard, maar wij Amerikanen
hebben een gewoonte en die is dat we openhartig spreken. Als we iets willen dan
zeggen we dat.” Veel Chinezen waarderen spreken “zonder omwegen”, misschien
omdat de regels dat bijna nooit toestaan.’ Hoewel zijn gesprekspartners die houding
toejuichen, zijn ze doodsbang dat hij iets wil hebben dat ze hem niet kunnen geven,
zoals hun jonk. Maar Salzmann lost alles op door hen te vragen om een lied voor
hem te zingen. Zijde en zwaard is een aardig boek omdat het niet pretentieus is en
een aantal situaties weergeeft die weinig westerlingen meemaken. Overigens is het
onlangs door Random House ingezonden voor de Pulitzer-prijs, hetgeen wel iets zegt
over de literaire kwaliteiten ervan. Tenzij je de begaafdheid van een Colin Thubron
bezit, is het blijkbaar alleen haalbaar om met Chinezen gesprekken te voeren over
een heel beperkt onderwerp, zoals zwaarddansen. Binnen die beperking toont Salzman
zich een meester.
■

Best verkocht
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VN-top-10 fictie
1. (1)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,90)

2. (4)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

3. (2)

Hermine de Graaf, De regels van het huis
(Meulenhoff, f 22,50)

4. (3)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

5. (7)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

6. (6)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

7. (5)

Hugo Claus, Een zachte vernieling (De
Bezige Bij, f 27,50, geb. f 39,50)

8. (9)

Wim de Bie, De Boekcorner van... Goos
Verhoef! (De Harmonie, f 19,90)

9. (10)

Marilyn French. Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

10. (8)

Kees van Kooten, Koot droomt zich af
(De Bezige Bij, f 10,-)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (4)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

4. (3)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

5. (6)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

6. (8)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

7. (7)

Nienke Begemann, Victorine (Bert
Bakker, f 39,90)

8. (5)

Annie Cohen - Solal, Jean - Paul Sartre,
zijn biografie (Van Gennep, f 69,50)
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9. (-)

Iteke Weeda, Vriendschap in beweging
(De Haan, f 19,90)

10. (-)

J.W. Bezemer, Een geschiedenis van
Rusland (Van Oorschot, f 65,-)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
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Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

15

Verpletterende huwelijksdrama's
Aan de eerste druk van Top Naeffs herinneringen voegde de uitgever een
verkoopbevorderend wikkel toe: ‘De biecht van een vrouwenleven.’ De
‘schroomvallige inhoud’ van Zo was het ongeveer (uit 1950; nu herdrukt door HES,
f 29,75) deed bezorger en inleider Gé Vaartjes kiezen voor een minder Privë-achtige
ondertitel: ‘Contouren van een schrijfstersleven.’ Vaartjes prijst Zo was het ongeveer
als een ‘geestig, vlot geschreven levensoverzicht, waarin meer geopenbaard wordt
over haar tijd, persoonlijke levensstijl en literaire smaak, dan over de schrijfster zelf,’
en zo is het ongeveer. Naeff noemt haar schrijverschap ‘het wonderbare ambt, dat
ik met mijn ziel en zaligheid heb lief gehad.’ De afstandelijkheid waarmee ze die
liefde beschrijft, verraadt dat elke hartstocht er vreemd aan is. Pirandello's uitspraak
‘Ik heb verzuimd te leven, ik heb mijn leven geschreven,’ ontlokt aan Top Naeff de
overdenking; ‘Zo bar heb ik het gelukkig niet gemaakt. Ik mag dan al eens een
bridge-avondje hebben gemist ter wille van een Dramatische kroniek die met den
laatsten posttrein nog mee naar Amsterdam moest, aan mijn innerlijken levenswandel,
aan de ware vreugden van mijn hart heb ik om geen roeping of roem iets te kort
gedaan.’ De verlangens van Naeffs tragische heldinnen gingen allerminst uit naar
bridge-avondjes; de desillusies van Madeleine Twist (uit Offers), of Liesbeth van
Landschot (uit Voor de poort) in de grote romantische liefde lijkt Naeff gegrepen te
hebben uit literaire voorbeelden als Paul Bourgets Un coeur de femme. In de memoires
betoont Naeff zich bezeerd door kritiek als die van Annie Romein-Verschoor over
de vanzelfsprekende standsvooroordelen en geringschattende opmerkingen over ‘de
kleine man’ die Naeff deelde met haar personages. ‘Ze weet niet, als Galsworthy,
dat haar Forsytes - Forsytes zijn,’ schreef Annie Romein in haar (sociologische)
proefschrift over de damesroman. Uit Zo is het ongeveer wordt het gelijk van Romeins
vonnis pijnlijk bevestigd: Naeff neemt ten onrechte aan dat haar verweten wordt dat
ze zich te weinig in de lagere standen verdiepte. Vaartjes maakt in zijn nawoord veel
werk van de tragiek van Naeffs irriterende mevrouwigheid. De fayade van een
onberispelijk (maar onbevredigend) huwelijksleven met de Dordrechtse huisarts
Willem van Rhijn bewaakte ze nauwgezet, zodat haar verhouding met Willem
Royaards nimmer aanstoot kon geven. De enige ‘biecht’ in Zo was het ongeveer is
dat de monografie over Goethes minnares Charlotte von Stein ‘als het ware
confidenties uitlokte’. Vaartjes biografische informaties maken de door overspel
gepreoccupeerde thematiek van haar romans en ‘verpletterende huwelijksdrama's’
als De genadeslag en Aan flarden begrijpelijker. Dat de moderne lezer Top Naeff
nog slechts kent als de schrijfster van Schoolidyllen (een jeugdwerk uit 1900; door
haarzelf beschouwd als ‘een tam kunstje’), stelt Vaartjes zeer teleur: ‘Zij liet een
oeuvre na in uiterst verzorgde stijl, dat één lange zelfopenbaring vormt.’ Zijn poging
tot eerherstel is helaas een gedrevener oeuvre waardig.
DS
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Onbenoembaar surplus
Sommige buitenlandse dichters hebben hun persoonlijke gezantschap in Nederland.
Het sterkste voorbeeld is wel de Portugees Pessoa, die zonder de vertaling en
propaganda van August Willemsen hier nog steeds een onbekend en exclusief dichter
zou zijn, terwijl hij nu bijna tot de Nederlandse poëzie behoort. Ook de Zweed Tomas
Tranströmer heeft zo'n toegewijd pleitbezorger in de persoon van J. Bernlef. Bernlef
verzorgde eerder al twee selecties van door hem vertaalde gedichten ‘Nachtzicht’ en
‘Zwarte ansichten’, die hij beide uitleidde met een verklarend woord, dat niet alleen
zijn eigen enthousiasme uitlegt maar ook een helder licht werpt op de bepaald niet
eenvoudige poëzie van Tranströmer. Een centrale regel in Tranströmers werk is deze:
‘Opdracht: te zijn waar men is. / Ook in die belachelijke bloedserieuze / rol - ik ben
nu net die plek / waar de schepping aan zichzelf werkt.’ Tranströmers poëzie wortelt
in de realiteit, zij heeft een sterk visueel aspect, en de scherpe scheiding tussen
bewustzijn en onbewustzijn is opgeheven ten behoeve van een symbiose tussen beide.
In zijn latere gedichten brengt Tranströmer, aldus Bernlef, verschillende zaken met
elkaar in verband, die toch net geen oorzakelijk verband hebben. ‘De esthetische
sensatie zat hem kennelijk in een onbenoembaar surplus, teweeggebracht door de
werking van de verschillende onderdelen van het gedicht.’ Het is dit, niet goed
aantoonbaar, surplus dat Tranströmer tot een buitengewoon dichter maakt, die ondanks
zijn vaak lange verzen heel geconcentreerd bezig is.
Inmiddels is Tranströmer in Nederland genoeg geïntroduceerd om nu ook zijn
vroegere gedichten in vertaling te publiceren, vindt Bernlef kennelijk. Dat jeugdwerk
is veel minder complex, minder bijzonder zelfs misschien, maar in elk geval
eenvoudiger en plastischer. De poëzie in Zeventien gedichten (uitgeverij Marsyas,
Gouden Leeuw 745, 1103 KR Amsterdam) stamt uit 1954 (Tranströmer is van 1931)
en lijkt hoe klassiek van inslag ook, door de praktijk van het surrealisme beïnvloed,
met name in de wat dikke natuurbeschrijvingen. Toch zijn er ook pakkende
observaties, van zowel de werkelijkheid (December. Zweden is een op land gesleept
en / afgetakeld schip) als de innerlijke beleving, bijvoorbeeld van voorbije daden
(Daar zakken / al onze daden / glashelder / naar geen andere bodem / dan onszelf.’)
Tranströmer lijkt me geen dichter die ooit, zoals Pessoa, in brede kring populair zal
worden, maar zowel in zijn presentatie als zijn uitleg maakt Bernlef aannemelijk dat
we met een uiterst interessant hedendaagse dichter van doen hebben, en de vertaling
van die vroegere gedichten vormt eigenlijk een betere kennismaking dan de eerder
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verschenen latere. De illustraties van Herma Deenen halen Tranströmers hoge niveau
helaas niet.
RS

Na de guillotine
In de jaren na de Franse Revolutie van 1789 verdween een groot aantal aristocraten,
bankiers, uitgevers, drukkers en andere tegenstanders van de revolutionaire jakobijnen
(bij voorbeeld de girondijnen) in de gevangenis. Duizenden van hen werden zonder
veel pardon geguillotineerd. Op een deugdelijke verdediging hoefden zij vaak niet
te rekenen. Het revolutionaire tribunaal onder leiding van Fouquier-Tinville trad
meedogenloos op, ook om de gelden van de ‘tegenstanders van de revolutie’
zogenaamd legitiem naar de altijd maar lege staatskas over te kunnen hevelen.
Toen de journalist-historicus Olivier Blanc enkele jaren geleden onderzoek deed
in de Archives Nationales in Parijs, stuitte hij op de papieren van de openbare
aanklager uit de revolutietijd. Tussen die papieren trof hij een grote hoeveelheid
brieven aan, de ‘laatste brieven’ van ter dood veroordeelden, vaak enkele uren of
nog korter voor hun vertrek naar het schavot geschreven. Deze brieven waren door
functionarissen van het tribunaal onderschept en bereikten vermoedelijk nooit hun
bestemming. Olivier Blanc heeft op basis van die brieven een boek samengesteld De
laatste brief, Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse
Revolutie (vert. door M.E. Veenis-Pieters, uitg. Sijthoff, 1988, 240 p., f 29,50) dat
een tegelijkertijd aangrijpend en fascinerend beeld geeft van de revolutiejaren. Blanc
heeft zich er niet toe beperkt slechts de brieven af te drukken, hij heeft geprobeerd
om de informatie die de brieven bevatten te bundelen en in een context te plaatsen.
Daardoor is hij onder meer in staat om de couleur locale van de gevangenissen (zo'n
vijftig in die tijd in Parijs) weer te geven; ook maakt zijn onderzoek duidelijk waarom
veel mensen gevangen zaten en wat zij in de ogen van de revolutionairen misdreven
hadden. Een van de ergste misdrijven was destijds - naast het (doen) drukken van
eigen propaganda - het doen wegvloeien van kapitaal naar het buitenland. Veel edelen
die uit angst te worden vermoord uitweken, trachtten om confiscatie van hun
bezittingen te voorkomen hun waardepapieren en edelstenen naar het buitenland te
smokkelen. Werd dit ontdekt, dan wachtte hen de zwaarste straf.
Blanc heeft voornamelijk brieven opgenomen die nog niet eerder zijn gepubliceerd.
Interessant zijn de laatste brieven van Marie-Anne-Charlotte Corday, de moordenares
van Jean Paul Marat, een van de meeste intrigerende figuren uit de revolutietijd. In
een van die brieven vraagt ze om toestemming een portret van haar te laten schilderen
als tastbare herinnering voor vrienden en ook om voor de burgers de afschuw van
de daden van grote misdadigers levend te houden. Het verzoek werd gehonoreerd.
Corday schijnt ‘buitengemeen rustig en opgewekt’ te hebben geposeerd.
Heel bijzonder is de (wel bekende) laatste brief van Marie-Antoinette, koningin
van Frankrijk, aan haar zuster, geschreven kort na haar veroordeling tot de dood. Ze
schrijft geheel voor haar kinderen te hebben geleefd en zinspeelt op een heel pijnlijk
voorval tijdens haar proces, waarbij ze zich moest verweren tegen insinuaties over
de incestueuze aard van haar relatie met haar zoon. Ze beveelt zich aan in Gods
goedheid en zegt iedereen vaarwel.
Het boek wordt besloten met de afscheidsbrief van Fouquier-Tinville zelf, eens
de grote aanklager: ‘Ik sterf voor mijn vaderland, zonder wrok, ik ben tevreden; later
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zal mijn onschuld blijken.’ De laatste brief is een fraai uitgegeyen boek, volgeschreven
door de stille getuigen van de Franse Revolutie.
HP

Rotrecensie
Dat Voltaire de Hamlet van Shakespeare een ‘vulgair en barbaars drama’ vond dat
alleen maar kon zijn geschreven door een ‘dronken wilde’, en dat Shaw Othello van
dezelfde schrijver ‘een puur melodrama’ vond, dat zijn interessante weetjes, maar
een weet je is maar een weetje. Samuel Pepys vond Romeo en Julia ‘the worst that
ever I heard in my life’, maar dat zegt ook niet zoveel, aangezien hij van
Midzomernachtsdroom ongeveer hetzelfde vond, alleen was het nu ‘the most insipid,
ridiculous play that I ever saw in my life’. Alleen iemand met een speciaal geheugen
voor trivia onthoudt zulke dingen. Wie dat niet heeft kan ze nalezen in Rotten
Reviews, een bloemlezing uit rotrecensies van Bill Henderson (Penguin, f 15,25).
Een ‘bloemlezing’ suggereert meer dan dit floddertje van 93 kleine pagina's biedt.
Het is een bloemlezing van one-liners, gesneden uit de recensies. Het is daarmee
eerder een boekje dat thuishoort in de serie Bluff your way, dan een echte bloemlezing
met volledige recensies die de lezer geleidelijk naar de dodelijke kwalificaties leiden.
Nu moeten we het doen met afgeknotte meningen bestaande uit enkele woorden als
‘sheer nonsense’ (Francis Jeffrey over Wilhelm Meister van Goethe), ‘hollow’
(Bernard Levin over Mourning Becomes Electra van Eugene O'Neill), ‘monsieur
Flaubert is not a writer’ (een opmerking uit Le Figaro). Wie heeft hier iets aan? Zulke
flarden gaan het ene oor in en het andere oor uit. Veelal zijn het door deze castratie
geen snijdende meningen, maar enormiteiten die in de lucht blijven hangen. Dat het
ook anders kan liet Diana Rigg enkele jaren geleden zien in haar wél opwekkende
bloemlezing uit rotrecensies op het gebied van het theater en toneel: No Turn
Unstoned, The Worst Ever Theatrical Reviews (Arrow-pocket, 1983). Zij beperkte
zich dan ook niet tot het natte vuurwerk van one-liners, maar geeft grote stukken uit
de recensies, zodat je ze aan kunt zien komen door de tastende formuleringen die er
aan voorafgaan. Bovendien heeft ze ze in categorieën ingedeeld (de toneelstukken,
klassieke rollen, acteurs en actrices, regisseurs) en staan er aardige illustraties in,
wat allerminst gezegd kan worden van de stupide tekeningen van Mary Kornblum
in Rotten Reviews, die meestal letterlijk een rotopmerking illustreren zonder er iets
aan toe te voegen, laat staan dat de schrijver over wie het gaat herkend zou kunnen
worden, zoals de hier afgebeelde tekening: die moet Malcolm Lowry voorstellen.
CP

Aan deze pagina werkten mee: Diny Schouten, Rob Schouten, Henk Pröpper, Carel
Peeters
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Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Tsjevengoer, roman van een stad door Andrej Platonov. Vertaling Laurens Reedijk.
Meulenhoff, f 69,50. Het hoofdwerk van Platonov, een droge satire op het
communisme na de revolutie: nu er voor hen wordt gezorgd denken de mensen dat
ze van het zonnetje kunnen genieten.
Het geheime hart van het uurwerk door Elias Canetti. Vertaling Theodor
Duquesnoy. De Arbeiderspers, Privé-Domein, f 34,50. Canetti's aantekeningen uit
de jaren 1973-1985. De Duitse uitgave werd besproken door Wil Rouleaux in de
Boekenbijlage van 6 juni 1987.
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L. Ron Hubbard
Vervolg van pagina 11
van hem gepikt. Ook in zijn huidige leven leek iedereen eropuit te zijn om zijn zakken
leeg te kloppen.
Terug aan wal in de Verenigde Staten werd operatie ‘Snow White’ gestart.
Opdracht: het stelen en vernietigen van al het belastende materiaal in
overheidsarchieven. De operatie werd een succes: volgelingen wisten
overheidsdiensten te infiltreren en stalen duizenden documenten over de
scientology-kerk. Hubbard zelf had inmiddels zijn baard laten staan en hulde zich
in kleren van Leger des Heils-winkels. Hij genoot ervan zo door de regeringswijk
van Washington te wandelen en pamfletten van de scientology-kerk aan te nemen.
Maar toen hij vermoedde dat men in overheidskringen onraad begon te ruiken, dook
hij onder op een ranch in Californië en liet zijn vrouw voor alle misdrijven van
operatie ‘Snow White’ opdraaien. Ze werd veroordeeld tot een boete van tienduizend
dollar en een gevangenisstraf van vijf jaar. Eind februari 1980, een paar dagen voor
zijn negenenzestigste verjaardag, verdween L. Ron Hubbard met twee messengers.
Niemand heeft hem ooit teruggezien.
Wel bestookte hij de wereld met een nieuwe science-fictionroman van maar liefst
achthonderd bladzijden en ook met een aantal zeer optimistische brieven, waarin hij
schreef dat het hem goed ging en dat hij met veelbelovend onderzoek bezig was.
Zijn laatste brief dateert van 19 januari 1986: de ‘commodore’ had zichzelf benoemd
tot ‘admiral’.
L. Ron Hubbard is nu dood: hij stierf een paar dagen na zijn benoeming tot
admiraal. Maar het wereldwijde monster dat hij op poten heeft gezet bestaat nog
steeds. Nog steeds worden labiel ogende jonge mensen in de Kalverstraat
aangesproken en vervolgens de vernieling ingedraaid.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Het gebeurt regelmatig dat er mensen in mijn winkel de weg komen vragen. Dat er
een gigantische vrachtwagen voor mijn deur staat en de chauffeur even bij mij komt
vragen naar de Mozartlaan. Daarvoor heb ik een klein kaartje van de buurt in de la
van de toonbank liggen. Op zo'n vraag antwoord ik graag. Stel nou dat ik hem de
Mozartlaan heb uitgelegd en dat ik dan zeg: sorry maar mag ik u nu wat vragen?
Moet u 's even luisteren. Er vindt een instorting plaats terwijl u en een vreemde diep
in een mijnschacht in een betonnen kamer zitten. Voordat de telefoonverbinding het
begeeft, hoort u dat de hele mijn luchtdicht afgesloten is en dat de luchtkoker die ze
aan het boren zijn u pas over dertig uur zal bereiken. Als u allebei slaappillen uit het
medicijnkastje neemt, is er nog voor twintig uur zuurstof. U kunt niet beiden tegelijk
overleven; een van beiden, in zijn eentje, misschien wel. Nadat dit tot u beiden is
doorgedrongen, neemt de vreemde verscheidene slaappillen in, zegt dat het in Gods
handen is en valt in slaap. U hebt een pistool; wat doet u?
Denkt u ook niet dat de man aan wie ik deze vraag stel van schrik achteruitdeinzend
mijn winkel verlaat? Gelijk heeft'ie. Toch denkt Gregory Stock dat de man een
urenlang gesprek met mij zal beginnen. Stock is de schrijver van een raar boekje dat
nu voor f 9,90 op stapels in de boekwinkels ligt. Het heet Het boek met vragen en
er staan 267 van dat soort vragen in.
Deze vragen kunnen een weg tot persoonlijke groei zijn, een instrument om relaties
te verdiepen, een snelle methode om een vreemde te leren kennen, of gewoon een
plezierige vorm van amusement. Een vluchtig contact dat ik had met een vrouw in
een café resulteerde in een fascinerend tête a tête van wel vijf uur. Een gesprek met
een oude vriend bezorgde me enkele waardevolle nieuwe inzichten met betrekking
tot mijn eigen leven. Een saaie avond met wat kennissen veranderde in een opwindend
treffen dat tot vroeg in de ochtend voortduurde.
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Stel ik zou naast een vrouw in een café komen te zitten dan moet ik dus dit boekje
te voorschijn trekken en haar vragen wat vragen te beantwoorden. Vraag 1. Zou u
voor iemand van wie u erg veel houdt, bereid zijn om naar een ver land te verhuizen
in de wetenschap dat er maar weinig kans zou zijn om vrienden of familie terug te
zien? Daar hou ik nooit een fascinerend gesprek van vijf uur aan over weet ik zeker.
Als zij zou zeggen maar man dat heb ik niet aan de knikker dus ga alsjeblieft een
tafeltje verder zitten dan zou ik haar groot gelijk geven. Het zijn bijna allemaal van
die vergezochte situaties.
Vraag 101. Een excentrieke miljonair biedt aan een groot bedrag aan liefdadigheid
te schenken als u - spiernaakt - in een drukke straat in het centrum uit een auto zou
stappen, vier straten ver lopen, en dan weer in de wagen stappen. Als u wist dat u
geen enkel risico zou lopen, zou u het dan doen? Omdat dit nooit van zijn levensdagen
zich zal voordoen is het zo makkelijk om te zeggen: ja hoor natuurlijk loop ik wel
even spiernaakt een blokje om. Maar als ik spiernaakt door mijn eigen straat zou
wandelen kon ik mijn winkel wel meteen sluiten. Hier. Nou ga ik er toch serieus
even op in.
Vraag 156. In een vliegtuig zit u plezierig te praten met een onbekende die er heel
gewoon uitziet. Onverwachts biedt die persoon u twintigduizend gulden voor een
nacht seks. Als u weet dat er geen gevaar aan verbonden is en dat u er zeker van
kunt zijn dat er betaald wordt, zou u het aanbod dan accepteren? Ik kan me die
onbekende die er heel gewoon uitziet maar dus knettergek is omdat zij seks met mij
wil hebben gewoon niet voorstellen. Dus kan ik ook de vraag niet beantwoorden.
Je ziet het ook wel 's in een vraaggesprek met een politicus. Vraagt de verslaggever:
als uw collega Piet Puck van de Andere Partij morgen zal zeggen dat u een leugenaar
van heb ik me jou daar bent gaat u dan bij de volgende zitting in de Tweede Kamer
de vloer met hem aandweilen? Zegt de politicus dan altijd: ja als als als. U moet niet
zo zuigen meneer. Bijna nooit geef ik een politicus gelijk maar nu wel.
In de zaak raak ik wel 's in gesprek met kopers van zweeftijdschriften zoals Onkruid
of Bres en krijg ik meer dan eens de vraag: Zeg Goos geloof jij in een leven na de
dood? Ik zeg dan braaf: nee hoor daar geloof ik niet in want nog nooit heeft iemand
kunnen vertellen hoe het is na de dood. Maar eigenlijk onderdruk ik dan de neiging
om heel gek te doen. Om geen antwoord te geven maar bijvoorbeeld mijn schoen uit
te trekken en die op mijn hoofd te zetten! Doe ik niet want dat kost je klanten maar
begrijpt u wat ik bedoel?
Vraag 155. Zou u bereid zijn een aanzienlijk offer te brengen om een van de
volgende zaken te verkrijgen: uw portret op een postzegel, uw standbeeld in een
park, een naar u genoemde school, een Nobelprijs, een nationale feestdag te uwer
ere?
Van deze vraag zeg ik: nou wie weet. Want als iemand mij twee jaar geleden had
gezegd dat een rubriek in de Boekenbijlage van Vrij Nederland mijn naam zou dragen
en dat ik daar nog geld voor kreeg ook zou ik diegene voor stapelkrankzinnig hebben
verklaard. Dus die Goof Verhoefpostzegel komt er misschien ook nog wel eens.
Grapje!
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[30 april 1988 - Nummer 17]
Ter zake
Diny Schouten

Dat uitgeverij Centerhoek voor een (niet-gespecificeerde) vriendenprijs aan de rechten
van Michael Jacksons autobiografie Moonwalk kon komen, dankt uitgever
Willem-Jan van de Wetering aan zijn contacten met een helderziende. Centerhoek,
voor de helft een dochteronderneming van platenmaatschappij CNR in Weesp en
gespecialiseerd in ‘opzienbarende boeken van opzienbarende mensen’, onderhandelde
met helderziende Peter Hurkos over diens nieuwste boek. Hurkos, in Nederland
geboren als Peter van der Hurk en hier mogelijk nog herinnerd door zijn optreden
als orakel in de zaak-Caransa, heeft leden van de familie Jackson als cliënt. Hurkos
bevestigde Van de Wetering het gerucht dat Jackson in het geheim aan een
autobiografie werkte - op voorstel van Jacqueline Kennedy Onassis, redacteur van
uitgeverij Doubleday. Bij Doubleday was men onaangenaam getroffen door de
wetenschap waarover Van de Wetering bleek te beschikken: Jackson had publiciteit
erover verboden. In ruil voor een voorlopige optie, waarvoor Van de Wetering
tweeduizend dollar betaalde en een acht pagina's dik contract ondertekende, beloofde
de Nederlandse uitgever de publiciteit ‘af te dekken’. De uiteindelijk gevraagde som
voor de rechten ‘was wel een record voor ons als kleine uitgever’, zegt Van de
Wetering niet weinig trots. De produktietijd (twee weken) was het niet, de vertaling
- in negen dagen - mogelijk wel.

De gemeente Beemster is verheugd te kunnen laten weten dat aan de voorgenomen
viering van de tweehonderdvijftigste geboortedag van Betje Wolff op 24 juli
aanstaande, extra luister zal worden gegeven door het uitreiken van de Betje
Wolffprijs, groot f 5.000,-. De prijs is bedoeld ‘voor een jonge aankomende
Nederlandstalige schrijfster, in wier werk hetzelfde gedachtengoed is te herkennen
als in de werken van de schrijfster Betje Wolff.’ Dit jaar nog zal de Beemster
gemeenteraad beslissen of de nieuwe literaire prijs zal worden voortgezet als
driejaarlijkse prijs. De eerste jury, geheel bestaande uit Elsevier-redacteuren (Wim
Zaal, Doeschka Meijsing en Emmy van Overeem) is in ieder geval eenmalig, zegt
juryvoorzitter Wim Zaal desgevraagd. De vraag of Van Overeems redacteurschap
voor ‘gedachtengoed’ haar de jurystoel aangeboden deed krijgen, moet ontkennend
worden beantwoord, aldus Zaal: ‘Doordat de besluitvorming van de gemeente

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Beemster nogal traag was en je de prijs niet op Betjes tweehonderdeenenvijftigste
geboortedag kunt uitreiken, moest er heel snel een jury komen. Ze hebben de
Werkgroep Letteren van de Culturele Raad Noord-Holland toen om steun en advies
gevraagd. Ik ben lid van die werkgroep en omdat het vliegensvlug moest heb ik de
mensen gekozen met wie ik het snelst en gemakkelijkst kan overleggen.’ De jury
wil de prijs geven aan een jonge schrijfster, ‘tussen vijfentwintig en vijfendertig jaar,
geen debutante maar iemand die twee of drie boeken heeft gepubliceerd en een
steuntje in de rug kan gebruiken.’ Met de ‘ambtelijke’ formulering van de prijs zal
de jury geen rekening houden, belooft Zaal: ‘Je kunt zeggen dat íédere Nederlandse
schrijfster schatplichtig is aan Betje Wolff, met uitzondering van Nel Benschop
misschien.’ De prijswinnares zal derhalve ‘beslist niet in de feministische hoek’
worden gezocht, maar zal gaan naar ‘een zelfstandig denkende en voelende vrouw’.
De jury vond tot op heden nog geen kandidate die niet aan die gestelde voorwaarde
voldeed.
De CPNB vroeg Hugo Claus om het boekenweekgeschenk voor volgend jaar te
schrijven, na Hubert Lampo (1969) en Marnix Gijsen de derde Vlaamse schrijver
die die eer te beurt viel. De uitverkorene kan bogen op ervaring: Claus schreef vorig
jaar Château Migraine, het eerste Vlaamse boekenweekgeschenk van de Vlaamse
zusterorganisatie van de CPNB. Het periodiek voor de boekhandel Boekblad meldde
dat de CPNB in dit feit geen bezwaar had gezien: ‘Château Migraine was volledig
op de Vlaamse lezer gericht.’ Claus is echter geenszins van plan zich ditmaal speciaal
op de Nederlandse lezer te richten, stelt CPNB-directeur Henk Kraima gerust: ‘Het
boekje zat ons niet in de weg omdat het in Nederland nooit verkrijgbaar is geweest.’
Dat de eer ook dit jaar voorbijging aan Harry Mulisch, W.F. Hermans, Jan Wolkers
of Cees Nooteboom betekent niet dat hun namen niet gevallen zijn. ‘We denken aan
alle Nederlandse top-auteurs, maar we kijken óók naar de uitgever, die niet ieder
jaar dezelfde kan zijn,’ licht Kraima toe, doelend op de handelseditie (na een jaar)
die de betrokken uitgeverij aan het boekenweekgeschenk overhoudt. Dat Cees
Nooteboom ooit gevraagd werd als stand-by voor Gerard Reve door een van zijn
voorgangers, is Kraima ‘uit de wandelgangen’ bekend, ‘maar een bezwaar is dat
Nootebooms uitgever De Arbeiderspers al twee keer aan bod is geweest. We kijken
wel eerst of het een goede auteur is, maar daarnaast streven we ook naar enige
spreiding onder de uitgevers.’
Van de leenrechtvergoeding over 1987 ontvingen auteurs gezamenlijk 59% van de
beschikbare zeveneneenhalf miljoen gulden, de uitgevers ontvingen 41 %, een
verhouding die nog ver verwijderd is van de oorspronkelijk beoogde
70-30-verhouding. Het aantal auteurs dat de moeite nam de vergoeding aan te vragen
was dit jaar 4883, wat betekent dat ten opzichte van vorig jaar 591 auteurs ontmoedigd
werden door de f 1,84 die per uitlening werd uitgekeerd. De top-tien van meest
uitgeleende auteurs (met tussen haakjes hun positie van vorig jaar) wordt dit jaar
bezet door: 1.(1) Mien van 't Sant, 2.(3) A.C. Baantjer, 3.(5) Leni Saris, 4.(12) Anke
de Graaf, 5.(11) G. van Straaten, 6.(13) Henny Thijssing-De Boer, 7.(2) Dick Bruna,
8. (15) Margreet van Hoorn, 9.(14) J. Visser-Roosendaal, 10.(16) N.
Schuttevaêr-Velthuijs. Maarten 't Hart, vorig jaar nog bij de eerste tien, zakte naar
een achttiende plaats, nog altijd goed voor het maximumbedrag van f 10.000,-. Dat
met uitzondering van Jan Wolkers, Harry Mulisch, W.F. Hermans, Remco Campert,
en Gerard Reve de lijst van de ontvangers van het maximumbedrag geheel gevuld
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is met schrijvers van populaire leesboeken, kinderboekenschrijvers en vertalers,
verleidt Hugo Verdaasdonk, voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen, niet
tot commentaar dat hij ze dat niet gunt: ‘Als de regeling tekortschiet, is het omdat
er geen bodembedrag is afgesproken. We zijn bang dat steeds minder auteurs de
vergoeding zullen aanvragen. De steekproef, dit jaar uitgebreid van vijf naar zeventien
bibliotheken, is nog steeds zeer onbetrouwbaar. Bij de top-honderd is nog steeds
geen enkele dichter en geen enkele essayist betrokken.’
Als bonus, ‘omdat u het bent’, krijgen lezers van het Vlaamse blad Humo deze maand
een héél mooi boek cadeau: in twee achtereenvolgende afleveringen wordt de
volledige tekst van Freek de Jonges Zaansch veem afgedrukt. Die uitputtende
‘voorpublikaties’ zijn niet nieuw voor Humo, zegt hoofdredacteur Guy Mortier:
eerder werden Marquez' Kroniek van een onaangekondigde dood, Kundera's De
ondraaglijke lichtheid van het bestaan, Salingers The Catcher in the Rye, Van Kootens
Veertig en Hedonia, Camperts Somberman's actie en Fantes Wacht tot het voorjaar,
Bandini volledig gepubliceerd in de huidige oplage van 275.000. ‘Nadat de eerste
twee uitgevers, Meulenhoff en Ambo, akkoord gingen, was het steeds gemakkelijker
om andere uitgevers te overtuigen dat het hun verkoopcijfers niet schaadt. Integendeel,
de boeken worden juist dan verkocht, want men wil het toch liever in boekvorm
hebben,’ verklaart Mortier. Zijn eigen voordeel ligt in het vullen van redactionele
pagina's: ‘Omdat we overspoeld worden door advertenties en we een vrij kleine
redactie hebben is het een goede oplossing voor ons om toch redactionele kwaliteit
te bieden.’

Gedicht
Drs. Faustus
Een vrije dag, zijn ziel onder de arm,
gaat doctorandus Faustus door de stad,
zoekende wat hij meer wil dan slechts dat.
Langs clubs in geblindeerde herenpanden
en clowns in parken. Wil hij hier een ketting
of daar het smalle pad naar het geluk?
Veel ondergaan gaat hem slecht af. Voor straf
moet hij meetellen: tegels, fontanellen
op grachten en klokslagen om zijn kop.
Uit rusteloosheid keert hij weer naar huis,
volmaakt teleurgesteld, en leest een pil
die hem opzettelijk van niets geneest.
Dus weer de uitgeperste stad betreden.
De mensheid, net gevoederd en ververst,
pikt films en stommelt over promenades.
‘Nu gaat het komen,’ denkt hij, ‘alles is
en wil ik weten, wat er ook niet mag.’
Maar zie, de toekomst heeft een snipperdag,
Hij streeft nog even al zijn beetjes tegen
tot het hoog tijd is en hij uitgeput
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zich ophangt of met ziel en al indut.

ROB SCHOUTEN
Uit: Te voorschijn stommelt het heelal. De Arbeiderspers, f 29,50
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Onsocratische vermaningen
Allen Blooms ‘The Closing of the American Mind’ vertaald
De gedachteloze generatie Hoe ons onderwijs de cultuur bedreigt door
Allan Bloom Inleiding: Saul Bellow Vertaling: Jos den Bekker Uitgever:
Het Spectrum, 442 p., f 49,90
Amerikaanse paperback-editie: Uitgever: Touchstone/Simon and Schuster,
f 24,10 Importeur: Van Ditmar
Carel Peeters
Vorig jaar om deze tijd verscheen in Amerika een boek waarvan niemand
had gedacht dat het maanden tot de meest verkochte boeken zou behoren:
The Closing of the American Mind van Allan Bloom, hoogleraar in de
filosofie aan Univeriteit van Chicago. Bloom betoogt in het nu ook in het
Nederlands vertaalde boek dat de overal gepredikte ‘openheid’ juist
gesloten veroorzaakte bij de Amerikaanse studenten: omdat ze alle waarden
relatief vinden is niets meer echt belangrijk. Deze geest zou het
Amerikaanse onderwijs tot ziek wordens toe beheersen. Welke snaar heeft
Bloom geraakt dat ook de zojuist verschenen paperback-editie over de
toonbank vliegt?
Wanneer Emma Bovary aan het eind van Flauberts roman vergif heeft ingenomen
en de apotheker Homais (die altijd overal met zijn neus bovenop staat) hoort dat het
arsenicum is, zegt hij: ‘Dan moeten we daar een analyse van maken.’ Een analyse.
De kwast wil ‘een analyse’ terwijl Emma bezig is haar laatste adem uit te blazen.
Het is een goed teken dat Allan Bloom monsieur Homais heeft herkend als een
zelfingenomen weetal wiens karakter en cultuur beginnen en ophouden bij het steeds
ongevraagd oplepelen van de laatst gelezen wetenschappelijke weetjes, al gaat het
wat ver om hem Flauberts ‘grootste creatie’ te noemen. Blooms kijk op Homais is
veelzeggend omdat we hier een bijna tastbaar afgerond karakter hebben waar hij
niets van moet hebben, omdat Homais ‘de geest van de wetenschap, de vooruitgang,
het liberalisme, het anticlericalisme’ vertegenwoordigt. Iemand die dat
vertegenwoordigt (zonder dat men er zich het portret van Homais bij voorstelt) is,
zou ik zeggen, misschien wat naïef en optimistisch, maar grote afkeer hoeft hij niet
te wekken. Voor Bloom echter komt in Homais ‘alles samen wat de moderniteit was
en zal zijn’.
Flaubert heeft er alles aan gedaan om Homais tot een ergerlijke pedant te maken,
een would-be verlichte geest die alleen maar in zijn eigen tevredenheid opgaat. Hij
is eigenlijk nergens in geïnteresseerd ook al lijkt het dat alles hem belang inboezemt.
Dat is de grote ergernis van Bloom: deze tergende oppervlakkigheid, dit totale gebrek
aan diepgang, deze woestijn van kennis die niets voorstelt. Homais is de
negentiende-eeuwse versie van de geest die nu in Californië heerst. Dat Homais
ergens in De gedachteloze generatie optreedt is een zegen, want Bloom geeft verder
weinig concrete voorbeelden van de mentaliteit die volgens hem in Amerika en vooral
aan de Amerikaanse universiteiten heerst. Die mentaliteit wordt gedomineerd door

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

relativisme, een grenzeloze openheid, gebrek aan kritische zin en door
instantbevredigingen die moeten voorkomen dat ergens moeite voor moet worden
gedaan. Het beeld dat Bloom schetst is niet erg opwekkend, maar hij stelt het dan
ook rauw voor vanuit de positie van de filosoof die een ideaal in zijn hoofd heeft
waar de werkelijkheid niet aan blijkt te beantwoorden.
De gedachteloze generatie is een authentiek verslag van iemand die het te veel is
geworden en die ineens een verbijsterende samenhang meent te hebben ontdekt die
zijn onlust kan opheffen. Bloom heeft daarbij een voordeel dat tegelijk in zijn nadeel
werkt: hij is een filosoof die filosofeert vanuit een hoog standpunt dat buiten de
geschiedenis ligt, iemand die heeft begrepen dat in tijden van de grootste verbijstering
er een kanaal naar de ziel openblijft, zoals Saul Bellow in zijn inleiding schrijft. Het
voordeel is dat vanuit die positie inderdaad, zoals Bloom zegt, de aard van een
generatie kan worden ontdekt omdat hij dan wordt getoetst aan ‘de onveranderlijke
preoccupaties van de mensheid’. Het nadeel is dat de werkelijkheid met de
werkelijkheid heeft te maken en nooit zal kunnen beantwoorden aan de hoge eisen
van Bloom. Er is niets slechts aan hoge eisen, behalve als ze het verstand te boven
gaan.

Allan Bloom

Dat De gedachteloze generatie in Amerika tot de best verkochte boeken van de
laatste tijd behoort wil niet zeggen dat het een makkelijk boek is. Het boek appelleert
aan conservatieve sentimenten, maar of de degenen met zulke sentimenten het ook
zullen vatten betwijfel ik omdat men tamelijk belezen moet zijn om Bloom te kunnen
volgen. Bovendien is zijn manier van schrijven en redeneren soms hoofdpijn
verwekkend, en daar moet je bij conservatieve geesten al helemaal niet mee aankomen.
Zij hebben met de gedachteloze generatie die Bloom beschrijft gemeen dat ze het
simpel willen houden. Bloom is een matig systematicus en gaat ervan uit dat zijn
lezers weten waarover hij het heeft wanneer hij de filosofie van Kant in het
voorbijgaan behandelt. Hij heeft de gewoonte te parafraseren op momenten dat je
denkt dat hij zijn eigen visie uiteenzet, wat op vele pagina's verwarring sticht omdat
het nogal vaak om nuances gaat en omdat hij begrippen (zoals ‘creativiteit’, ‘de
Verlichting’ of ‘de natuur’) zowel op een denunciërende als op een appriciërende
manier gebruikt.
Alles wat Bloom aanklaagt is het gevolg van cultuurrelativisme dat zijn filosofische
en historische wortels zou hebben in Nietzsche. Dat wil echter niet zeggen dat
Nietzsche in De gedachteloze generatie het zwarte schaap is. Het zijn de na hem
komende Nietzscheanen die het door hem gediagnostiseerde nihilisme zijn gaan
beschouwen als een feit in plaats van een tragische toestand na de dood van God.
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Bloom heeft de hoogste lof voor Nietzsche zelf, omdat hij de moed had om de toestand
onder ogen te zien: ‘De werken van Nietzsche geven het prachtige beeld van een ziel
van een mens die met reden creatief genoemd kan worden. Ze vormen de meest
diepzinnige uitspraak over creativiteit van een man die een brandend verlangen had
om het verschijnsel te begrijpen.’ Deze sympathiebetuiging moet beslist in al zijn
nuances worden gezien, want de andere filosoof die in De gedachteloze generatie
als Blooms grote model en voorbeeld voorkomt is Socrates, en dat was Nietzsches
belangrijke tegenpool, ‘der Hanswurst’ zoals hij hem in het hoofdstuk ‘Das Poblem
des Socrates’ (in Götzendämmerung) noemde, de theoretische, rationele mens die
het dionysische en het instinct verdonkeremaande. Opmerkelijk is dat Bloom Socrates
nergens citeert, maar hem uitsluitend aanroept als ‘model voor het filosofische leven’,
iemand die ‘steeds vragen stelt en de gevestigde opinies weerlegt’. Nietzsche wordt
evenmin geciteerd, maar zijn gedachtengoed wordt tenminste aan de orde gesteld
voor zover Bloom het nodig heeft voor zijn bestrijding van de door hem gesignaleerde
uitwassen. Nietzsche was de nihilist die met zijn denken voor de afgrond stond;
tegenwoordig heerst er een nihilisme-Amerikaanse-stijl zonder de spanning die hoort
bij het kijken in de afgrond. Die spanning veroorzaakt de ernst van het denken en de
mogelijkheid het nihilisme te overwinnen. Het nihilisme-Amerikaanse-stijl is slechts
een ‘humeur’.

Hokjesgeest
Het is maar al te begrijpelijk dat Bloom Socrates in zijn boek niet citeert, omdat er
maar weinig in Plato's dialogen is dat letterlijk toepasbaar zou zijn op de huidige
situatie. Bovendien staat Socrates model voor de vele contradicties in De gedachteloze
generatie waar Bloom zich soms zelf van bewust is, wanneer hij bijvoorbeeld schrijft:
‘Een serieuze discussie over het centrale aspect van de moderniteit leidt onvermijdelijk
tot de conclusie dat in de eerste plaats het probleem Socrates bestudeerd moet worden.’
Het probleem Socrates? Was er dan een probleem met Socrates in de 350 pagina's
die aan dit citaat voorafgaan? Jazeker, maar Bloom kon het tot op dat moment niet
gebruiken, omdat hij steeds bezig was het filosofische leven van Socrates te
verdedigen tegen de democraten, pragmatisten en harde wetenschappers. Het probleem
ontstaat voor hem op het moment dat hij de niet-filosofisch onderlegde
wetenschappers te lijf gaat die zich niet bekommeren om de ‘vervolmaking’ van de
mens, maar alleen om hun specialistisch belang. De universiteit waar deze
wetenschappers deel van uitmaken gaat immers terug op Socrates, en in plaats dat
daar een geest van de dialoog heerst, heerst er hokjesgeest.
Bloom is voortdurend bezig Nietzsche aan te vallen en hem te verdedigen. Dat is
begrijpelijk omdat Nietzsche vele kanten heeft. Hij verdedigt hem als de ontdekker
van het onbewuste, omdat daaruit alle ‘ware creativiteit’ voortkomt. Hij verdedigt
hem ook als de bestrijder van het ‘egalitarisme’. Maar hij bestrijdt hem als degene
die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de ‘waardentheorie’ die zegt dat er
geen waarheid is, maar alleen waarden. In zijn bestrijding van de waardentheorie
komt bij Bloom een wereldvreemde filosofische hoogmoed boven waaraan af te
lezen is dat hij werkelijk van élk democratisch sentiment gespeend is. Dat Nietzsche
het leven tot een kunst maakte waarin mensen zelf waardenscheppers zouden kunnen
zijn, roept zijn minachting op, want ‘alleen zeer uitzonderlijke individuen vinden
hun eigen gehalte en kunnen van daaruit de wereld in beweging brengen (...) De
uitzonderlijkste van alle mensen is de schepper en alle andere mensen hebben hem
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nodig en volgen hem.’ Alleen deze uitzonderlijke mensen kunnen dus waarden
scheppen, en waarden zijn dan niet van die praktische zaken, maar ‘authentieke
waarden zijn waarden volgens welke geleefd kan worden, die een volk kunnen vormen
dat grootse daden verricht en grootse ideeën voorbrengt. Mozes, Jezus, Homerus,
Boeddha - zij zijn de scheppers, de mensen die de horizon verbreden.’ Ben ik een
waardenrelativist wanneer ik deze grote voorbeelden niet door dik en dun tot
voorbeeld neem en ben ik een door Bloom verachte ‘historist’ wanneer ik zeg dat
tweeduizend jaar geschiedenis de heilige woorden van deze profeten minder heilig
hebben gemaakt omdat ze even vaak duurzaam onbruikbaar als doctrinair waren?
Bovendien: wat is dit voor heldenverering? Mensen en ideeën kunnen natuurlijk
voorbeelden zijn,
[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Denkers over dilemma's door H. Galjaard, C. Schuyt, Hk. Thierry en anderen.
Balans, f 22,50. Zes auteurs over ethische vragen betreffende geboorte, jeugd, arbeid,
relatievormen, ouder worden en sterven.
Of Mice and Magie. A History of American Animated Cartoons door Leonard
Maltin. New American Library, f 37,95.
Verzonken heimwee. Joods hier, Israëlisch daar door Yaèl Koren en Constant Vecht.
Balans, f 27,50. Levensverhalen van joodse Nederlanders en Nederlandse Israëli's.
Rosalie Niemand door Elisabeth Marain. Houtekiet, f 27,50. Het verhaal van een
vrouw die vanaf haar vijfde in gestichten verbleef en ineens door een wetswijziging
op vrije voeten werd gesteld.
Duet pathétique door Sophie en Joop Citroen. Veen, f 34,90. Belevenissen van een
joods gezin in oorlogstijd 1940-1945.
Weerberichten door Kristien Hemmerechts. Houtekiet, f 25,-. Korte verhalen.
Dood op krediet door Louis-Ferdinand Céline. Vertaling Frans van Woerden.
Meulenhoff, f 18,90. Goedkope paperback.
Wat de zee verzwijgt door H.J. de Roy van Zuydewijn. De Arbeiderspers, f 32,50.
Gedichten.
Vita Nuova door Dante Alighieri. Het nieuwe leven, een dertigtal gedichten en een
verbindende prozatekst, vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
Kwadraat, f 19,50.
Hans Henny Jahnn door Thomas Freeman. Hoffmann und Campe, f 98,-.
Omvangrijke biografie (791 p.) van de Duitse (toneel)schrijver.
Zomaar wat woorden door Mireille Best. Vertaling Rosalien van Witsen. Furie, f
34,50. Vijf novellen over vrouwen onder elkaar.
Zo groen als gras door Mickey Walvisch. De Arbeiderspers, f 29,50. Gedichten.
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Te voorschijn stommelt het heelal door Rob Schouten. De Arbeiderspers, f 29,50.
Gedichten.
Aan de rand van de zee door Jan van der Vegt. Nijgh & Van Ditmar, f 29,50. Het
verslag van een aantal reizen naar de Hebriden en een studie naar de geschiedenis
en de cultuur ervan.
Een traan op de wang door Michel van der Plas. Arbor, f 29,50. Herinneringen aan
de kerk van een kritisch chroniqueur van het katholieke leven.
Voor ze me kende door Julian Barnes. Vertaling Else Hoog. De Arbeiderspers, f
29,50. Roman over retrospectieve jaloezie.
Getuige van Cambodja door Someth May. Vertaling Harry Pallemans. Ingeleid en
geredigeerd door James Fenton. De Arbeiderspers, f 49,50. Een getuigenis van de
gruwelen van de burgeroorlog.
Encounters with Iris Murdoch geredigeerd door Richard Todd. VU uitgeverij
Amsterdam/Free University Press, f 40,-. De neerslag van een symposium over het
werk van Iris Murdoch, gehouden op 20 en 21 oktober 1986.
Anabasis. De tocht van de tienduizend door Xenofon. Ingeleid en vertaald door
Gerard Koolschijn en Nicolaas Matsier. Ambo, f 35,-. Ongewijzigde herdruk uit
1971.
De reis naar het Welkom geheten door Elma van Haren. De Harmonie, f 22,50.
Poëziedebuut.

[Onsocratische vermaningen - vervolg]
maar Nietzsche vond dat die zelf gekozen moesten worden. Natuurlijk heeft Bloom
het hier niet over niets; het relativisme en cultuurrelativisme zijn realiteiten die ervoor
hebben gezorgd dat alles een pot nat wordt gevondèn en dat het als ‘distriminatie’
wordt gezien als je van iets of iemand niets moet hebben. Ook kan de ‘waardentheorie’
ertoe leiden dat iedereen op zijn parti pris gaat staan, zodat die omslaat in
bekrompenheid en kortzichtigheid. Het oppervlakkige zelfbewustzijn, dat evenzeer
een gevolg van het relativisme kan zijn, levert die tochtige ‘levensstijlen’ op,
kunstmatige en commmercieel geproduceerde manieren van leven waar je geen cent
voor geeft. De betekenis van Nietzsche is dat hij ertoe heeft aangezet dat mensen
waardenscheppende wezens kunnen zijn en dat die waarden, als ze stevig genoeg
zijn, voor cultuur kunnen zorgen. Dat mensen dat niet doen, dat is wat anders en dat
ze het tegenwoordig minder doen dan ooit lijkt me ook te verdedigen, maar zulke
mensen zijn er nooit zoveel geweest, wat Bloom uitvoerig illustreert aan de hand
van ontstaan en geschiedenis van de bourgeois.

Zelfgenoegzaamheid
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Dat mensen op een of andere manier iets kunnen maken (scheppen) dat er nog niet
was, schijnt Bloom ernstig te betwijfelen. Dat er kunstenaars zijn zoals Homerus,
Dante, Rafaël of Beethoven wil hij niet ontkennen, maar daaronder? ‘Het is
tegenwoordig gemakkelijk om de creativiteit van God te verwerpen als iets van het
duistere verleden dat door de wetenschap is achterhaald, maar de menselijke
creativiteit, een heel wat onwaarschijnlijker iets dat slechts een imitatie is van de
creativiteit van God, oefent een vreemde aantrekkingskracht uit.’ Ik kan me ironie
voorstellen bij het idee dat iedereen zich al snel ‘creatief’ noemt, maar Bloom maakt
er iets van dat aan God gelijk moet zijn (dat moet het natuurlijk ook zijn) waardoor
je het niet zou wagen je er al door aangetrokken te voelen. Ook hier heeft Bloom het
weer niet helemaal over niets. In zijn hoofdstuk over creativiteit heeft hij het ook
over de trivialisering van de taal, zodat het kan voorkomen dat iemand een
‘persoonlijkheid’ wordt genoemd wanneer hij het kind van de buren eens op het potje
heeft gezet. Ook is iemand al snel een ‘genie’. Toch blijkt hieruit ook dat Bloom
weinig humor bezit, want het losse gebruik van woorden als ‘genie’ wil natuurlijk
alllerminst zeggen dat er dan ook van een genie sprake is. Bloom ergert zich aan het
verdwijnen van de mogelijkheden om echt onderscheid te maken: ‘Het nivelleren
van die onderscheidingen door een gezellig onderonsje bevordert alleen maar de
zelfgenoegzaamheid.’
Blooms betoog is vaak zo springerig als een vlo en consistent is het ook niet altijd.
Bij een zo verheven filosoof verbaast het niet dat hij het vaak over de wetten van de
natuur heeft en dat we ons daaraan moeten houden. ‘De natuur is de volheid in
zichzelf die elk levend wezen nastreeft,’ schrijft hij. Dat leidt tot de voor de hand
liggende verketteringen (abortus, feminisme, gelijkheid), maar als Bloom de
Socratische rede verdedigt kan de natuur het niet altijd voor het zeggen hebben.
Wanneer met behulp van de rede vrouwen in de twintigste eeuw gelijke rechten en
kansen krijgen als mannen, wekt dat zijn toom en komt hij met een verhandeling
over de mannelijke ziel en zijn ‘ambitieuze, krijgshaftige, beschermende, bezittende
karakter’ waarin het ‘machismo’ een ‘natuurlijke passie is’. Bloom weet de
verschuiving van de zeden op zulke momenten verraderlijk onaantrekkelijk voor te
stellen door te schrijven: ‘een golf van Dustin Hoffman- en Meryl Streep-types
overspoelt het onderwijs,’ wat inderdaad geen aardig gezicht moeten zijn (hoe aardig
deze acteurs op zichzelf ook zijn).
In het eerste deel van het boek, waarin Bloom de in zijn hoofd zittende
‘onveranderlijke preoccupaties van de mensheid’ confronteert met de Amerikaanse
werkelijkheid van nu klaagt Bloom over de passieloosheid van de huidige seksuele
mores: een moord uit passie is ondenkbaar, men neemt gewoon een ander. Ook de
erotiek is uiterst onerotisch geworden. In zijn hoofdstuk over cultuur schetst hij de
cultuur als een verbinding tussen drift en plicht en neemt de seksuele begeerte als
voorbeeld. Het beeld dat dan ontstaat is oppassend, verantwoordelijk, ideaal, dat wil
zeggen: was het maar zo. Het is niet dat Bloom zijn ideaal niet mag hebben, het is
het loden moralisme waarmee hij dit ideaal opdient: zo moeten we het doen, ‘willen
we een persoonlijkheid worden, een volledig gecultiveerd mens’. Met dit soort
moralisme kan men zich niet per ongeluk de passie van Lord Byron als voorbeeld
nemen, of de zeden die in de kring van de Bloomsbury Group werden beleden. Op
dezelfde toon heeft Bloom het over de muziek van de Amerikaanse studenten. Het
is wat makkelijk om daar kritiek op te hebben, (waarom zou jij geen hekel aan herrie
of Michael Jackson mogen hebben), maar het geschut van Bloom is te groot als hij
schrijft dat die muziek ‘een barbaars appel’ doet op de seksuele drift, ‘niet op liefde’.
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Bloom kan helemaal niets langs zich heen laten gaan. Toch heeft hij flitsen van
helderheid; zo schrijft hij over de ‘substantie’ van de studenten dat het hun ontbreekt
‘aan besef voor de onderwereld en het besef van de Olympus’, twee gebieden waar
het inderdaad goed is om mee vertrouwd te zijn.

Allan Bloom en Saul Bellow

Theoretische mens
Bloom gaat met zijn betoog kriskras door de geschiedenis en het is heel verkwikkend
om te zien hoe hij Socrates, Kant, Hobbes, Locke, Rousseau, Weber, Freud en vele
anderen als vanzelfsprekende referenten gebruikt. Maar de systematiek leidt daar
ernstig onder, zodat ik geruime tijd kon denken dat hij Hobbes en Locke als
verderfelijke rationalisten zag, want ze kregen herhaaldelijk een sneer. Verderfelijk
zijn ze ook in zekere mate, maar hoe erg precies? Hobbes noemt hij de wegbereider
van het ‘zelf’ en dat is heel wat anders dan de ‘ziel’. Het ‘zelf’ is nu het troetelkind
van de psychologen, terwijl niemand meer iets om de ziel geeft. Dat kost Hobbes
punten. Locke introduceerde ‘de rationele en nijvere mens’ en dat is heel wat anders
dan de ‘deugdzame mens’ waar Bloom naar terugverlangt. Ook dit laat Bloom niet
passeren, er aan toevoegend dat Amerikanen Lockeanen zijn, dus dat stelt wat
diepzinnigheid betreft niet veel voor. Het lijkt erop dat voor Bloom de psychologen,
de rationalisten, de kunstenaars, de sociologen, de politici en de meeste filosofen
niets voorstellen en dat alleen de ‘theoretische mens’, de filosoof in de zin van
Socrates iets betekent, omdat hij zich overal buiten houdt en alleen vragen stelt. Zelfs
Tocqueville, die hij steeds in bescherming neemt omdat hij de gevaren van de
democratie in Amerika heeft voorzien, krijgt een venijnige steek omdat hij uiteindelijk
toch iets in het beginsel van de gelijkheid zag. Hoe redelijk is Bloom zelf? ‘Het
geloof in God en in wonderen,’ schrijft hij, ‘is dichter bij de waarheid dan welke
wetenschappelijke verklaring ook, die noodzakelijk voorbijgaat aan het creatieve
element in de mens of het wegredeneert.’ Bloom is een aanhanger van de rede, maar
niet van de rationalisten. Zij hebben de wereld ‘onttoverd’, haar van haar wonderen
ontdaan. Ze zijn goddeloos en optimistisch. Het resultaat van deze instelling is voor
Bloom de karikatuur van monsieur Homais. Soms dacht ik dat Rousseau het ook
moest ontgelden, maar dat blijkt later weer mee te vallen, want Rousseau was de
noodzakelijke correctie op de Verlichting door zijn nadruk op de natuur. Een van de
oorzaken van deze verwarring is Blooms toon die vaak negatief is terwijl hij dat
helemaal niet wil zijn. De eerste pagina van zijn hoofdstuk over cultuur schetst de
cultuur op een denunciërende manier en dat leek me logisch omdat Bloom zo over
de natuur had opgegeven. Het wekt natuurlijk licht misverstand wanneer je bij cultuur
meteen begint over de bourgeois die zich niet aan de moraal en de natuur houdt en
wiens cultuur bestaat uit berekening en denken aan het eigen belang.
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Een boek in het apocalyptische genre als De gedachteloze generatie kan het
onmogelijk stellen zonder jeremiade over het wegvallen van het gemeenschapsgevoel,
de onzichtbare eenheid van de mensen die vroeger bestaan zou hebben. Ook het
vermeende wegvallen van het gezin en de familieband hoort daarbij. In dat verband
schrijft Bloom dat hij ‘medelijden’ heeft met studenten van gescheiden ouders, want
zij blijken volgens hem altijd minder gevoel voor het hogere en het ernstige te hebben
dan kinderen waarvan de ouders niet gescheiden zijn. ‘Medelijden’ heeft hij overigens
ook ‘met jonge mensen die geen voorbeelden hebben om te bewonderen’. Ook al
zouden jongeren tegenwoordig geen voorbeelden meer hebben, voor het medelijden
van Bloom zouden zij moeten bedanken, het is bovendien allerminst in de geest van
Nietzsche.
Wat er ook over Bloom te zeggen valt, het is niet zonder betekenis dat hij zijn
klachten uit in zijn hoedanigheid van filosoof, ook al heeft hij als filosoof verder niet
zulke indrukwekkende prestaties geleverd (een boek over de politiek bij Shakespeare,
een becommentarieerde vertaling van Plato's Politeia, een boekje over Rousseau en
de kunst). Amerikaanse filosofen wagen zich niet gauw aan zulke grote, Europees
georiënteerde grepen en zijn niet in staat zo redelijk te blijven in hun
wereldvreemdheid, ze beginnen in zo'n geval al snel in kosmische stralingen te
geloven. Het is onvermijdelijk dat Blooms hoge standpunt ergerlijke en soms
kolderieke visies op de hedendaagse werkelijkheid oplevert en dat hij rigoureus te
werk gaat. Dat gaat zo ver dat hij Woody Allen van smakeloosheid en
oppervlakkigheid beticht omdat hij in zijn ‘griezelige komedie (Zelig) zegt dat onze
kwalen worden veroorzaakt door waarderelativisme en genezen kunnen worden door
je eigen waarden te bepalen’. Even ver verwijderd van de zinnigheid is de aanval op
Thomas Mann omdat die in De dood in Venetië te veel aan de leiband van Freud zou
hebben gelopen. Gustave Aschenbach laat zijn onbewuste erotische gevoelens tot
zijn geest toe in plaats van ze deftig te sublimeren. Bij zulke passages dringt het pas
goed tot je door waar het Bloom om gaat wanneer hij heeft over de noodzaak om
‘modelburgers’ op te leiden. Dat hij monsieur Homais niet kan uitstaan kan ik
begrijpen, maar dat hij zonder enige terughoudendheid op Aschenbachs ziel gaat
staan is bot, en dat is ook iets wat in de toon van het hele boek doorklinkt.
De gedachteloze generatie is een uitbarsting van ongenoegen over het heden. Ik heb
een zwak voor zulke boeken omdat ze het resultaat zijn van een samenhangende
cumulatieve ergernis, maar Bloom is een filosoof die zich het beste thuis voelt in
contemplatieve sfeer en desondanks zuchtend de geschiedenis wil omspitten. Dat
kan niet, ook al heeft hij natuurlijk gelijk als het gaat om het alles doordringende
relativisme. Maar wanneer dam geen sprake van is en mensen zichzelf als scheppers
willen zien is het voor hem ook niet goed. Dan wordt het moeilijk.
■
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De bestendigheid van het provisorische
Paul Valéry als dompteur van de taal
Wat af is, is niet gemaakt door Paul Valéry Vertaling Piet Meeuse
Uitgever: De Bezige Bij, f 39,50
Henk Propper
Paul Valéry was de laatste twee decennia van zijn leven een idool. Een grote groep
bewonderaars bewierookte in hem het renaissance- ideaal van de uomo universale,
van wie hij de laatste afstammeling zou zijn. Het zal niemand verbazen dat hij ten
onrechte daarvoor werd aangezien: Valéry wás een getalenteerd wiskundige, hij was
thuis in verschillende wetenschappen, hij kón voortreffelijk tekenen, hij was een
begaafd literator en ook in het retorische bezat hij grote macht. Zijn essaybundel Wat
af is, is niet gemaakt (voornamelijk bewerkingen van eerder gehouden lezingen)
vormen daarvan het bewijs. Valéry kon nog veel meer, maar een uomo universale
was hij niet, alleen al niet omdat bij hem het virtuele kunnen (pouvoir) centraal stond
en niet zozeer het doen. Illustratief hiervoor is een uitspraak van hem uit 1898: ‘Ik
wens te kunnen, slechts te kunnen.’
Het idee van ‘alles kunnen, niets doen’ is op Valéry weliswaar niet echt van
toepassing, maar aan de andere kant was hij toch ook bepaald geen
monumentenbouwer, geen afmaker, eerder een architect van een nooit te voltooien
denkmachine, een geheugenpaleis (zijn eigen geest) dan een metselaar met echte
stenen, een dichter van afgeronde poëzie. Ik moet dit nader uitleggen, men zou Valéry
ten onrechte kunnen beschouwen als niet-creatief. Ook in het licht van het feit dat
Valéry in 1897 de poëzie in zich guillotineerde en tevens besloot niet meer voor (het)
publiek te schrijven, zou dit makkelijk kunnen gebeuren. Valérys aandacht ging
eigenlijk uitsluitend uit naar het creëren, naar het creatieve proces, niet naar de creatie,
het uiteindelijke produkt. Wat men normaliter als het produkt (als een werk)
beschouwt, dat behield voor Valéry altijd iets voorlopigs. Wezenlijk eraan was dat
het niet af was. De ware aard van het kunstwerk school voor hem in het onvoltooide,
anders gezegd: in de bestendigheid van het provisorische: ‘Alles wat ik schrijf heeft
het karakter nooit definitief te willen worden. ’ Duurzaam is slechts het proces van
het maken. Dit wordt door Valéry namelijk opgevat als een leerproces, een oefening
van de geest. Zo noteert hij in 1902 of 1903 in zijn Cahiers: ‘De anderen maken
boeken, ik maak mijn geest.’
In die Cahiers, de schriften waarin hij jarenlang gedurende de ochtenduren vanaf
5 uur bijhield wat hem voor de geest kwam, staan heel wat fragmenten die hij
bestemde voor een Verhandeling over de training van de geest. Die verhandeling
wilde hij Gladiator noemen, naar een beroemd renpaard. Zelf heeft Valéry ook veel
weg gehad van een gladiator. Je zou hem ook een jockey kunnen noemen of een
dompteur, maar dan een die de taal dresseert. Valéry was een liefhebber van het
spectaculaire gevecht op leven en dood waarin niets anders kon worden gewonnen
dan oefening, beheersing. De arena waarin dit alles plaatsvond was de eigen geest,
het wapen was de taal die zich aan zichzelf scherpte.
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Valéry beschouwde de filosofie als een ‘mentale rijkunst’, een dressuur van de
geest, een serie spirituele manoeuvres waarvan idealiter alleen hijzelf getuige was.
Een groot deel van zijn leven heeft Valéry erin volhard zijn denkarbeid in volstrekte
eenzaamheid uit te voeren, in de overtuiging dat een schrijver die zich richt naar een
publiek zich onvermijdelijk en noodzakelijk daarnaar plooit, met als gevolg dat het
denken wordt afgeleid van zichzelf.

Publiek orakel
Hoe het kon gebeuren dat Valéry de laatste twintig jaar van zijn leven tot een idool
werd van de Franse culturele elite, is niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat Valéry
in 1917 zwichtte voor de wens van André Gide en uitgever Gaston Gallimard om
zijn vroegere poëzie (opnieuw) te publiceren. De werkzaamheden daaraan betekenden
voor hem tevens een hernieuwde confrontatie met het dichten waaraan hij zich eerst
aarzelend en vervolgens willens en wetens overgaf. Die uiteindelijke overgave aan
een voor publikatie bestemde poëzie had als consequentie dat Valéry van een orakel
dat slechts zichzelf zocht, een publiek orakel werd, een intellectueel atleet die nu
onder applaus de subtiele bewegingen van zijn geest openbaarde die eens slechts
door de ijzige vrieskou van zijn eigen geest werden ontvangen. De man die eens in
zijn Cahiers schreef: ‘Hier bezit ik niets om iemand te behagen,’ behaagde ineens
iedereen. In tal van colleges (in het bijzonder na zijn aanstelling tot hoogleraar poëtica
aan het Collège de France in 1937), tijdens lezingen en op symposia liet hij de nu
ontdooide champagne van zijn geest bruisen. De eigenlijke overwinningen had hij
ver daarvoor, behaald in de jaren die wel worden aangeduid als zijn ‘periode van
zwijgen’, tussen 1897 en 1917. En ook reeds daarvoor met het schrijven van
Introduction à la méthode de Leonard de Vinci (1895) en La Soirée avec Monsieur
Teste (1896).

Paul Valéry
GISÈLE FREUND

Valéry had ook zelf een voorkeur voor metaforiek en vergelijkingen uit het taalveld
van de sport wanneer hij zijn spirituele bezigheden besprak. In een fascinerende
passage in zijn Cahiers heeft Valéry eens een poging gedaan om zijn geestesarbeid
en ook het schrijven van poëzie te beschrijven in termen van sport. Uitgangspunt
daarbij was dat alles wat hij over kunst dacht terug te voeren was op het idee van
oefening: ‘De ware liefhebber van gedichten beschouwt ze zoals paardenkenners
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naar paarden kijken (...). Ze appreciëren het evenwicht van het dier, het behoud van
zijn gratie tijdens zijn inspanningen, de elegantie van het ongedwongene in zijn
bewegingen (...). De grote kunst in poeticis is voor mij het dresseren van het dier
Taal, en het daarheen te leiden waar het gewoonlijk niet gaat.’ Ergens anders schrijft
Valéry: ‘De superieure dressuur bestaat in het zoeken naar de grootste vrijheid.’ Die
vrijheid kan slechts door oefenen en nog eens oefenen worden benaderd. Oefening.
Dit woord gebruikt Valéry ook in zijn motto boven het eerste gedicht dat hij na zijn
lange zwijgen schreef. La jeune Parque: ‘Aan André Gide, lange tijd heb ik mij ver
van de verskunst gehouden: in een poging mij er weer aan te wijden heb ik deze
oefening gemaakt, die ik aan jou wijd.’
Aan dit motto is te zien dat Valéry slechts in poëzie geïnteresseerd is in zoverre
het aspect van oefening erin centraal staat. Het is niet vreemd dat Valéry binnen die
gedachtenconceptie het (kunst)werk opvat als een interruptie die het werken
onderbreekt. In dit teken staan ook de zes essays over poëzie en esthetica die door
Piet Meeuse uit Oeuvres I (ed. Pléiade, Gallimard 1957) zijn gelicht en vertaald. De
titel van zijn selectie: Wat af is, is niet gemaakt, vormt reeds een pregnante
samenvatting van de inhoud die zeer paradoxaal van aard is. Valéry ontvouwt in
deze essays zijn Poétique (zijn leer van het maken, een soort poëtica) die niet zozeer
gericht is op een produkt, maar waarin het maken zijn eigen mogelijkheden en
moeilijkheden onderzoekt.
Een van de belangrijkste thema's van deze essays is het wanhopige en alleen
daarom bewonderenswaardige streven van de dichter naar een poëzie die de limiet
van totale zuiverheid - dit is muzikaliteit - benadert. Inspiratie en toeval spelen daarbij
in de opvatting slechts een zeer kleine rol. Valéry ziet een geslaagd gedicht als het
produkt van moeizame denkarbeid, waarbij het er om gaat toe te werken naar een
ogenblik van superieure energie waarin een (geheugen)diepte wordt bereikt die het
beste van de dichter zelf openbaart. Voor Valéry bestaat er dus beslist geen antithese
tussen dichten en denken. Integendeel, volgens hem zijn alle kostbare gaven van
noem het de Muze nutteloos zonder het overwegen, het beslissen, het kiezen, het
sleutelen van de dichter. Beschouwt Valéry het gedicht voor de lezer als een soort
machine om bij hem een poëtische toestand te creëren, voor de dichter is het een
poging om te werken aan zijn geest, om die meer en meer te vervolmaken.
‘Natuurlijk,’ schrijft Valéry. ‘is het produkt datgene wat bewaard blijft, maar de
handeling waaruit het voortkomt creëert een ander produkt, namelijk een bekwamer
mens die in hogere mate beschikt over het domein van zijn geheugen.’

Zonder doel
Een van de moeilijkheden bij het dichten is het middel waarvan de dichter zich moet
bedienen: de taal, een onzuivere materie, daarbij zeer beweeglijk en ook
gecorrumpeerd. De taal heeft bovendien in de eerste plaats een praktisch doel.
Wanneer een boodschap is overgekomen, is de taal in principe opgeslokt door zijn
gevolg. Bij goede poëzie ligt dat anders, meent Valéry. In poëzie zijn de woorden
losgeraakt van het dagelijkse gebruik en dus ook van een praktisch doel. Zoals het
dansen in de vergelijking met het lopen geen nuttige beweging is omdat het niet naar
een doel buiten zichzelf reikt, zo heeft ook de poëzie in de vergelijking met het proza
geen echt doel. Als poëzie ergens de uitdrukking van is, dan is het de zichtbaarmaking
van een tasten, van een proberen en een zoeken. Als poëzie ergens op mikt dan is
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het op iets denkbeeldigs, iets gedroomds. Het dichten heeft voor de dichter, in de
opvatting van Valéry, feitelijk geen ander doel dan het vergroten van zijn (dichterlijke)
mogelijkheden. Het streven van Valéry is gericht op het verwerven van een steeds
grotere bekwaamheid. Dit impliceert een voortdurend speuren naar bewustheid van
alle mogelijkheden, die beproeven en uitputten, waarna weer nieuwe mogelijkheden
ontstaan. Wat in deze essays vaak nogal hermetisch en duister aandoet, wordt in de
Cahiers veelal kernachtiger en beeldender gezegd. Fraai is bij voorbeeld het volgende
aforisme waarmee Valéry zijn denkarbeid in alle mogelijke richtingen weergeeft:
‘Ik ben noch een engel, noch een duivel, maar als ik een engel was zou ik het liefst
van alles een duivel willen zijn - en omgekeerd.’ Heel beknopt en trefzeker is ook
de volgende notitie: ‘Wat interesseert mij? Dat wat mijn groei provoceert. Dat wat
mij vernieuwt en vermeerdert. De permanente verandering en ontwikkeling die mij
terugbrengt bij niets.’
Tot slot: de vertaling van Piet Meeuse vind ik zeer vindingrijk en goed van toon.
Het nawoord van S. Dresden is als altijd geleerd; het houdt alleen niet altijd direct
verband met de door Meeuse gekozen essays. Jammer vind ik dat in de presentatie
van de teksten het fragmentarische karakter ervan niet net zo duidelijk is weergegeven
als in de Pléiade-editie. Enigszins willekeurig is ook de keuze van juist deze essays.
Waarom zijn bij voorbeeld niet ook ‘Questions de poésie’ (1935) en ‘Philosophie
de la danse’ (1936) opgenomen. Dit laatste essay verklaart op een eenvoudige wijze
waarom Valéry het maken van poëzie graag met dansen vergelijkt (toch een belangrijk
thema in de vertaalde essays): de dans kenmerkt zich door de afwezigheid van een
doel, er is geen enkele reden die de beweging vereist en daarin schuilt ook het plezier.
Zo is het ook met poëzie: ‘Wanneer een gedicht erg mooi is, droomt men er zelfs
niet van het te begrijpen. Het is niet langer een teken, het is een feit.’
Dank zij Piet Meeuse heeft de ontwerper van deze regels zich eindelijk eens wat
uitgebreider in ons taalgebied kunnen introduceren.
■
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Een aanklacht tegen de dood
Sombere verhalen van L.H. Wiener
Wegens mensenkennis gesloten door L.H. Wiener Uitgever: Bert Bakker,
113 p., f 19,90
Wim Vogel
Zeven bundels verhalen en één roman, er zijn auteurs die in twintig jaar meer
publiceren. Toen Lodewijk Henri Wiener in 1967 met twee boeken in een jaar
debuteerde, meende hij de wereld aan zijn voeten te krijgen. ‘Ik was al tweeëntwintig,
ik had een goudader aangeboord en niets of niemand kon mijn pad naar faam nog
kruisen. Ik was in oorlog met de wereld en de wereld stond op achterstand. Zou ik
de Nobelprijs weigeren?’ Die ader bleek moeilijk te ontginnen, alle prijzen werden
steeds aan anderen gegeven en dat de wereld haar achterstand snel goedmaakte, bleek
al uit de titels die de auteur aan zijn bundels gaf: Naamloze meisjes, Bomen die te
mooi zijn moeten worden omgezaagd, Misantropie voor gevorderden, Wegens
mensenkennis gesloten. Wie groots en meeslepend denkt te leven wordt bedrogen
en ervaart het verraad van het leven.
Van die machteloosheid om de wereld naar zijn hand te zetten, getuigt Wiener in
zijn jongste bundel Wegens mensenkennis gesloten. Een zorgvuldig samengestelde
bundel die leest als een roman omdat er in de acht verhalen een thematiek wordt
opgebouwd, uitgewerkt en afgerond door middel van identieke situaties en
terugkerende motieven. Altijd al beschreef Wiener kwetsbare mensen die afstand
bewaarden, die liever kozen voor ironie, voor cynisme en voor het alleenzijn dan dat
zij zich open en bloot zouden tonen aan een samenleving die als bedreigend wordt
ervaren. Vriendjes zijn nooit te vertrouwen, volwassenen niet te begrijpen en ouders
blijven wat mistige wezens. Ook de volwassen mannen ervaren de wereld als een
komplot dat uit is op hun ondergang.
Wieners nieuwe bundel is een geslaagde synthese van dat vroegere werk maar
voegt daar ook nog iets aan toe: het inzicht namelijk dat de dood ons aller noemer
is, niet te ontlopen noch door je te verschuilen, noch door je op de wieken van je
verbeelding boven de werkelijkheid te verheffen. Dat de dood als een leidmotief in
zijn leven aanwezig is, blijkt al uit het sobere openingsverhaal. In een paar honderd
woorden beschrijft de auteur de vrijwillig gekozen dood van zijn grootouders en van
één van hun twee zonen in mei 1940. De tweede zoon weigerde. Zijn zoon, L.H.
Wiener, bezit nog altijd het fatale recept. Bewust plaatst de auteur zich daarmee in
een traditie die nog tragischer contouren krijgt doordat bovengenoemde gebeurtenis
zich voltrok in de Amsterdamse Cliostraat ‘één der Muzen; net als Euterpe’. Zo laat
de geschiedehis ook hem nooit los en zo vinden ook de Gestapo-martelingen in de
toenmalige Euterpestraat (tegenwoordig Gerrit van der Veenstraat) een plaats in deze
aangrijpende vertelling.
In de verhalen daarna krijgt de geïsoleerde en eenzame positie van de hoofdfiguur
steeds schrijnender contouren. De dood van zijn ouders is onontkoombaar en niet
weg te ritualiseren, de vluchtwegen die door de verbeelding geopend worden blijken
geplaveid met seksuele frustraties, drankzucht, een ongezonde belangstelling voor
het fatale en lopen dood.
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Dat verzet ook tegen de eigen dood geen succes zal hebben, daarvan wordt de ik
zich bewust in het laatste verhaal, ‘Bar Bodega Petrovitch’. Terug in Zandvoort
ontmoet hij zo'n onbegrijpelijke volwassene uit zijn jeugd, Dragan Petrovitch, ‘een
naam als een zweepslag’. Eigenaar van een mysterieuze bar en een bekend figuur in
het openbare leven in het vroegere Zandvoort. ‘Altijd verzorgd in uiterlijk, altijd
voorkomend in manieren, een leider was hij van nature. Als Zandvoort Casablanca
was dan was Dragan Petrovitch Humphrey Bogart en zijn Bar-Bodega Rick's.’ Tien
jaar later is er van die betovering weinig over. De man van wie de ik in zijn
jongelingsjaren dacht: ‘zo wil ik worden, later...’ is veranderd in een uitgebluste
vijftiger. Het leven heeft ook hem eronder gekregen en het wordt de verteller duidelijk
dat inderdaad ook hij later zo zal worden. Van zijn jeugdige overmoed is, sombere
solitair die hij is, weinig over. ‘Vroeger had ik het niet onder woorden kunnen
brengen, maar misschien kan ik het nog het beste zo samenvatten: in het najaar van
1967 was ik al tweeëntwintig en bijna beroemd, nu in 1987 ben ik pas tweeënveertig
en is er in mijn hals geen spoor te bekennen van lel vorming.’
Ik vind dat Wiener met Wegens mensenkennis gesloten zijn beste bundel tot nu
toe heeft geschreven. Geen spectaculaire, wel indringende verhalen die met hun
sobere en ironische toon een aanklacht tegen de dood vormen.
■

Pockets
Een van de interessantste schrijfsters van het moment is Rachel Ingalls, een
Amerikaanse die al meer dan twintig jaar in Engeland woont. Met de roman Mrs
Caliban gaf ze een indrukwekkende proeve van bekwaamheid en lezers van dat werk
zullen benieuwd zijn naar het vervolg. Dat is er nu in paperback, onder de
uitnodigende titel I See A Long Journey. Het is een bundel van drie novellen die
men alle drie niet licht vergeet. Ingalls heeft het zeldzame vermogen zowel innerlijke
overpeinzingen als kernachtige dialogen te kunnen schrijven zonder dat er enige
vorm van incongruentie of stijlbreuk ontstaat. Hetzelfde geldt voor de overgangen
tussen fantasie en werkelijkheid die deze verhalen kenmerken. Het titelverhaal speelt
zich af in kringen van de ‘adel’ van de Verenigde Staten, een dynastieke East
Coast-familie met geld. Als je daarin trouwt mag dat een succes heten. Maar wat
dan? ‘Haar huwelijk had haar eigen verwanten onherroepelijk veranderd. Het was
alsof ze hun gedachten en wensen hadden verloren. Ze waren meelopers geworden.
Ze lieten bij anderen namen vallen. Ze konden nergens anders meer over praten dan
over de laatste keer dat ze James of Edward ontmoet hadden, of beter nog, de oude
heer zelf.’ Maar het leven aan de binnenkant blijkt te bestaan uit conventies. Zoals
in beide andere novellen in de bundel zijn de hoofdpersonen sterke persoonlijkheden,
die weten wat ze willen. Toch wordt steeds duidelijker dat de zelfgekozen
omstandigheden waarin ze verkeren hen niet toelaten om vrij te handelen.
(Touchstone, Simon & Schuster, 141 p., f 21,70)
Zoals men aan de blote benen van de zangeressen van sommige meidengroepen
onmiddellijk kan zien dat de betrokkenen heel goed kunnen zingen, laten auteurs als
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Pat Booth zich op de achterkant van hun boeken vereeuwigen in poses waar de
glamour vanaf straalt. De blote benen hoeven we niet te missen. Die staan op de
voorzijde. Pat Booth schreef met The Sisters dan ook een internationale bestseller.
Er komen weinig zinnen in voor die langer zijn dan vijf woorden, en waar dit wel
het geval is raakt de lezer de draad al spoedig kwijt. Duidelijk wordt wel dat het gaat
over geld, roem, seks en wraak in Los Angeles, Palm Beach en ook nog even, voor
de culturele noot, Stratford-upon-Avon. Booth bereikt soms grote hoogten in haar
beknoptheid. Eén voorbeeld moge volstaan: ‘Baby, we gonna party tonight.
Jane laughed in herexcitement. Another crazy evening in Xanadu. And it would
be a crazy evening. A crazed evening. A mad, sad evening in L.A.’ Ik heb geen idee
hoe het boek afloopt. (Ballantine Books, 407 p., f 15,50)
Een andere gigantische bestseller is Presumed Innocent van Scott Turow. Wanneer
een Amerikaans boek voorafgegaan wordt door vijf bladzijden van loftuitingen
zonder gevoel voor relativiteit, past enige achterdocht. Weliswaar verschijnt in New
York zo ongeveer om de dag het boek dat alle andere boeken overbodig maakt, maar
deze ‘most compelling and suspenseful novel in decades’ heeft het dan toch maar
tot nummer 1 op de hitparade gebracht. En staat er niet geschreven: ‘Turow hoort in
de rijen van die speciale groep schrijvers - Jane Austen, Tolstoj, Rex Stout en anderen
- die, door te weten hoe ze onze aandacht moeten vasthouden, meer slapeloze nachten
hebben veroorzaakt dan caffeïne.’? Wel, een man zit gevangen in verband met een
moordzaak. Er is een fatale vrouw in het spel en dat is niet zijn eigen vrouw. Het
boek loopt vlot en is spannend. Er staan een paar leuke grappen in. Maar ik denk
niet dat Tolstoj of Jane Austen het geschreven zouden kunnen hebben. (Warner, 421
p., f 16,65)
Navigator, door Michael Scott en Gloria Gaghan, is een moderne navertelling van
het beroemde verhaal van Brendan, scheep gegaan op zoek naar het beloofde land.
Het verhaal wijkt her en der wat af van de oorspronkelijke mythen waarin Brendan
voorkomt, maar de bedoeling van de auteurs is waarschijnlijk niet zozeer om
‘historisch’ te vertellen over een figuur waarvan het bestaan onzeker is, maar om het
heroïsche te benadrukken en de onverschrokken held tegelijkertijd in zijn toewijding
aan de droom en zijn vroomheid onder alle omstandigheden te tonen. De schrijvers
vermijden gelukkig de quasi-Ierse toon die veel bewonderaars van de literatuur van
het mistige Westen kenmerkt. Brendan en zijn maten spreken als gewone mensen.
Het verhaal is klassiek en heeft geen folkloristische dramaturgie nodig. Navigator
is een geslaagd boek. (Methuen, 202 p., f 20,80)
De Eilanden der Belofte van Robert Louis Stevenson lagen niet in het Westen,
maar in de Stille Zuidzee. Island Night Entertainments (1893) werd onlangs in een
mooie uitgave herdrukt. Stevenson had een slechte gezondheid en heeft veel gereisd,
onder andere om een geschikt klimaat te vinden om in te leven. Van 1890 tot zijn
dood woonde hij op Samoa, waar de verhalen in dit boek zich afspelen. Dat Stevenson
een rasverteller is behoeft geen betoog. Eenvoud is het kenmerk. Zijn boeken lijken
geschreven om hardop te worden voorgelezen. Vanaf de eerste zinnen heeft hij je in
zijn greep. Het is overigens misschien aardig om na The Beach Of Falesá, het langste
verhaal in de bundel, ook de gelijknamige roman van Dylan Thomas uit 1964
(postuum uitgegeven) te lezen. Hij schreef deze, geïnspireerd door Stevenson, als
filmscript voor een maatschappij die hem nog wel betaalde, maar kort daarop failliet
ging. Het is interessant om te zien hoe zelfs de zo vindingrijke Thomas er niet in
slaagt om van een prachtig verhaal een film te maken. Stevenson schrijft zeer
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beeldend, zo beeldend dat het boek aan zichzelf genoeg heeft. Groter compliment is
nauwelijks denkbaar. (Hogarth Press, 150 p., f 20,80)
Niet al te ver in tijd en plaats van Stevenson verwijderd trokken in de jaren tachtig
van de vorige eeuw zijn landgenoten Henry en Anna Forbes door het toenmalige
Nederlands Oost-Indië. Henry schreef A Naturalist's Wande rings in the Eastern
Archipelago. Zijn vrouw Anna zegt in de inleiding tot haar boek Insulinde dat
sommigen, die bij de dosis wetenschap die het werk van haar man doorspekt wellicht
afhaken, zich mogelijk zullen kunnen vinden in haar ‘eenvoudiger’ beschrijving van
hun avontuurlijke tocht. Anna Forbes'; boek is heruitgegeven onder de titel Unbeaten
Tracks In Islands Of The Far East. Omdat de reis zwaar was en Anna gedurig
koortsen had, schreef ze alles pas na terugkeer in Aberdeen neer, met behulp van
bewaarde brieven naar huis, dagboekaantekeningen en (haar woorden) ‘herinneringen
die nooit kunnen vervagen’. Anna is opmerkzaam en opvallend weinig
bevooroordeeld. Als ze worden afgezet en opgelicht is dat nog geen reden om alle
inboorlingen te wantrouwen of niet te waarderen wat ze zeggen. Natuurlijk, er is
sprake van ‘savages’ en primitieve gewoonten, maar de schrijfster is oprecht
belangstellend. Zonder tot opzienbare inzichten te komen, geeft ze een levendig beeld
van het leven in de meer afgelegen streken van Nederlands Indië. (Oxford University
Press, 305 p., f 25,10)
NIEK MIEDEMA
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De zondeval der argelozen
Richard Fords verhalen over de grote Amerikaanse leegte
Rock springs door Richard Ford Uitgever: Atlantic Monthly Press, 235
p., f 45,50
The ultimate good luck door Richard Ford Uitgever: Vintage
Contemporaries paperback Importeur Van Ditmar, f 19,20
Anthony Paul
De personages in de tien verhalen van Richard Ford hebben doorgaans geen werk
of geen geluk, of geen van beide; het zijn randfiguren, die auto's stelen, herten stropen,
ongedekte cheques uitschrijven. De mannen hebben bij leger of luchtmacht gediend;
sommigen zijn in Vietnam geweest, anderen beweren dat alleen maar. De vrouwen
rommelen wat als part-timeserveerster of part-timehoer. Sommigen zijn Indiaans of
half Indiaans. Ze wonen in caravans, hutten, pensions, ze jagen, vissen, drinken,
rijden rond en slapen nu en dan op vreemde plaatsen met een onbekende.
Het zijn gewone mensen, dat wil zeggen mensen zonder universitaire opleiding,
die een leven leiden ontbloot van de verzachtende bezittingen en illusies van de
gegoede burger. Ze hebben geen succes en geen geluk en vragen zich af waarom; ze
hebben geen illusies maar zijn desondanks vervuld van een wanhopig soort
argeloosheid en optimisme. Ze zijn op weg of op de vlucht, op een hellend vlak, of
hun leven neemt een wending die hun niet bevalt; ze hopen op iets beters of alleen
maar dat het hun zal lukken om het hoofd boven water te houden.
De verteller van ‘Sweethearts’ rijdt met de ex-man van zijn vrouw naar de
gevangenis, waar die zich moet melden vanwege een klein vergrijp; de hoofdpersoon
van ‘Empire’ rijdt met zijn vrouw in de trein door de eindeloze vlakte van het
noordwesten naar haar zuster, teneinde die te redden van drugs, gekte, sciëntologie
en Indianen; in het titelverhaal, ‘Rock Springs’, zit een autodief met zijn dochter vast
in een motel, in de steek gelaten door zijn vriendin en zonder auto. In dat Amerika
zonder auto zitten is erger dan verlamd zijn: deze mensen zijn verloren zodra ze op
hun plaats blijven, zo nietig en onbeduidend zijn ze in de amorfe uitgestrektheid van
de ruimte die ze bewonen. Om de eenzaamheid te ontvluchten storten ze zich in
seksuele slijtageslagen, in onvoorziene huwelijken. Nu en dan beleven ze een ogenblik
dat alles niet zo willekeurig lijkt en dat ze kunnen geloven niet alleen en niet helemaal
onbelangrijk te zijn.
De vertellers van de verhalen, stuk voor stuk mannen, denken terug aan hun
gewezen partners, en de gewezen partners van hun ouders, en de rampen die hun
vaders zijn overkomen: ‘En ik dacht aan mijn vader, die een keer in de gevangenis
van Deer Lodge had gezeten omdat hij hooi had gestolen van een vriend en daar
nooit meer bovenop gekomen was, al zei dat me nu weinig meer.’ Telkens opnieuw
vindt in deze verhalen het troosteloze einde van de liefde plaats en wordt de zondeval
weer opgevoerd. ‘Waarom?’ vragen die mensen zich af, en ‘Wat is het antwoord?’
en ‘Waar is het echte leven?’ Over het algemeen stelt het antwoord weinig voor,
hoewel er soms een poging wordt gedaan: ‘gewoon platvloers, een bepaalde kilte bij
ons allen, een bepaalde hulpeloosheid die (...) ons tot niet meer of minder maakt dan
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dieren die elkaar tegenkomen onderweg - waakzaam, onverzoenlijk, zonder geduld
of verlangen.’ Ze peinzen over de geheimzinnigheid van het leven, en van pech: ‘We
probeerden alleen maar fatsoenlijke mensen te zijn,’ zeggen ze verwonderd.

Marginaal leven
Het centrale verhaal uit de bundel, ‘Empire’, is tevens het langste en rijkste (en met
nog een ander het enige geschreven in de derde persoon). Het verhaal bestrijkt
doelbewust het hele continent: het speelt in een trein van Spokane in Washington
naar Minot in Montana, en de gedachten van de personages en verhalende zijlijnen
dwalen onbelemmerd door het onmetelijke land: Californië, Florida, Iowa, Utah,
Oklahoma. Het verhaal gaat over het leger, het marginale leven van hippies, Indianen,
Californische motorrijders, de Amerikaanse ervaringen met drugs, drank, bizarre
godsdienst en de onverzadigbare seksuele speurtocht, die leidt tot waanzin of gewoon
verdriet. Het kernthema is overspel en het feit dat elk van ons alleen is.

Richard Ford
DAVID LEVINE

De meeste verhalen zijn gesitueerd in Montana, waar de Rockies zijn; die staat is
bijna tienmaal zo groot als Nederland en heeft een twintigste van de bevolking,
minder mensen dan Amsterdam. Geen wonder dat een eerste zorg van Fords
personages het vinden van hun wezenlijke, juiste plaats is.
Quinn, de hoofdpersoon van de roman The Ultimate Good Luck (verschenen in
1981), verlangt naar een ‘plaats dichter bij’ zichzelf: die ‘plaats’ is in feite het toppunt
van geluk, ‘the ultimate good luck’ van de titel. Daaraan ontbreekt het hem
overduidelijk, want hij bevindt zich in een helse versie van Mexico, waar hij probeert
de broer van zijn vriendin uit de gevangenis te krijgen. Die broer is een
drugsmokkelaar, een armzalige bezopen ex-sportman, gedoemd om verscheurd te
worden door de barracuda's waar hij tussen is gevallen. Hoe harder Quinn probeert
hem vrij te krijgen, hoe verder hij zich weg ziet glijden in het moeras van corruptie
en verraad. Hele passages lang lijkt er eigenlijk weinig te gebeuren, zoals dikwijls
het geval is bij thrillers met een existentiële inslag; maar de spanning is te snijden,
en ontlaadt zich nu en dan in schrikbarende en overtuigende gewelddadigheid.
Het beeld van Mexico als de onbetwiste poel van verderf, gerund door psychopaten,
door en door misdadig, vergeven van slechte drank, valse insekten, lekke leidingen,
is natuurlijk deels het produkt van een onthutste Amerikaanse argeloosheid jegens
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de rest van de wereld, en na Lowry, Traven, Greene, et cetera inmiddels ook een
beetje een cliché. Maar misschien is het er inderdaad zo gruwelijk als ze het allemaal
afschilderen.
De stijl van de roman is af en toe kleurrijk op een manier die Ford in zijn latere
werk lijkt te vermijden (‘Oaxaca glinsterde als een mozaïek van platina lovertjes op
een fluwelen ondergrond’). Hij schrijft nu met een strak aangehouden soberheid die
doet denken aan Raymond Carver (1938), met wie Ford (1944) duidelijk affiniteit
heeft qua onderwerp en aanpak. Beide schrijvers putten mysterie uit het doodgewone,
beiden schrijven vanuit de grote Amerikaanse leegte en saaiheid, het rauwe land dat
Henry James en T.S. Eliot ontvluchtten. Ze zijn onkosmopolitisch, ze kijken niet
naar Europa; ze zijn even Amerikaans als Edward Hopper, aan wiens beelden ze
dikwijls doen denken: Carver roept vaker Hoppers stoffige, versteende interieuren
in gedachten, Ford zijn even mysterieuze, even verlaten, maar luchtiger buitenscènes.
Hij is erg goed in licht- en ruimte-effecten, iets wat men vaak ziet in dit krachtige,
inheemse type hoofdstroming van de Amerikaanse beeldende kunst en literatuur.
■
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Ko-met-de-neus als Godfather
Gevr. door journalist: maffia in Amsterdam om over te kunnen
schrijven
De mafia in Amsterdam door Bart Middelburg Uitgever: De
Arbeiderspers, 230 p., f 29,50
Tomas Ross
‘Hee! Hoo! Haa!’ Dat ongeveer, en die volgorde, dacht ik bij het zien van De Mafia
in Amsterdam van Bart Middelburg. De Mafia in Amsterdam! Elke béétje
-thrillerschrijver zou zo denken, denk ik, want hoewel we in dat genre stukken vooruit
zijn gegaan, het mankeert in Nederland toch nog altijd - ondanks kidnaps, RaRa,
seks en drugs - aan voldoende criminele authenticiteit om door geinspireerd te raken.
Een fiks vaderlands schandaal, een pruttelende doofpot, niets is beter voor de
fictieschrijver om de fantastie aan de gang te krijgen en een spannende plot te breien.
De Mafia! In Amsterdam! Niks meer inspecteur Snuf op zoek naar de vileine
moordenaar van de weduwe Spruitjes in de Derde Tuindwarsstraat, maar Lucky
Luciano op het Rembrandtplein, Vito Genovese op de Wallen, Joseph Valachi in de
Jordaan! Al die seks! Al die drugs! Al die Italiaanse ijskarretjes op de Dam! Lee
Towers, de Nederlandse Frank Sinatra, Willem Duyn de Hollandse Fats Domino!
Rijk de Gooijer als ‘The Godfather’ in ‘The Amsterdam Connection’! Duisenberg
als de vaderlandse Roberto Calvi! Onze eigen Consiglio d'Administrazione! Onze
eigen ‘capo dei tutti capi’! ‘Soldaten’ en ‘luitenanten’ die uit voorbij razende
Daf/Volvo's hun Beretta 70-78 LMG's leegknallen op de entrees van het Amstelhotel
en Yab Yum! Orlandini! Caransa!
Vergeet het maar! Eilanden zat, maar geen Sicilië. Urk.
Geen Cosa Nostra, maar Casa Rosso. Geen soepel draaiende ‘gang’, maar een
werkloze vliegtuigbouwkundige die gepakt wordt op f 250,-.
Met graagte fulmineer ik tegen columnisten wier stoelgang, vriendenclubje, net
geboren kindje, nieuwe vrienden of vakantiereisje steeds weer de spil vormen van
het narcistisch gelul dat steeds oeverlozer vormen aanneemt, nieuws verdringt, en
na 52 varianten op hetzelfde thema automatisch tot boekje verwordt. Dit gelul is
vrijwel altijd afkomstig van niet-schrijvers of ex-schrijvers die dus ook steevast de
top-tienen aanvoeren. Varkens die de spoeling zeer dun maken. Ik hield het echter
voor onmogelijk dat ook een journalist in staat zou worden gesteld zijn verslagjes
uit het dagblad gebundeld te krijgen. Het kan wél. Bart Middelburg, verslaggever
van Het Parool kreeg het voor elkaar bij De Arbeiderspers met De Mafia in
Amsterdam. Toen van Martin Ros, uitgever bij AP, onlangs zijn auto, waarin 25 (!)
plastic zakken documentatiemateriaal voor zijn nieuw te schrijven boek, werd gestolen
‘zagen stemmen in Ros' omgeving de diefstal als een keiharde waarschuwing van
de Amsterdamse onderwereld die niet erg blij zou zijn met de onthullingen (in
Middelburgs' boek - TR)’. Aldus de Volkskrant. Stemmen die zágen! Vermoedelijk
lázen ze ook, maar alleen de achterflap van het betreffende boekje: ‘Sindsdien (begin
jaren zeventig - TR) heeft de maffia miljoenen dollars in de illegale gokwereld van
met name Amsterdam gepompt, en die er nagenoeg ongestoord weer uit kunnen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

halen. De Nederlandse autoriteiten werkten bovendien niet alleen niet tegen, maar
zelfs actief mee: een aantal prominenten op de loonlijst van het ministerie van Justitie
maakte jarenlang deel uit van het web van dekmantels dat rond de
Amsterdam-connection werd gesponnen.’
Zo! Stemmen zagen. Web van dekmantels. Onthullingen. Prominenten op de
loonlijst. Autoriteiten die niet alleen niet tegen werken. Maffia pompt miljoenen erin,
en dat niet alleen, ze heeft ze er ‘nagenoeg ongestoord’ weer uit kunnen balen! De
smeerlappen! Gewoon hun geld weer teruggenomen. Met rode oren begonnen te
lezen. Hee! Hoo! Haa!

De brand in Casa Rosso, december 1983
ANP

Twaalf katernen, 188 bedrukte pagina's. Grotendeels herschreven stukjes uit Het
Parool, met zichtbare moeite tot hoofdstukken verwerkt. Een rommeltje. Herhaling
troef. Toen ik voor de achtste keer de beschrijving las van de brandstichting in de
Amsterdamse seksclub Casa Rosso ben ik opgehouden met tellen. Helaas niet met
lezen. Argumentatie is nonexistent. Middelburg zegt dat er drie miljoen in een gokclub
is gepompt, en dan is dat zo. Geen bronnen, alle informanten anoniem. Ja, ja, een
web van dekmantels wordt onthuld! De ‘redenering’ van de auteur doet denken aan
‘God is liefde. Liefde is blind. God is blind.’ Voor hem staat vast dat de maffia in
Mokum is en dus wordt alles en iedereen erbij gesleept. Het doet denken aan mensen
die heilig geloven in de Yeti en elk afgebroken twijgje als bewijsvoering zien. Zei
commissaris Sietsma niet dat de ontvoering van Freddie Heineken best wel eens het
werk van de Mafia kon zijn? Dan is dat dus zo. Was Ferdinand E. niet vorig jaar bij
het Lago Maggiore? Nou dan!
Middelburg ‘redeneert’ als volgt: de laatste jaren is het gokwezen, legaal en illegaal,
toegenomen. Daar zijn diverse nationaliteiten bij betrokken. Die schieten mekaar
wel eens dood. Met gokgeld werd de seksclub van wijlen Maurits de Vries (Zwarte
Joop) Casa Rosso opgezet. Maurits de Vries kwam nogal eens in Italië en Miami.
Veertien jaar geleden kwamen twee Mafia-relaties, zekere Cellini en zekere Alo op
bezoek in Amsterdam. In het bestuur van een zogenaamde liefdadigheidsinstelling
van deze Zwarte Joop zat 1 rechter, 1 bankier, zaten 2 gevangenisdirecteuren. Juist!,
zegt Middelburg, gokken en prostitutie horen bij de Mafia en we weten allemaal dat
ze daar bovendien niet kijken op een dooie. Werd een paar jaar geleden niet een
louche bokser in een vat cement opgevist? Typisch Mafia-praktijk! Die twee Italianen
van toen, van wie er eentje zelfs terug is geweest en een illegaal gokhuisje heeft
geëxploiteerd, hebben veertien jaar geleden Zwarte Jopie als stroman ingehuurd,
geld gefourneerd voor de seksclub Casa Rosso en de gokclubs ‘26’ en Cabala. Jopie
kende Caransa weer goed en die de hoofdstedelijke ‘zakenman’ Jaap Kroonenberg,
en met die namen kreeg je reputaties mee van een rechter en van ‘prominenten’.
Toch ook typisch des Mafia's?
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Was het maar waar! Er wordt werkelijk maar dan ook geen enkel bewijs voor
aangedragen. Integendeel zelfs. De auteur blijft maar wanhopig gepleegde
misdaden-in-alle-categorieën opsommen, noemt Turken, Chinezen, Joegoslaven,
Westduitsers, lardeert het zootje ongeregeld met Mafia-jargon als ‘Godfather’,
‘croonies’, ‘luitenanten’, ‘frontmen’, ‘forcemen’ en ‘fast-buck-sharpies’, maar al
met al wordt de lezer steeds duidelijker dat het toch nog altijd om Nikkelen Nelis en
Ko-met-de-Neus gaat. De sedert de eerste persconferentie in de zaak-Heijn befaamde
Amsterdamse penosebaas Frits Adriaanse, alias Frits van de Wereld (Frederico del
Mundo?) zegt het zo mooi en relativerend over dat illegale gokken hier: ‘Ze moeten
er gewoon een stuk of zes een vergunninkie geven en dan ben je van het hele gezeik
af. En je laat ze belasting betalen, want dan krijg je d'r nog centen van ook.’ Misdaad
in Holland! Belasting betalen! De Mafia en de fiscus. Zei ‘capo’ Vito Genovese niet
dat van alle ellende op dit ondermaanse de belasting het grootste kwaad is? En werd
Al Capone nou juist niet gepakt door de ‘cops’, maar door een nijvere
belastinginspecteur?
Een ‘vergunninkie’! Tja, tja, de Mafia in Amsterdam. Wat zo schrijnend is in dit
‘boek’ is dat de enkeling die dan wél bij name wordt genoemd en het kan weten,
ontként dat er een connectie is met Mafia of Cosa Nostra. Toos (Wijster) Faber van
Justitie: ‘Er is hier geen Italiaanse, en geen Amerikaanse, of welke maffia dan Ook
actief!’ De woordvoerder van de Criminele Inlichtingen Dienst van Amsterdam:
‘Geen enkel bewijs.’ Sietsma spreekt niet over maffia, maar - en zo hoort het ook
natuurlijk - over georganiseerde misdaad. Maar voor Middelburg is dat hetzelfde.
Alleen commissaris Kuiper van de Warmoesstraat zegt er iets van te weten, en
waarom? (lach niet): in de goktent Cabala stonden gokmachines van hetzelfde merk
dat de Mafia elders beheert! Conclusie dan toch terecht: ‘(...) dat met die relatie niet
kon worden bewezen dat de Mafia hier had geïnvesteerd.’ Ocharm! Had die
Middelburg wat, spreken ze het weer tegen! Maar wacht, de ex-HP-reporter Van
Dijk had bij Zwarte Joop gewerkt en dus...! ‘Nou ja,’ zegt Van Dijk, ‘in die trant
heb ik er zeker een keer of twee, drie over geschreven... niet met zoveel woorden
misschien...’ (cursivering van mij - TR). Niks dus. Niente. Maar niet voor Middelburg.
Die raast maar door. Nog een ‘betrokken prominent’? Het bewijs? De oud-topman
van de KLM Ritmeester van de Kamp werd in 1974 niet benoemd tot filiaalhouder
van de International Credit Bank in Genève, een bank die zwart geld ‘witte’. U leest
het goed, hij werd NIET benoemd. Middelburgs conclusie: ex-KLM-direkteur drs.
J. Ritmeester van de Kamp (had) eveneens indirect banden met de Amerikaanse
Mafia onderhouden! Niet benoemd, een bank in Zwitserland die zwart geld wit,
hoppa, dat is de Mafia! En de autoriteiten, o jee, die ook al, want a. ze weten ervan,
maar ze doen er niks tegen en b. ze profiteren er natuurlijk van, al dat gokken en die
seks levert de staat poen op! Tja, vadertje staat als pooier want de hoeren betalen
belasting. En in plaats van nou eens na te denken en tot de slotsom te komen dat de
autoriteiten niks doen omdat er helemaal geen Mafia ís! Wat er is, is georganiseerde
misdaad. Een van de Middelburgs' anonieme informanten zegt: ‘Het geld komt van
hier en niet van de overkant’ (= VS = Mafia - TR). En zo is dat natuurlijk.
Georganiseerde misdaad waarbij ook buitenlanders zijn betrokken, niets meer en
niets minder. Dat is het eni ge dat je te weten komt, maar omdat nou onthullend te
noemen! Zelden heb ik een boek ge lezen waarvan de titel zo strijdig is met de inhoud
(de cover-illustratie is óók tekenend voor het gehalte: een hand houdt zes speelkaarten
vast op een manier waarop niemand behalve mijn bejaarde oud-tante en mijn zoontje
van zes ze vasthoudt, over drie kaarten moet zoiets als een muis met rode verf aan
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z'n pootjes hebben gelopen, en het te spelen spel zal wel folklore zijn uit Wapserveen,
met bij voorbeeld pokeren, rummy, canasta of Black Jack, typische Mafia-spellen,
heeft het geen fluit te maken). Zoals Big Joe tegen ‘Spats’ Colombo zegt in Some
Like it Hot: ‘Big Joke!’ Het volgende boek zal wel heten De Ku Klux Klan in Twente
omdat ze daar roetkappen op hebben bij de paasvuren!
■
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Klein pandemonium van Brits links
Labour-politici blikken op niet geheel geslaagde wijze terug
If voting changed anything, they'd abolish it door Ken Livingstone
Uitgever: Collins, 367 p. Importeur Nilsson & Lamm, f 49,20
Changing battlefields The Challenge to the Labour Party door John Silkin
Uitgever: Hamish Hamilton, 226 p. Importeur Nilsson & Lamm, f 57,20
Family quartet Vera Britain and her Family door John Catlin Uitgever:
Hamish Hamilton, 188 p., Importeur Nilsson & Lamm, f 53,10
Bart Tromp
Een van de aantrekkelijke aspecten van de Britse politiek heb ik altijd de schrijfdrift
van haar beoefenaren gevonden. Deze was bovendien altijd gelijkelijk verdeeld over
backbenchers en frontbenchers. De eersten plachten niet terug te deinzen voor een
biografie of historische studie per twee jaar - prestaties die echter al jaren teruglopen
sinds de introductie van een commissiestelsel dat parlementariërs steeds minder
gelegenheid biedt boeken te schrijven of rond te hangen in de tearoom van het
Lagerhuis. De frontbenchers zijn door de maat genomen zo belangrijk dat ze alleen
maar over zichzelf schrijven, maar meestal doen ze dat ook werkelijk zelf.
Gebruikelijk was de memoires-vorm, maar sinds Richard Crossman daarmee begon
heeft het genre van het dagboek grootse opgang gemaakt. Crossman had het excuus
dat de publikatie van zijn diaries postuum gebeurde, en dat hij zijn
dagboekaantekeningen had willen gebruiken om op basis ervan een hedendaagse
Bagehot te worden en The English Constitution van de twintigste eeuw te schrijven.
Zijn navolgers lijken er meer op uit achteraf hun gelijk in zoveel mogelijk bladzijden
binnen te halen.
Angstig blik ik af en toe naar de - voorlopig - overtreffende trap in dit genre, die
ongeduldig op het recensieplankje staat te wachten: de vorig jaar verschenen politieke
dagboeken van Tony Benn (Anthony Wedgwood-Benn) over zijn eerste periode als
lid van een Labour-regering (1964-1967). Bijna zeshonderd pagina's, terwijl hij toen
nog tot de rechtervleugel van Labour behoorde en alleen maar over de Britse PTT
ging. Dat belooft dus op zijn minst nog vijf andere, even dikke delen over de volgende
twintig jaar van zijn parlementaire en politieke loopbaan.
Na dit papieren geweld doet het al sympathiek aan dat het epos van Ken Livingstone
de driehonderdvijftig bladzijden niet al te zeer overschrijdt. Het heeft voorts een
fraaie titel: If voting changed anything, they'd abolish it. Die titel staat op de omslag
boven een foto van de auteur, met op de achtergrond het helverlichte stadhuis van
Londen, waar hij ooit als voorzitter van de Greater London Council zetelde. Op de
foto stroomt de Theems tussen Livingstone en dat stadhuis. Dit betekent dat, tenzij
het hier een trucage betreft, Livingstone op het terras van het Lagerhuis staat.
Aangezien stemmen er wél toe doet zit Livingstone namelijk sinds de algemene
verkiezingen van vorig jaar in het Lagerhuis; dit verklaart zijn aanwezigheid op het
terras van de Commons.
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De Greater London Council is een van de centrale mythen in het wereldbeeld van
Labours linkervleugel. (De andere is die van Scargills mislukte mijnstaking; dan zijn
er nog wat kleinere.) De GLC was een bovengemeentelijk bestuurslichaam van de
Londense agglomeratie, met bevoegdheden voornamelijk op het gebied van
huisvesting en openbaar vervoer. De GLC werd van oudsher gedomineerd door
Labour. Aan het eind van de jaren zeventig slaagde de linkervleugel er op weinig
fraaie wijze in onder leiding van Livingstone de macht over te nemen. Een dag na
de verkiezingsoverwinning van Labour in 1981 wipte hij de lijsttrekker van de partij
en nam diens plaats in. Een paar jaar later maakte de regering-Thatcher in het kader
van de decentralisatie een eind aan het bestaan van de GLC. Eerder al was het
huisvestingsbeleid van de GLC toevertrouwd aan de gemeenten en was London
Transport (weer) een semi-zelfstandige organisatie geworden. De GLC had de laatste
jaren van zijn bestaan geen wezenlijke taken en bevoegdheden meer, maar dat
verneem je niet uit dit boek.

Ivoor draaien
Tot het standaardrepertoire van links-Labour behoort gescheld op de ‘kapitalistische
pers’. Veel van de Britse kranten doen op hun beurt hun uiterste best aan de
karikaturen van de linkervleugel te beantwoorden. Maar terzelfder tijd ontleent een
aantal voormannen van die vleugel hun politieke status aan hun positie in de media.
Dat geldt zeker voor Livingstone. Hij doet het goed op de tv, en laat zich niet, als
Scargill, in een Jaguar met chauffeur van de ene stakingsbijeenkomst naar de andere
rijden.
Zijn boek geeft een gedetailleerd overzicht van zijn werkzaamheden als voorzitter
van de GLC. Het politieke handwerk wordt uitvoerig uit de doeken gedaan: de
organisatie van intriges en tegen-intriges, de calculaties over wie wat zal doen, het
mobiliseren van steun, het achterhouden van informatie of juist het laten uitlekken
ervan, enzovoort. Het wordt geen moment boeiend. Misschien wel omdat nergens
duidelijk wordt wat nu de grote gedachte is achter dit ‘ivoor draaien’ - zoals Bas de
Gaay Fortman de kunst van de politiek noemde. Op meer dan driehonderdvijftig
bladzijden weet Livingstone zijn politieke opvattingen en ideeën vrijwel volledig
verborgen te houden. Zolang Livingstones activiteiten beschouwd worden als een
vriendelijke vorm van grootstedelijke guerrilla heeft dit relaas nog wel iets amusants,
ondanks de saaiheid waarin over de heldendaden wordt bericht. Anders wordt het,
als zij worden gezien als een model voor wat de Labour Party moet worden. Het is
niet moeilijk inhoudelijke bezwaren te bedenken tegen een ‘regenboogpartij’ van
gekleurden, homoseksuelen, groenen, invaliden, jongeren en vrouwen en andere
minderheden die de bureaucratie en het establishment bestrijden door elkaar niet al
te slecht betaalde banen te geven. Maar dat is niet eens nodig. Na de opheffing van
de GLC, die volgens Livingstone door de overgrote meerderheid van de Londenaren
diep betreurd werd, werd hij kandidaat voor Brent East, een van de veiligste
kiesdistricten in Londen voor de Labour Party. Livingstone werd er vorig jaar met
de hakken over de sloot gekozen, zoals nergens in de Londense kiesdistricten het
‘succes’ van de GLC de neergang van Labour zelfs maar bleek te hebben vertraagd,
Van Livingstone zullen zij niettemin nog wel veel meer horen. Bij gebrek aan beter
is hij gedoemd de voorman van de linkervleugel van de Labour Party te worden.
John Silkin was ooit een voorman van een andere linkervleugel van Labour. Hij
was van 1964 tot 1970 minister, en ook van 1974 tot 1979. Changing Battlefields
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verscheen postuum: Silkin stierf nog voor de algemene verkiezingen van vorig jaar.
Over de uitslag maakte hij zich klaarblijkelijk geen illusies. Zijn boek is voor ongeveer
eenderde een woedende analyse van wat er intern mis is met de Labour Party. De
rest bestaat uit het standaardverhaal van politici die denken dat ze wat te vertellen
hebben: hoofdstukjes die met elkaar een heel verkiezingsprogramma vormen, en net
zo interessant en geloofwaardig zijn. In het geval van Silkin wordt dit deel van zijn
boek enigszins gepeperd door zijn virulente anti-Europeanisme. In het hoofdstuk
over defensie leidt dit tot wel zeer nonsensicale beweringen - zeker voor een
oud-woordvoerder voor Defensie. De ‘voorwaartse verdediging’ van de NAVO
berust volgens hem op de overweging dat het ‘(is) vital that Allied troops, particularly
British troops, should be placed on West Germany's borders to discourage the
Germans from ever again being tempted to use the borders to launch agression against
their neighbours.’ De force de frappe is dan ook niet bedoeld om ‘de Sovjetunie in
toom te houden, maar om Frankrijk voor een Bondsrepubliekeinse aanval te
vrijwaren.’ Geen wonder dat Silkin de militaire toekomst van het Verenigd Koninkrijk
vooral op het water ziet, want ‘Engeland is nog steeds - al twee eeuwen lang - de
beste verdediging die de Oostkust van de Verenigde Staten heeft.’

Van boven naar beneden: Ken Livingstone, John Silkin, Tony Benn en Shirley Williams
ABC

Nauwelijks ingehouden woede
In het eerste deel geeft Silkin echter een waardevolle analyse van de neergang van
de Labour Party in termen van organisatorisch vermogen en aantrekkingskracht op
leden en kiezers. Dit is weer eens wat anders dan de analyse van die neergang in
termen van ideologie - op dat terrein heeft hij dan ook niets te bieden. Nu staat
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organisatorische neergang natuurlijk niet los van ideologische, maar er wordt vaak
maar al te gemakkelijk vanuit gegaan dat de laatste de eerste veroorzaakt. Voor de
rest bevat dit gedeelte van Silkin een van nauwelijks ingehouden woede doortrokken
verslag van zijn slag om het vicevoorzitterschap van de Lagerhuis-fractie in 1981.
Het ging toen om de vraag of Denis Healey dan wel Tony Benn zou winnen; door
zich als kampioen van oud-links - dat zijn in Labour de nazaten van de Bevan-vleugel
- in de strijd te werpen wilde Silkin stemmen bij de aanhangers van Benn weghalen.
Woede maakt het verhaal van Silkin in ieder geval spannender dan dat van
Livingstone. Benn verloor van Healey, op het nippertje (49,574 tegen 50,426%); of
Silkins stormloop daaraan heeft bijgedragen wordt niet helemaal duidelijk. De
niet-verkiezing van Benn is achteraf het keerpunt geweest in diens politieke carrière
en ook het begin van de neergang van ‘hard links’ in de Labour Party. Uit deze (en
andere) boeken wordt echter duidelijk dat dit in het geheel niet tot een heldere en
geloofwaardige nieuwe identiteit van het Britse democratisch socialisme heeft geleid.
Een tijdlang leek die nieuwe identiteit belichaamd te kunnen worden door de Social
Democratie Party, die in 1981 door uitgetreden Labour-leden werd opgericht. Bij de
verkiezingen van 1983 bleef de alliantie van SDP en Liberalen maar een paar procent
achter bij Labour, maar daarna is het bergafwaarts gegaan (hoewel de Alliantie op
lokaal niveau een sterke positie blijft innemen). Inmiddels is tot fusie van de
Alliantie-partijen besloten, en is de bekwaamste (en ongezeggelijkste) van de
SDP-politici, David Owen, uit protest tegen die fusie met een afsplitsing (voorlopig?)
de politieke wildernis in gegaan.
Mede-oprichtster van de SDP is oud-Labour-minister Shirley Williams. Die komt,
zo blijkt uit het boek van haar broer, uit een wel zeer excentrieke familie. Deze familie
is het thema van zijn memoires. Het kwartet waarvan de boektitel spreekt is gedurende
het grootste deel van de periode die centraal staat (1920-1940) een kwintet, omdat
de schrijfster Winifred Hoyt, de vriendin van de moeder, inwoonde tot ze in 1935
stierf. De vader was meestal weg, zodat toch een netto-kwartet overblijft. De
onderkoelde herinneringen van John Catlin aan zijn ouders, zijn zuster en zichzelf
leveren, naar wens, ingrediënten op voor een roman van Ivy Compton-Burnett dan
wel Evelyn Waugh.
Zijn moeder, Vera Brittain, werd twee keer beroemd. Eerst na de publikatie van
Testament of Youth, haar jeugdherinneringen, en veertig jaar later nog eens door de
daarop gebaseerde
Vervolg op pagina 12

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

10

Een dooltocht door de emplacementen van het geheugen
Dennis Potters roman ‘Dubbelspoor’
Dubbelspoor door Dennis Potter Vertaling Michael Eenhoorn Uitgever:
Bert Bakker, 208 p., f 27,90
Douwe Draaisma
Er is geheugenverlies en geheugenverlies en helaas worden die twee nogal eens
verward. Bij de klassieke amnesie wordt het verleden gewist, maar er is ook een
vorm die de patiënt zijn toekomst ontneemt. Verreweg de beroemdste patiënt uit de
amnesieliteratuur, Henry M., leed aan die tweede vorm van geheugenverlies. Bij
hem raakte door een mislukte hersenoperatie het inprentingsvermogen in het ongerede.
Zijn geheugen voor het verleden bleef intact, maar hij verloor het vermogen nieuwe
herinneringen te vormen. Zo was zijn verleden al bij zijn leven afgesloten en voltooid.
Het te ruim gehanteerde lancet had hem afgesneden van zijn toekomst.
De roman Dubbelspoor van Dennis Potter, in ons land vooral bekend door The
Singing Detective, gaat over de klassieke variant van geheugenverlies. Een man die
later John zal blijken te heten raakt van het ene moment op het andere al zijn vergaarde
herinneringen kwijt. Hij zit in de restauratiewagen van de trein naar Londen als hij
met een simpele pennestreek wordt afgesneden van zijn persoonlijk verleden: ‘De
catastrofe voltrok zich even snel als een val in een open put en het op de bodem
breken van alle botten in zijn lichaam.’ Voor John begint vanaf dat ogenblik een
gedwongen bestaan in de tegenwoordige tijd. Hij kijkt naar beneden; op zijn bord
ligt een vis, half opgegeten door zijn vorige zelf.
Johns falende geheugen wekt onmiddellijk de nieuwsgierigheid van de andere
reizigers. Op hun advies doorzoekt hij zijn zakken. Er is niets dat hem op het spoor
van zijn verleden brengt, geen rijbewijs, geen sleutels, zelfs geen treinkaartje. Een
van de medereizigers verzekert hem dat hij in ieder geval geen Welsh accent heeft
(‘Dat is zeker een opluchting, hè?’). Hij weet niet waar hij vandaan komt en dus ook
niet waar hij heen moet. Even later staat hij zonder bagage, zonder verleden, als een
hedendaagse Kaspar Hauser, in het geroezemoes van een stationshal.
Voor de lezer is de situatie op dit moment nog overzichtelijk: een man is zijn
geheugen kwijt, eigenlijk weet hij dus niets meer over zichzelf dan wij, we wachten
af wat hij zoal gaat ondernemen. Maar al snel laat Potter de lezer delen in de
desoriëntatie van zijn hoofdpersoon. John weet niet of de beelden die in zijn
bewustzijn opduiken herinneringsflarden, fantasieën of herinnerde dromen zijn en
de lezer weet dat evenmin. Vanaf het moment dat John uitstapt neemt de verwarring
alleen maar toe: er zijn dromen in dromen, fantasieën, uittredingen, déjà vu's,
hallucinaties. Telkens als John weer wat vat begint te krijgen op wat er omgaat in
zijn geest laat Potter het beeld even rimpelen en begint een andere episode. Net als
The Singing Detective lijkt Dubbelspoor zich af te spelen in die laag in het bewustzijn
waar we ons bij het inslapen in weg voelen zinken: een snelle reeks beelden,
geluidloos, chaotisch, beelden waar we nooit meer dan een glimp van opvangen
omdat juist het gadeslaan ze weer doet verdwijnen.
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Gelukkig wordt na de eerste paar hoofdstukken Helen geïntroduceerd, Johns vrouw.
Dank zij haar komen we wat meer over John te weten. Hij was tot voor enkele
maanden als art directer in dienst van een reclamebureau maar had plotseling zijn
ontslag gekregen, midden in een advertentiecampagne die met afbeeldingen van half
ontklede vrouwen de stagnerende markt voor personal computers nieuwe impulsen
moest geven. Na zijn ontslag had hij zich als een bezetene toegelegd op het schilderen
van wilde bloemen. Het ingespannen werk bracht hem op de rand van overspanning.
De reis naar Londen was nodig om zijn werk aan een uitgever te laten zien.

Onverteerde resten
Niemand raakt zomaar zijn geheugen kwijt. Was de amnesie van Henry M. het gevolg
van een concreet organisch letsel, de geheugenstoornis van John heeft meer van een
hysterisch verlamde hand. Gaandeweg wordt duidelijk dat zijn geheugen niet is
verdwenen, maar juist gebruik maakt van de schemertoestand in zijn bewustzijn om
een paar oude rekeningen te vereffenen. Terwijl John door de stad dwaalt komen uit
de diepten van zijn bewustzijn herinneringen naar boven die al lang verteerd hadden
moeten zijn. Onder de oppervlakte is alles in beroering geraakt, even tastbaar als het
gedempt en aanhoudend gerommel van ondergrondse treinen dat hij onder zijn
schoenen voelt: ‘Er moesten daar grotten zijn die voor hem verborgen bleven, waarin
de donder rommelde en met muren die glommen van de regen.’
Zoals iemand die misselijk is alleen uit een maag bestaat en zich overgeleverd
voelt aan een orgaan dat een eigen wil heeft gekregen, zo voelt John zich overgeleverd
aan zijn opspelend geheugen. Er wringen zich voortdurend onverteerde resten naar
boven. Hij ziet zichzelf weer als kind in de studeerkamer van zijn vader, een dominee
die lange, galmende monologen afsteekt, hem zijn preken voordraagt (‘een labyrint
van metaforen waarin John gegarandeerd na de eerste paar lange zinnen de draad
volledig kwijt was’), hem straft als hij niet stil zit en hem daarna ook nog eens dwingt
hardop te zeggen dat die straf terecht is. Bij de plotselingen terugkeer van deze
herinneringen heeft hij het gevoel bij de keel te worden gegrepen. Even later droomt
hij met een hallucinerende levendigheid dat hij een jong hoertje van de straat in een
taxi sleurt en haar zo stevig in bedwang houdt dat hij het ongelukkige kind aan het
eind van de rit per ongeluk blijkt te hebben gewurgd.
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Als om het gelijk van Freud te bewijzen zijn er behalve de verdringingen en de
symbolise ringen in de droom ook de nodige seksuele impulsen. Ze worden
gekanaliseerd in de fantasie, opnieuw zeer levendig, dat hij in een bor deel verzeild
raakt of dat Angela, een vriendin (‘haar lippen waren altijd een beetje vochtig: alsof
ze net iets vettigs had gegeten’), hem met de mond bevredigt.
In de loop van het boek beginnen de herinneringen voor de lezer een patroon te
vormen Een goed deel van het plot bestaat uit de geleidelijke reconstructie van het
trauma dat tot het geheugenverlies heeft geleid (en mag dus niet verklapt worden).
Voor John zelf lijken de beelden afkomstig uit een afzichtelijke laag, een laag ‘voorbij
het rommelen van de ondergrondse trein, onder de dikke wormen en de met slijm
beladen slakken, dieper dan de glinsterende rioolbuizen met hun drijvende
samengeklonterde uitwerpselen en krabbelende gebochelde ratten, tot aan het boze
koninkrijk van de echte monsters.’ Geen wonder, beseft hij in een lucide moment,
dat zijn geest de vergetelheid zoekt.

Compromitterende registers
Dubbelspoor is een hitsige thriller, opgespannen in een psychologische roman. Op
het niveau van de diepere lagen, dat van de onderaardse emplacementen, wordt
bekwaam een broeierige sfeer opgeroepen die in de mooie vertaling van Michael
Eenhoorn ook goed bewaard is gebleven. Tot het einde toe blijft onzeker hoeveel
werkelijkheid in de verbeelding zit bijgemengd. Pas als John weer thuis komt worden
de samenhangen wat duidelijker en valt te taxeren welke personages echt geliquideerd
zijn. De meer reflectieve gedeelten, bijvoorbeeld de gesprekken met John die Helen
zich voorde geest haalt terwijl ze op hem wacht, benut Potter om te demonstreren
hoe weinig mannen en vrouwen van elkaar begrijpen als het over seks gaat. Als John
met veel sartriaans gefilosofeer over de scheiding tussen lichaam en geest uitlegt dat
hij na de liefdesdaad altijd bevangen wordt door een gevoel van walging, denkt Helen
bij zichzelf: ‘Walging? Nou, dank je wel. Hartelijk bedankt.’
Maar vóór alles is Dubbelspoor een malicieuze studie van de dubbele boekhouding
in het menselijk geheugen. Het laat zien dat er, naast de gewone archivering van
wederwaardigheden, in het verborgene lijsten van verdrongen materiaal worden
aangelegd. Die compromitterende registers worden weer tevoorschijn gehaald als
we door ziekte of overspanning of om wat voor reden dan ook onze greep op het
geheugen verliezen. Pas dan blijkt hoe pijnlijk nauwkeurig ze al die tijd zijn
bijgehouden. Niets maar dan ook niets is verdwenen. Geen enkel spoor is gewist.
Dubbelspoor is het relaas van de sinistere navorderingen die deze
schaduwboekhouding aan iemand kan opleggen.
■
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Altijd zwichten voor de begeerte
De betekenis van de dichter Kavafis

Kavafis

Ik ging naar de geheime kamers Over de dichter K.P. Kavafis door Hans
Warren en Mario Molegraaf Uitgever: Bert Bakker, 238 p., f 29,90
The poetics of cavafy Textuality, Eroticism, History door Gregory Jusdanis
Uitgever: Princeton University Press, 193 p. f 63,50
Wim Hottentot
‘Wellicht kan de Kavafis-interpretatie eens beginnen.’ Destijds de laatste woorden
van mijn bespreking van de tweetalige Kavafis-editie die Hans Warren en Mario
Molegraaf publiceerden in 1984. Ik heb er toen geen moment aan gedacht dat de
beide heren zelf deze wens zouden vervullen! Ik ging naar de geheime kamers bevat
een zevental stukken van de hand van Warren of Molegraaf of van hen samen. In
een achtste hoofdstuk publiceren zij hun vertaling van dertien verschillende
fragmenten uit het proza van de dichter, waarin Kavafis zich uitspreekt over zijn
eigen poëzie of over de dichtkunst in het algemeen. Tenslotte is er een erg handig
register van titels en eerste regels, dat ik in de gedicht-editie tot nu toe bijzonder
gemist had. Hopelijk wordt dit register bij een herdruk ook daar toegevoegd.
De zeven studies zijn onder te verdelen in een tweetal kleinere bijdragen die
oorspronkelijk in De Tijd en in deze krant verschenen en vijf meer serieuze opstellen
over diverse aspecten van het werk van Kavafis. Van de twee krantestukken, beide
van Warren, verhaalt het eerste over een bedevaart-achtige reis die de twee vertalers
‘in het voetspoor van Kavafis’ maakten, onder meer naar zijn graf in Alexandrië.
Het andere is een soort credo van de dichter Warren, waarin hij zo precies mogelijk
zijn plaats tracht te bepalen tegenover persoon en werk van de beroemdste auteur
die ooit in het modern Grieks schreef. ‘Een ultra-modern dichter, een dichter van
toekomstige generaties’, zoals Kavafis (1863-1933) zonder ironie en met een gepast
gevoel van eigenwaarde zei in 1929.
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Eén van de sterke punten van Ik ging naar de geheime kamers is het feit dat het
bijzonder veel wetenschappelijk en essaystisch materiaal verwerkt dat alleen in het
Nieuwgrieks bestaat. Dat materiaal is niet alleen door de taalbarrière vrijwel
ontoegankelijk voor de Nederlandse lezer, maar ook om een nog veel trivialer reden:
het uitgeverswezen is in Griekenland dermate primitief georganiseerd dat het bijna
onmogelijk is publikaties over een bepaald onderwerp in enige mate van compleetheid
in handen te krijgen. Het moet Warren en Molegraaf veel tijd, geld en moeite hebben
gekost, om zoveel bijeen te brengen. Hulde!

Erotiek
De vijf grote stukken zijn, op een inleidend eerste hoofdstuk na, vrij ingrijpend
gewijzigde, uitgebreide en up to date gebrachte versies van artikelen die eerder
verschenen in het Kavafis-nummer uit 1984 van het literaire tijdschrift Maatstaf. Dat
eerste hoofdstuk is naar mijn smaak te lang, en niet altijd even to the point. Het geeft
wel een goede biografie van de dichter en spreekt regelmatig verhelderend over de
thematiek die in enkele andere hoofdstukken wordt uitgewerkt. Het meest geslaagd
vind ik het titelhoofdstuk ‘Ik ging naar de geheime kamers’. Daarin behandelt Mario
Molegraaf hét hete hangijzer uit de Kavafologie: de erotiek. Ongetwijfeld zullen er
weer geleerden en liefhebbers tot tegenspraak of, nog mooier, tot razernij worden
geprovoceerd door apodictische uitspraken als de volgende: ‘Er zijn, als men mij
vraagt, geen homoseksuele en niet-homoseksuele gedichten, geen meer of minder
homoseksuele regels. Het werk van Kavafis is helemaal en voortdurend
homoseksueel.’
Geen wetenschapper zou zo'n uitspraak voor zijn rekening nemen, en elders blijkt
ook Molegraaf wel in te zien dat strikt logisch er wel homoseksuele handelingen,
maar natuurlijk geen homoseksuele gedichten of oeuvres bestaan. Wat zouden die
met elkaar moeten doen? Niettemin bestaat er, vooral in Griekenland zelf, de ook
hier maar al te bekende neiging om de homoseksuele thematiek, waarvan het werk
van Kavafis vol is, te negeren, te bagatelliseren of te kleineren. Molegraaf interpreteert
Kavafis' visie op de erotiek terecht in het kader van het Franse Decadentisme en het
Engelse Estheticisme. Het Nieuw Hedonisme van Henry Wotton in Wildes Picture
of Dorian Gray, dat altijd op zoek is naar nieuwe erotische ervaringen, verwoordt
Kavafis in zijn prozagedicht Het Regiment van het Genot:
‘Spreek niet over schuld, spreek niet over verantwoordelijkheid. Wanneer het
Regiment van het genot voorbijgaat met muziek en vaandel, wanneer de zinnen
sidderen en beven, is onverstandig en oneerbiedig hij die zich verre houdt... Geloof
niet dat enige verplichting je bindt. Jouw plicht is dat je zwicht, dat je altijd zwicht
voor de begeerten.’
Men vergelijke Wildes: ‘The only way to get rid of a temptation is to yield to it.’
(In het recente interview met Bibeb plaatst Hugo Claus zich in een aloude traditie.
Claus: ‘Een grote passie moet men volgen tegen elk beter weten in.’)
Een opmerkelijke overeenkomst zie ik ook met E.M. Forster, zoals bekend een
persoonlijke vriend van Kavafis en zijn grote propagandist in Engeland. Molegraaf
citeert uit Kavafis' Aantekeningen over poëtica en moraal heel terecht: ‘De
betreurenswaardige wetten van de samenleving - niet voortkomend uit gezondheid,
en niet uit redelijkheid - verkleinden mijn werk. Ze legden mijn uitingen aan banden.’
Forster schreef op oudejaarsdag 1964 in zijn dagboek - hij was toen zesentachtig
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jaar! -: ‘I should have been a more famous writer if I had written or rather published
more, but sex has prevented the latter.’ Maurice werd dan ook pas in 1971 gedrukt,
postuum.
Wat had ik graag eens de gesprekken bijgewoond die de beide literatoren daarover
zullen hebben gevoerd - onder vier ogen, vermoed ik. Zouden ze trouwens écht
beroemder en groter zijn geweest? Ik weet dat nog zo niet. Er is een niet onbelangrijke
stroming in de literaire homostudies die beweert dat - paradoxaal genoeg - de
emancipatie van de homoseksueel en de mogelijkheid om openlijk en zonder al te
veel maskeringsstrategieën een homoërotische thematiek te behandelen heeft geleid
tot een artistieke achteruitgang.
Molegraaf is, voor zover mij bekend, de eerste die wat uitgebreider schrijft over
een tweede seksueel taboe dat Kavafis in zijn werk overtreedt: de soloseks, een
onderwerp dat meestal geheel wordt genegeerd. Molegraaf meent bijvoorbeeld dat
het gedicht ‘Hij zweert’, waarin de protagonist, ondanks zijn goede voornemens, 's
nachts steeds ‘verloren terugkeert naar hetzelfde verderfelijke genot’ over masturbatie
gaat. Ik moet zeggen dat het op mij meer de indruk maakt het homoseksueel cruisen
te thematiseren, de zoektocht naar anonieme buitenseks, een interpretatie die we
bijvoorbeeld in de biografie van Robert Liddell vinden. Liddell geeft ook enkele
biografische details die deze uitleg aannemelijk maken. Bij een aantal andere teksten
van Kavafis overtuigt Molegraaf mij echter wel, al lijkt me zijn idee dat de naam
Imenos in het gelijknamige gedicht associaties wekt met ‘himeros’, ‘liefdesverlangen’,
en het (beruchte) werkwoord ‘hièmi’, dat wel eens ‘klaarkomen’ kan betekenen, om
taalkundigre redenen onwaarschijnlijk.
Van de andere grote hoofdstukken behandelt er één het beeld dat Kavafis geeft
van de stad Alexandrië, waarbij Mario Molegraaf ook enkele andere literaire
Alexandrië-beelden in de moderne literatuur betrekt. Het wordt duidelijk dat Kavafis,
ook in andermans fictie, al of niet onder eigen naam, een centrale rol speelt. Hij is
dé dichter van het moderne Alexandrië.
In een gezamenlijke bijdrage komen nog de literaire invloeden van en op Kavafis
aan de orde. Warren en Molegraaf typeren de dichter als een anti-romantische ironicus,
in wiens werk het kunstenaarschap en de kunst de enige grootse idealen zij in. Publiek
is onnodig, de kunst moet om de kunst worden geschapen. Terecht wijzen de schrijvers
erop dat Kavafis weinig hebben moest van de Griekse literatuur van zijn eigen tijd.
Hij zocht bewust aansluiting bij de geleerde traditie van academische en ironische
poëzie in het Hellenistische Alexandrië van 2200 jaar geleden, waar voor het eerst
in de geschiedenis van de wereldliteratuur kleine genres als herdersdicht en epigram
tot literair ideaal werden verheven. Invloeden van vooral epigrammen uit de
zogenaamde Griekse Anthologie zijn sinds 1948 regelmatig en terecht verondersteld
en beschreven. De invloed van Kafavis op de hedendaagse poëzie is onmetelijk.
Warren en Molegraaf laten verwerking zien bij Brecht en Montale. Ze zouden nog
tal van andere namen kunnen noemen en doen dat feitelijk ook op andere plaatsen
in hun bevlogen en jargonloos boek, dat - zoals het hoort - hier en daar wat eigenzinnig
is en soms tot tegenspraak prikkelt, maar vrijwel steeds blijft boeien.

Dociele dissertatie
Het tweede in de aanhef genoemde werk is de fraai uitgegeven bewerking van een
proefschrift, dat zich echter wel bijzonder dociel aanpast aan de regels van het genre
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‘dissertatie’. Ik vrees dat we in Nederland van onze ongelukkige aio's ook dit type
treurnis moeten verwachten. Het boek van Jusdanis is dan ook eerder interessant als
typisch voorbeeld van het hedendaagse wetenschappelijk literair vertoog dan als
interpretatie van het werk van Kavafis. Er worden bijzonder veel open deuren
ingetrapt, waarbij regelmatig in een aantal preliminaire verplichte oefeningen wordt
bewezen dat de promovendus heus wel weet hoe het gangbare
literatuurwetenschappelijk jargon luidt.
Jusdanis wil, anders dan Warren en Molegraaf, geen totaaloverzicht van het werk
van Kavafis geven. Hij beperkt zich tot de ideeën van de dichter over de literatuur,
zoals die verwoord worden in zijn gedichten, maar ook in enkele proza-artikelen,
brieven en andere egodocumenten. Daarbij probeert hij deze visies in te bedden in
het grotere literaire vertoog uit de
Vervolg op pagina 16
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Brits links
Vervolg van pagina 9
televisieserie. Zijn vader was de politicoloog George Catlin (die ik ken van een aardig
boek over Thomas Hobbes), een man met ver reikende politieke ambities, die volgens
zijn zoon de indruk wekte ‘a frightful snob’ te zijn en dat blijkens het boek ook was.
Hij leek op de acteur Leslie Howard, en die gelijkenis cultiveerde hij. Zijn snobisme
was enerzijds op sommige beslissende momenten kleiner dan dat van anderen. Bij
een bezoek aan Oriel College werd het tafelkleed waarop Catlin zijn glas wijn had
staan tijdens het diner weggehaald. Dat glas verdween dus ook. De Pro vost: ‘First
time I ever came across a man who did not finish his wine.’ Catlin werd weer geen
Fellow in Oxford.

Typemachine als rivaal
Het uitgesproken pacifisme van zijn echtgenote - erfenis van haar ervaringen uit de
Eerste Wereldoorlog - deed in de late jaren dertig zijn politieke vooruitzichten in
Labour geen goed. Herbert Morrison, de Londense partijleider, noemde hem een
‘Dorchester socialist’, naar het dure hotel waar Catlin graag verkeerde. De kleine
Shirley daarentegen wist al op veertienjarige leeftijd, bij een huisbezoek van Morrison,
diens aandacht als politica in de dop te trekken; na de oorlog ging ze het huis in en
uit door het souterrain, en deed alsof de huishoudster en haar man haar ouders waren.
Volgens de schrijver onder invloed van de democratische ideeën die de kinderen
hadden opgedaan tijdens hun evacuatie in Amerika, waar ze voorzichtigheidshalve
in de oorlog heen waren gestuurd. Hun moeder publiceerde in de oorlog een boek,
Humiliation with Honour, in de vorm van brieven aan haar zoon. ‘Ik heb het boek
niet gelezen,’ schrijft hij even laconiek als waar hij zich herinnert in zijn jeugd de
type machine van zijn moeder als zijn voornaamste rivaal te hebben leren kennen.
John Catlin werd geen accountant of priester, zoals zijn vader had gewild. In het
eerste geval zat je nooit zonder geld, in het tweede ge val had hij voor z'n veertigste
bisschop kunnen zijn. Hij werd schilder, en stierf kort na dit boek voltooid te hebben.
Zijn vader werd noch lid van het Lagerhuis, noch minister en ook geen Fellow of All
Souls. Een beperktere ambitie ontsnapte hem eveneens: hij werd ook geen Peer of
the Realm, maar eindigde als Sir George Catlin. Shirley Williams (‘like most English
people, Shirley is basically a philistine’) wordt geen minister-president van
Groot-Brittannië.
Het is moeilijk deze herinneringen anders te lezen dan als een vileine afrekening
in de beste Britse traditie: geen spier wordt vertrokken, geen onvertogen woord valt,
geen emotie wordt getoond. Ze geven bovenal een beeld van een familie en een
milieu waarin de dienst aan de publieke zaak een kille barrière vormt voor menselijke
relaties.
■

Een niet-westerse realiteit
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De slangenboom door Uwe Timm Vertaling Gerrit Bussink Uitgever:
Amber, 226 p., f 27,50
Eric Gobbers
De Slangenboom van de Duitse auteur Uwe Timm is een variatie op een thema dat
in nauw verband staat met de desillusies van de naoorlogse generatie. Een late dertiger,
Wagner, vertrekt in opdracht van zijn bedrijf naar een door een militaire junta
geregeerd Zuidamerikaans land om er de bouw van een papierfabriek te leiden. Thuis
zit hij al enkele jaren emotioneel op een dood spoor, zijn vrouw en kind lijken
vreemdelingen. De verwarrende ervaringen van Wagner in zijn nieuwe omgeving
worden steeds afgewisseld met herinneringen aan het leven in het Westen en pogingen
om de langzame desintegratie te doorgronden van een huwelijk tussen twee mensen
die het ooit zo goed met elkaar konden vinden.
De eerste reactie van Wagner wanneer hij geconfronteerd wordt met de chaotische
werkelijkheid van de Zuidamerikaanse tropen is er een van poging tot controle.
Hoewel hij volledig gedesillusioneerd is in het westerse materialisme, valt hij, wanneer
hij te maken krijgt met een wereld van chaos en corruptie, bijgeloof en brutale
politieke repressie, in eerste instantie terug op diepgewortelde rationalistische reflexen.
Iedereen die hij ontmoet schijnt zich erbij neergelegd te hebben dat het hele systeem
vierkant draait. Wagner denkt dat zijn ethische, economische en politieke waarden
sterk genoeg zijn om wat in zijn ogen misverstanden zijn als sneeuw voor de zon te
doen smelten. Wanneer hij kort na aankomst een groene slang overrijdt, herhaalt hij
steeds opnieuw dat het om een ongeluk gaat, terwijl de inheemse arbeiders er een
onheilspellend voorteken in zien. Uiteindelijk zal er een staking uitbreken wegens
onvrede over verschillende ‘onbegrijpelijke’ details terwijl bijvoorbeeld slechte
leefomstandigheden of een te karig loon daar (onbegrijpelijk voor een westerse geest)
geen rol in spelen.
Langzamerhand evolueert Wagner van een ‘hollow man’, een uitgebluste,
gedesillusioneerde westerling naar een tragische figuur. Tegelijkertijd, en dat maakt
van De Slangenboom meer dan een vlot leesbaar verslag van een mid-life crisis,
transformeert echter ook het decor. Hoe meer Wagner de onbegrijpelijkheid accepteert,
hoe hallucinanter de horrorshow van de dictatuur wordt. Uwe Timm orkestreert die
evolutie zo meesterlijk dat het einde van de roman, wanneer het corrupte regime
belaagd wordt door rebellen, tegelijk het einde van de wereld lijkt te zijn.

Brieven
Homovervolging in de nazi-tijd
In de Boekenbijlage van 2 april 1988 bespreekt Gert Hekma twee boeken over de
homovervolging in de nazi-tijd. Hij zegt daarin, dat Rohm in 1934 niet om zijn
seksuele geaardheid is vermoord, maar omdat hij met zijn bruine leger een
overeenkomst tussen Hitler en de Wehrmacht in de weg stond. Dat is juist, maar het
gebruik van het woord ‘Wehrmacht’ is dat volgens mij niet. In Röhms tijd bestond
die nog niet. De Reichswehr was het leger van 100.000 man, dat Duitsland na
Versailles mocht aanhouden. Deze bepaling werd al snel ontdoken door
kaderopleidingen in de Sovjetunie en - na de machtovername - met een clandestien
leger onder auspiciën van de Reichswehr, dat op 1 oktober 1934 al tot 300.000 man

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

was aangegroeid. Pas toen Hitler op 16 maart 1935 brutaalweg de algemene
dienstplicht had afgekondigd - wat de dag daarop (Heldengedenktag!) in het hele
land tot uitzinnig enthousiasme leidde omdat de ‘ketenen van Versailles nu afgeschud
waren’ - werd het nieuwe leger: de Wehrmacht officieel gepresenteerd.
Bergen (N.H.)
H.E. Kalshoven-Brester
Vanuit een westers oog is Wagners evolutie er een van desintegratie: wat hem nog
overblijft aan luttele steunpilaren die zijn gebrek aan controle stutten, wordt
weggeslagen door de confrontatie met een realiteit waar de verbanden heel anders
gelegd worden.
Uwe Timm geeft de lezer echter een bredere kijk door de zintuiglijkheid steeds
meer veld te doen winnen op de reflectie, zonder daarom een variatie op de ‘nobele
wilden’ op te dissen De leeuw mag dan al fascineren door zijn kracht en aristocratische
houding, als hij honger heeft, bijt hij nog altijd de hand die hem wil aaien.
■
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BERT NIENHUIS

Pauwegebraad, opgediend in het eigen verenkleed
Barbara Ketcham Wheaton over vervlogen kook- en eetgewoonten
Diny Schouten
De ‘nouvelle cuisine’ is minder nieuw dan ze eruitziet. Ook in de achttiende
eeuw is deze combinatie van eenvoud en verfijning met een voorkeur voor
‘weinig op het bord’ een tijd in de mode geweest. Barbara Ketcham
Wheaton verdiepte zich gedurende vijfentwintig jaar in de geschiedenis
van het koken en eten en schreef een boek: De smaak van het verleden.
De Franse keuken van 1300 tot 1789 (vertaald door Koen van Gulik, Bert
Bakker, 385 p., f 45,-). Zij was in Nederland en Diny Schouten sprak met
haar over speurtochten in bibliotheken, de terugkeer van de
frambozenmanie en de verschillen tussen het voedsel van de armen en van
de rijken. ‘Wij beschikken niet meer over de spijsvertering van de
middeleeuwers.’
‘Ach vriend, wat zijn grote hazelhoenders lekker, maar wat zijn ze moeilijk te
verteren! Mijn kok en mijn apotheker zijn nog eens mijn dood,’ klaagde Voltaire in
een brief aan zijn vriend de hertog de Richelieu. In andere, evenzeer door indigestie
ingegeven, jammerklachten heette hij koks ‘gifmengers die hele families ruïneren
door hun met ragouts en hors-d'oeuvres beroerten, dysenterie en kwaadaardige
koortsaanvallen te bezorgen.’ Toch kan Voltaire zijn beschuldigingen niet ernstig
gemeend hebben, schrijft Barbara Ketcham Wheaton in haar studie van vijf eeuwen
prerevolutionaire Franse kookkunst De smaak van het verleden: zelfs toen hij te ziek
was om te eten, hield hij er voor zijn gasten een goede tafel op na, of leende hij zijn
kok voor een paar dagen aan vrienden uit: ‘Een kok roest vast bij een zieke die zijn
bord niet meer schoon eet, en de schone kunsten moeten beschermd worden.’
Aan Voltaire, wiens voortreffelijk beheer van zijn landgoederen (in de buurt van
Genève; eerst Les Délices en vervolgens Ferney) en zorg voor het materiële welzijn
van zijn pachters wijzen op het ernstig nemen van Candides vermaning ‘Il faut cultiver
notre jardin’, wijdt Barbara Wheaton een gedeelte van het hoofdstuk ‘Trends en
controverses in het midden van de achttiende eeuw’. Ze brengt hem daar ter sprake
op grond van zijn veelvuldige culinaire metaforen, die in frequentie niet onderdoen
voor de verwijzingen naar de tuinbouw. In de ‘oude en nieuwe kookstijlen’ van
schrijvers en filosofen plaatste Voltaire zich in zijn jonge jaren als een beoefenaar
van de nouvelle cuisine. Veel bemoeienis met de gastronomische controverse van
zijn dagen had hij niet; zijn keuken weerspiegelde zijn levensstijl, die van de grand
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bourgeois of hereboer. De nieuwe manier van koken - omstreeks 1750 een even
kostbare ‘terug naar de eenvoud’-beweging als de nouvelle cuisine uit het laatste
kwart van déze eeuw - vond zijn aanhang onder de veel modegevoeliger stedelijke
aristocratie, die zich er overigens snel van afwendde voor een volgende trend: een
herleefde belangstelling voor de ‘eerlijke’ en ‘gezonde’ cuisine bourgeoise. Terzelfder
tijd ging de belangstelling van de bourgeoisie over op de uit de mode geraakte
gerechten van de ‘haute cuisine’ der grote heren. Ook culinaire geschiedenis herhaalt
zich.

Ménagier de Paris
Barbara Ketcham Wheatons betrekkelijk nieuwe specialisme valt evenzeer in een
mode. In het voorwoord van De smaak van het verleden, verwijst ze met gepaste
dankbaarheid naar de stimulansen voor het bestuderen van de materiële en culturele
omstandigheden van het dagelijks leven die uitgingen van de historische school van
Mare Bloch en Lucien Febvre, oprichters van het Franse tijdschrift Annales. De
populariteit van Le Roy Ladurie en Fernand Braudel was echter nog ver weg toen
ze, vijfentwintig jaar geleden, begon met het bestuderen van de (zelden geraadpleegde)
‘onvergelijkelijke verzameling’ kookboeken van de Bibliothèque Nationale in Parijs.
Een tweejarig verblijf aldaar met haar echtgenoot, die zijn studie Nederlandse
cultuurgeschiedenis in Utrecht verruilde voor een maatschappelijk veelbelovender
promotie-onderzoek in Frankrijk, en drie kleine kinderen die de kleuterschoolleeftijd
begonnen te bereiken, maakten het werken aan een vertaling van een veertiende-eeuws
manuscript, de Ménagier de Paris, mogelijk. Het gekozen onderwerp lag voor
kunsthistorica Barbara Wheaton (gepromoveerd in Harvard) niet zo voor de hand:
‘Niemand die ik kende die zich voor koken interesseerde, interesseerde zich voor de
geschiedenis van het koken. Alleen Julia Child.’ Speciaal om Child een plezier te
doen, op wier beroemde Parijse kookschool ze af en toe demonstraties volgde (‘Niet,
de cursus, want die was toen zeer chaotisch georganiseerd en ik had mijn tijd nodig
om in de bibliotheek te kunnen zitten’) kookte ze een zeventiende-eeuwse Poulet
d'Inde à la framboise farcy: een grotendeels ontbeende kalkoen waarvan de huid
heel gelaten wordt, gevuld met duifjes en gehakt kalfsvlees. Het beest wordt eerst
gebraden en vervolgens gepocheerd, vergezeld door een saus van paddestoelen en
verse frambozen. Een entree die volgens La Varenne, schrijver van Le Cvisinier
françois (1654) waaruit het recept geput is, heel geschikt is om mee te nemen als
men met het leger op tocht is. Wheaton geeft het geannoteerde recept in de bescheiden
receptenlijst van De smaak van het verleden. De bereiding duurt wat lang, zegt ze
vrolijk, ‘maar je kunt alles een dag van tevoren klaarmaken, en het is een gerecht
dat goed aansluit bij de frambozenmanie van de huidige nouvelle cuisine. Het
bedrijven van kookgeschiedenis kun je nu eenmaal niet alleen met je hoofd doen.’
Mevrouw Wheaton, die een paar dagen in Amsterdam verblijft op uitnodiging van
haar Nederlandse uitgever en verheugd is over de (niet verwachte) audience die haar
boek vond: ‘De Franse vertaling nog meer dan de oorspronkelijke uitgave (uit 1982)
van de Pennsylvania University Press.’ Ze omschrijft in haar boek het vullen van
schitterende zeventiende-eeuwse zilveren of achttiende-eeuwse porseleinen schalen
met de gerechten waarvoor de ontwerpers ze bedoelden als een emotievolle sensatie:
‘Onze reuk en smaak maken het verleden dan net zo tastbaar als wanneer we
rondlopen in een oud gebouw, luisteren naar klassieke muziek en kijken naar kunst.’
Het verband tussen kookkunst en de andere facetten van de cultuur is naar Wheaton
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betoogt in de achttiende eeuw te zien aan de wijze waarop banketbakkers putten ‘uit
het repertoire en het vocabulaire van de rococo- landschapsarchitect, de
porseleinproducent en de interieurontwerper. Het voedsel was niet meer dan een
onderdeel van het geïntegreerd ontwerp voor het dekken van een tafel.’ De ‘Culinary
Historians of Boston’, een groep academici die ze samen met slaviste Joyce Toomre
bijeenbracht, blijken haar gelegenheid te geven tot een letterlijk Savouring the Past,
de oorspronkelijke titel van haar ‘cultureel-antropologische’ studie. De groep
organiseert ieder jaar een historisch verantwoord ‘periodebanket’ met muziek en
dans als entremets. In De smaak van het verleden doet Wheaton nauwkeurig verslag
van het schouwspel dat tussen de gangen van een veertiende-eeuws banket (de mets)
werd geboden. De onderwerpen waren niet altijd even subtiel: behalve fantastische
suikerwerken, in pasteien opgediende levende vogels, optredens van hofdwergen,
dromedarissen en olifanten kon de ‘entremet’ ook - bij voorkeur tijdens
huwelijksfestiviteiten - een barende vrouw zijn.

Stofzuiger
In Harvard vond een gekostumeerde enscenering plaats van een Bourgondisch banket
voor de huwelijksfeesten van Karel de Stoute in 1468. Voor het Harvard-feest, dat
een serie colleges Franse cultuurhistorie afsloot, bracht Wheaton de in zijn veren
teruggenaaide geroosterde pauw op tafel. Het resultaat ziet er beter uit dan het smaakt,
schrijft ze in haar boek, ‘maar er is geen beter voorbeeld om de verschillen tussen
de middeleeuwse en moderne opvattingen over het koken te illustreren.’ ‘Het was
een verschrikkelijke ervaring,’ licht ze desgevraagd toe, daarbij het arme beest met
enige nadruk van vrouwelijke verwijswoorden voorziend. ‘Een vriend van ons zorgde
dat we haar kregen. Ze was bevroren, maar haar keel was doorgesneden en uit die
wond was veel bloed gestroomd. Toen ik het vlees los ging snijden, bleek dat in de
veren veel insekten hadden geleefd. Die waren wel dood door het bevriezen, maar
het waren hele vieze beesten die uit die vacht vielen. Ik had behalve geduld ook een
stofzuiger nodig om ze terwijl ik bezig was telkens op te zuigen. Omdat het allemaal
zo lang duurde gaf het me wel gelegenheid om de spectaculaire kleurpatronen te
zien, op elke veer ietsje anders, en de veren van de linker- en rechterkant volmaakt
symmetrisch. It was dazzling.’ Het met kruidnagels bestookte pauwevlees werd
geroosterd, daarbij bedropen met rozenwater. Het verenkleed, dat intussen met behulp
van een door het recept voorgeschreven draadconstructie in vorm gehouden werd,
moest vervolgens met naald en draad aan het gebraad worden bevestigd. ‘Tussen
vlees en rauwe huid hebben we plasticfolie gestopt, want het contact daartussen zou
mensen ziek hebben gemaakt. We beschikken tenslotte niet meer over de
middeleeuwse spijsvertering.’ Het aangebrachte bladgoud op oogleden en snavel
was eveneens authentiek; slechts de kamfer die had moeten branden uit de bek bleek
helaas, door synthetisch te zijn, niet geschikt voor dat doel. ‘Het was barbaars, maar
wat fascinerend was dat het er helemaal niet zo clumsy uitzag als ik verwachtte. De
veren vielen schitterend op hun plaats. Maar veel studenten waren ontdaan, en durfden
er niet van te eten. Er waren honderdvijftig gasten, maar zelfs na een tweede keer
serveren was er nog vlees over.’
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Catharina de Medici
Als ordeningsprincipe van haar boek koos Wheaton de stelling dat elke periode in
de Franse geschiedenis een karakteristieke maaltijd heeft gekend. In de middeleeuwen
was dat het banket, in de zestiende eeuw de collation (een lichte, koude maaltijd),
in de zeventiende eeuw het fête (het feestmaal) en in de achttiende eeuw het intieme
souper. Wheaton beschrijft de ontwikkeling der kooktechnieken en gerechten als
ononderbroken. Haar visie komt overeen met tegenwoordige historische opvattingen
die het Italiaanse humanisme een veel beperkter rol toeschrijven dan wel werd
aangenomen, ‘en de nadruk leggen op de continuïteit tussen middeleeuwse en
vroeg-moderne samenlevingen’. Wheaton presenteert als een restant van een eerdere
zienswijze de legendarische invloed die Catharina de Medici, bruid van de toekomstige
koning Hendrik II, werd toebedeeld op de Franse keuken. Met haar komst in 1533
bracht ze in haar gevolg behalve parfumeurs, borduurders en vuurwerkmakers ook
Italiaanse koks, destillateurs en pasteibakkers met zich mee. ‘Zo werd door de
bezielende werking van de Italiaanse renaissance de ware Franse keuken geboren.’
Wheaton ontzenuwt die in kookboeken hardnekkig aangehaalde theorie. Bewijzen
voor het tegendeel zijn dat Catharina pas veertien was toen ze aan het Franse hof
arriveerde, met nog geen enkel uitzicht op het koningschap, en vergeleken met de
maîtresse van haar man, Diane de Poitiers, was haar positie bepaald zwak. Intensieve
contacten tussen het koninklijk hof en Italië werden ook zonder haar onderhouden,
en er is geen enkel bewijs dat de Franse keuken tussen 1530 en 1550 Italiaanse
karaktertrekken vertoonde. Catharina, die driemaal achtereen als regentes optrad
voor haar regerende zoons, was daarentegen evident belangrijk voor het - later onder
[Vervolg op pagina 14]
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Tijdschrift
Metz & Co, van oudsher dé winkel in Nederland waar de klassieke bloemetjesstoffen
van Liberty werden verkocht, had ook al in de jaren dertig een moderner assortiment.
Petra Dupuits bespreekt in Jong Holland 1988/2 de verbouwing van het Haagse
filiaal van Metz & Co uit 1934, die onder leiding stond van Willem Penaat, Bart van
der Leek en Gerrit Rietveld. De winkel verkocht al enkele jaren stalenbuismeubels
van Gerrit Rietveld en bijzondere tapijten naar ontwerp van Bart van der Leek,
waarmee de doorbraak naar moderner handelswaar werd ingezet. Metz & Co en dan
vooral de afdeling woninginrichting zou zich gaan ontwikkelen als ‘de winkel van
het Nieuwe Bouwen’, stelt Dupuits. De twee redevoeringen die bij de opening in
1934 werden gehouden staan in Jong Holland afgedrukt. Volgens de
eigenaar-directeur van Metz & Co, Joseph de Leeuw moet de meubelkunst zich
aanpassen aan de hedendaagse woonruimte. Kleine huizen en kleine kamers moeten
licht geschilderd worden, want dan lijken ze groter en luchtige meubels zoals de
metalen-buisstoelen passen daarin. Zijn voordracht wordt wat hoogdravend wanneer
hij spreekt over het moderne levensgevoel, over de grotere openheid en grotere
levensblijheid waarmee geleefd wordt. Ik kan me niet voorstellen dat dat voor heel
erg veel mensen opging in die tijd. ‘Wij leven nu in het licht, en het leven is lyriek,
strak en krachtig,’ zegt hij onder meer. De tekst van J.J.P. Oud is wat reëler, wat
meer met beide voeten op de grond. Oud had met de verbouwing van Metz niets te
maken gehad, maar wel werden door hem ontworpen meubels bij Metz verkocht.
Oud herinnert eraan dat hij nogal sceptisch was toen De Leeuw met hem over zijn
meubelontwerpen kwam spreken. ‘Ik heb meer voor den handel gewerkt en dikwijls
ging de zakelijkheid dan zoover, dat voor de illusie maar weinig plaats over bleef,’
formuleert Oud zijn standpunt. Petra Dupuits die beide redevoeringen inleidt, werkt
aan een dissertatie over de samenwerking van Metz & Co met kunstenaars en
architecten. Het zou leuk zijn om daar in Jong Holland meer over te lezen, want het
is altijd interessant te weten hoe het destijds zat met de waardering en verkoopbaarheid
van bijvoorbeeld meubels die nu als collector's items worden beschouwd. De
belangrijkste bijdrage aan Jong Holland is van Marlite Halbertsma. Zij wil een
weloverwogen oordeel geven over de kunsthistorische uitgangspunten en de
onderzoekmethoden van professor H.L.C. Jaffé. Diens kunsthistorisch oeuvre is
groot, veelzijdig en toonaangevend geweest. Jaffé ziet de ontwikkeling van de
moderne kunst vooral als een ontwikkeling naar abstractie, waarbij het breken met
de weergave van de werkelijkheid het belangrijkste probleem is, stelt Halbertsma.
De werkelijkheid is niet langer het onderwerp van de kunst. Waar moderne kunst
dan wel over gaat, formuleert Jaffé niet zo duidelijk. Jaffés verklaring van het
authentieke Nederlandse karakter van De Stijl is op zijn minst curieus. Inderdaad
herhaalt Jaffé zijn mening daaromtrent in vele publikaties. Het Nederlandse landschap
is rechtlijning en kunstmatig aangelegd, de Nederlanders zijn perfectionistisch en
hygiënisch, ziedaar de oorsprong van de composities van Mondriaan. Terecht zegt

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Halbertsma dat dit geen verklaringen zijn, maar associaties. Maar, besluit zij deze
waardevolle bijdrage: ‘We kunnen oudere opvattingen wel kritiseren, maar we kunnen
ze niet bestrijden, evenmin als we de geschiedenis kunnen bestrijden.’
EVACOSSEE

[Pauwegebraad, opgediend in het eigen verenkleed - vervolg]

De zwaan en de kok. Gravure van Pierre Aveline uit de Fabels van Jean de la Fontaine, 1757.

Lodewijk IV nog belangrijker geworden - vertoon van macht door middel van
hoffeesten. Haar tweejarige tournee door Frankrijk, bedoeld om politieke
onderhandelingen te voeren ten gunste van haar zoons, ‘hadden tot gevolg dat meer
mensen te zien kregen hoe het hof dineerde dan in een leven lang banketten aan het
hof’. ‘Ik heb meer tijd besteed aan het weerleggen van de legende rond Catherina de
Medici dan redelijk was,’ zegt Wheaton nu. ‘Het kostte moed om het verhaal te
weerleggen, en dat terwijl ik een timide vrouw ben. Gelukkig is er niemand gekomen
die gezegd heeft dat ik gek ben. Misschien vinden vooral de Fransen het wel leuk
om te horen dat hun keuken niet afhankelijk is van de Italiaanse.’
De Italiaanse renaissance was in een ander opzicht wel heel belangrijk, licht ze
ook toe op haar boek. ‘Het overnemen van de houding van de antieken tegenover
eten maakte dat aan dineren sociale waarde en waardigheid werd gehecht. Die houding
ondermijnde de morele, clericale opvatting dat lekker eten, eten om ervan te genieten,
een doodzonde was. Ik heb de vastenregels altijd onbegrijpelijk gevonden. De clerus
onthield mensen juist in het begin van de lente, als er door het gebrek aan vers voedsel
zelfs scheurbuik heerste, nuttige voedingsmiddelen als kaas en eieren. Rijke mensen
konden het recht om te eten kopen. In Rouen is van de opbrengst daarvan zelfs een
“Botertoren” gebouwd. Maar dat afkopen konden alleen de welvarenden, juist de
mensen die het het meeste nodig hadden konden dat niet. Mensen doen kennelijk
niet erg aardige dingen met voedsel: ze gebruiken het voor politiek machtsvertoon
en om anderen onder controle te houden. Dat gebeurt nog steeds: door mensen uit
te sluiten van je tafel verhinder je dat ze ontmoetingen hebben met wie je niet wilt.’

Vegetarisme
Er zijn meer thema's die persistent blijken door de eeuwen heen, tot de twintigste
toe. Wheaton noemt de al bij Rousseau te vinden afwijzing van bewerkte spijzen, de
pogingen om kinderen ‘karaktervormend’ voedsel te geven, Galenus' doctrine van
de vier temperamenten die in de zestiende eeuw de voedingsleer bepaalde
(‘Pasgeleden kwam ik in een boekwinkel een boek tegen dat Managing Your Mood
Through Diet heette en in feite op dezelfde principes als Galenus gebaseerd was’),
Brillat-Savarins uitspraak dat je bent wat je eet, en een verrassend grote populariteit
van vegetarisme in de achttiende eeuw. ‘Ik heb inmiddels daarover veel meer
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voorbeelden gevonden dan ik had toen ik mijn boek schreef.’ In De smaak van het
verleden haalt ze een vroeg, zestiendeeeuws, voorbeeld aan: het bucolische gedicht
‘La Salade’ van Ronsard, waarin de dichter een simpel landelijk maal van wilde
planten (aangemaakt met roze azijn en walnotenolie) contrasteert met de pracht en
misplaatste ijdelheid van het hof ‘waar de tafels beladen zijn met allemaal gerechten
die er overheerlijk uitzien, meer dan honderd, en toch allemaal hetzelfde smaken.’
Het sociale aspect is het eerste wat Wheaton noemt als ze de intentie van haar
boek verduidelijkt. Veel gerechten en kooktechnieken die ze in De smaak van het
verleden ordent en begrijpelijk maakt door een heldere uiteenzetting over de gang
van zaken in cuisine (‘warme keuken’) en office (‘koude keuken’), zijn voor het
merendeel slechts uitvoerbaar in de goed-geoutilleerde keukens der rijken, ‘maar het
was nu eenmaal niet mogelijk om de carrières van individuele koks te achterhalen.
Die konden niet lezen of schrijven. Waar ik wel nadruk op leg is hoe belangrijk het
was voor koks om een skill te bezitten waarmee je je verhuren kon. Mensen zonder
bezit pf land waren zeer kwetsbaar, en je had als je koken kon meer mogelijkheden
dan anderen uit je sociale klasse, al was het maar dat je te eten had en een warme
plaats om te slapen. De geschiedenis van het koken is er niet alleen een van grandeur,
de omstandigheden waaronder gekookt werd interesseerden me: de voedselvoorziening
was heel lang heel moeilijk, heel onregelmatig, en dat gold net zo goed voor de rijken.
Ik probeerde te schrijven vanuit het standpunt van de kok. Koken heeft een heel
centraal belang: het belang om je familie van voedsel te voorzien, om zieken beter
te maken in een tijd dat er weinig medicijnen waren, om controle te hebben op
situaties waarin je bijna machteloos bent.’ Het meest tevreden is Wheaton over de
rijke bron die ze vond in de zeer gedetailleerde dagboeken van de Normandische
edelman Gilles de Gouberville. De Gouberville tekende veertien jaar lang (van 1549
tot 1563) op welke geschenken hij kreeg, welke gewassen geplant werden, en vaak
wat hij at. Culinaire historie, weet Wheaton na haar geduldige en grondige studie
van reisjournalen, brieven en kasboeken, is shadowy. Bij gebrek aan universitaire
formatieplaatsen is het bestuderen ervan ook een luxe, zegt ze. ‘Toen ik aan mijn
boek schreef, had ik geen uitzicht op publikatie. Het vak wordt op universiteiten niet
beoefend. Doordat mijn boek goed verkocht, kan ik me meer uitgaven permitteren
voor het vervolg dat ik wil schrijven: de geschiedenis van de negentiende en twintigste
eeuw. Al het materiaal is zo vers, al de kookboeken die zelden bestudeerd zijn, en
toch is het onderwerp zo dichtbij. Het is leuk om te werken op een terrein waarover
je mensen kunt vertellen wat ze niet wisten.’
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (4)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

2. (3)

Hermine de Graaf, De regels van het huis
(Meulenhoff, f 22,50)
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3. (-)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

4. (1)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

5. (2)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

6. (8)

Wim de Bie, De Boekcorner van... Goos
Verhoef! (De Harmonie, f 19,90)

7. (7)

Hugo Claus, Een zachte vernieling (De
Bezige Bij, ing. f 27,50, geb. f 39,50)

8. (5)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

9. (6)

Marilyn French, Haar moeders dochter
(Meulenhoff, f 49,50)

10. (9)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (3)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

2. (1)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

3. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

4. (4)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

5. (5)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

6. (-)

Marja Wagenaar (red.), Herinneringen
aan Joop den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

7. (-)

Tot in tweeduizendvijftien, Tweede nota
Ruimtelijke Ordening (Staatsuitgeverij,
f 17,50)

8. (6)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

9. (10)

J.W. Bezemer, Een geschiedenis van
Rusland (Van Oorschot, f 65,-)

10. (7)

Nienke Begemann, Victorine (Bert
Bakker, f 39,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
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exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

15

Hoe het afliep
Goede Vrijdag 1958 stak de vijftienjarige Cheryl Crane zonder opzet (hij liep in het
opgeheven mes) Johnny Stompanato dood. Zij was de dochter van Lana Turner, hij
was haar moeders minnaar. Een enge, maar mooie jongeman. Hij was gangster en
een van de zeven lijfwachten van gangster boss Mickey Cohen. (Cohen and his seven
dwarfs, werd de groep genoemd.) Stompanato was heetgebakerd, én een oplichter.
Hij had al wat rijke weduwen bezwendeld. En hij reisde een keer razend naar Londen
toen hij hoorde dat Lana daar tijdens opnamen een verhouding had met de jonge
acteur Sean Connery. Hij bedreigde Connery met een pistool maar Connery, nog in
de aanloop naar zijn James Bond-creatie, stompte hem een bloedneus.
Lana was een Hollywood-beroemdheid, legendarisch voorbeeld ook, want zij was
ontdekt toen ze in een café een cola dronk, gekleed in een uitdagende trui. Haar
handelsmerk: The Sweater Girl. ‘She liked to fuck’ (uitspraak van een choreograaf
die vaak met haar werkte) en koos, naast rijen minnaars, steevast de verkeerde mannen
om mee te trouwen. Ze was al van Stephen Crane gescheiden toen bleek dat ze
zwanger was en hertrouwde vanwege Cheryl.
Cheryl kwam haar te hulp met het mes toen Stompanato haar wéér bedreigde,
want Lana had haar meer dan eens verteld hoe gewelddadig hij was en hoe zij van
hem af wilde. Toen het schandaal van de moord de voorpagina's beheerste brak
Mickey Cohen de kamer van Stompanato open en gaf aan de pers de hete en
kinderlijke liefdesbrieven van Lana. Het werd een van de grote
Hollywood-schandalen, die tot vandaag nieuwsgierigheid wekken.
Cheryl Crane heeft er nu ook een boek over geschreven: Detour. A Hollywood
Tragedy (Michael Joseph, f 53,10) - de omweg die ze moest maken tot ze alles
verwerkt had. Want haar hele leven achtervolgde het haar: in alle berichten over haar
en haar moeder stond steeds die ene alinea; als ze zich ergens vestigde (ze leidde
diverse hotels), kwam altijd haar verleden weer in de pers. Lana Turner, niet eens
een onbekwaam actrice maar met een slechte neus voor films, speelde ook nog wel
eens rollen van moeders met slechte dochters, zodat het schandaal steeds weer even
boven kwam. Harold Robbins schreef er een nauwelijks verhulde bestseller over,
Where Love Has Gone.

Cheryl Crane beschrijft de gruwelijlijke obsessies van die jeugd, onder toezicht van
justitie, in opvoedingsinstituten en scholen. Haar ellende werd versterkt doordat ze
enkele malen op de klassieke manier (‘dit is ons grote geheim’) werd verkracht door
Lana's vierde echtgenoot en Hollywood-Tarzan, Lex Barker. Ze ontdekt dat ze
lesbisch is, krijgt een vriendin die haar leert over het gebeurde te praten en de grote
verdringing te doorbreken. Vandaar het boek dat eindigt met haar verzoening met
Lana, die oud en religieus is geworden. Een happy end aan een schandaal, dat het
boek direct op de bestsellerlijst bracht. Cheryl Crane schreef het samen met een
journalist, Cliff Jahr, en dat maakt de feitelijke hoofdstukken aardig. Voor de rest is
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het een biecht, niet al te melo, maar alleen boeiend voor lezers die na dertig jaar nog
willen weten hoe het afliep met de personages van het grote Stompanato-schandaal.
RF

Afro-American Culture, Jewish-American Culture. Latin-American Culture: dat is
allemaal een feit en prachtig, maar wat te zeggen van Irish-American Culture? Die
bestaat evenzeer, van Jay Catsby, Eugene O'Neill, George McManus tot John
Kennedy, maar is minder gedocumenteerd. Bob Callahan brengt daar verandering
in met zijn The Big Book of American Irish Culture (Viking, f 65.60. importeur
Penguin Nederland). Callahan verzamelde de Ierse bijdrage aan de Amerikaaanse
cultuur en legde zich geen beperkingen op, want zijn verzameling geeft voorbeelden
uit de sport, film, handel, misdaad, striptekenaars, theater, literatuur, politiek, religie,
dans en journalistiek. Big is het boek omdat het vol staat met illustraties, zoals deze
uit de strip Dixie Dugan van Joseph McEvoy die in de jaren twintig verscheen. Dixie
is een showgirl met het uiterlijk van Louise Brooks: ze heeft als lijfspreuk: ‘All there
is to this follies is to be cool and look hot.’

Parallelle levens
Waar kon je aan zien dat Anne Frank schrijfster wilde worden? Behalve aan de
kwaliteit zelf van haar dagboek ook aan de wijze van presentatie: ‘Haar zinnen zijn
keurig geformuleerd, en ze tekent dingen op die voor haarzelf van geen belang zijn,
maar die voor buitenstaanders de noodzakelijke verbindingen zijn.’ Anne Frank zou
geen nieuwe namen noemen zonder erbij te vertellen in wat voor relatie tot haarzelf
die personen staan. Dit wordt opgemerkt door Beeltje in een dagboekaantekening
van haar op 14 oktober 1962, die terecht gekomen is in het boek De wereld als
voorstelling en wil. Meisjesdagboeken 1956-1969 door Beeltje de Noord (Van
Gennep, f 29,50). Het gaat om bestaande dagboeken, geschreven in de jaren vijftig
en zestig door drie opgroeiende meisjes in Groningen (zowel platteland als stad). De
samenstelster is later journaliste geworden en heeft in dit boek haar eigen
aantekeningen en die van haar twee beste vriendinnen Martha en Sanne samengebracht
en chronologisch geordend, zodat een beeld ontstaat van de jeugd van drie meisjes
die met elkaar verbonden zijn door vriendschap, school en gemeenschappelijke
activiteiten. De beschreven periode strekt zich uit van hun negende tot ongeveer hun
drieëntwintigste jaar. Het idee is aardig om op die manier de ontwikkeling van drie
parallelle levens te volgen en tegelijk nog een beetje tijdsbeeld weer te geven. Toch
valt het boek enigszins tegen. Dat komt misschien doordat die drie meisjes in die
tijd minder met elkaar te maken hadden dan de opzet van het boek belooft. ‘Wij zijn
nog steeds vriendinnen,’ schrijft Beeltje de Noord ter afsluiting, en dat zal ongetwijfeld
zo zijn, maar vijfentwintig jaar geleden sprong dat er niet zo uit. Ze kenden elkaar
en waren bevriend, maar in elkaars dagboeken treden ze op als niet veel meer dan
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figuranten, naast veel andere namen. De beste vriendin van Martha was in ieder geval
al die tijd Anna, aan wie ze prachtige passages wijdt met analyses over haar karakter,
woede-uitbarstingen over haar ontrouw (Anna was zo'n populair meisje met wel tien
‘beste vriendinnen’) en weergaven van intieme gesprekken. Beeltje en Sanne waren
samen wel wat meer bevriend, zoals ik afleid uit het aantal keer dat ze elkaar noemen,
maar blijkbaar niet op zo'n manier dat ze het nodig vinden om veel aandacht aan de
ander in het eigen dagboek te besteden. De een komt dus ook niet tot leven door het
dagboek van de ander, waardoor het geheel niet meer wordt dan het aanvankelijk
was: drie afzonderlijke ik-geschiedenissen zonder veel vervlechting. De eerste helft
van het boek is het interessantst en dat komt vooral door het dagboek van Martha,
die veel en zeer helder nadenkt, niet alleen over zichzelf, maar ook over de
buitenwereld. Zij is de echte analyserende geest en het is juist de argeloosheid van
een dertien- of veertienjarige die deze aantekeningen zo ontroerend maken. Als ze
haar moeder het gedicht ‘Etmaal’ van Ellen Warmond laat lezen, geeft die als reactie:
‘God, wat idioot,’ en die arme Martha gaat dan aan haar eigen oordeel twijfelen. Met
nog wat andere incidenten geeft ze een bitter portret van haar moeder, echter zonder
de bedoeling haar moeder als een verbitterd en wat dommig persoon af te schilderen,
en dat gebrek aan volwassenheid of blaséheid maakt het aangrijpend. Martha heeft
de gedachten van veel jonge meisjes (zorgen over het uiterlijk, ruzie met ouders en
vriendin, angst om een verloren gymbroek, maar ook - en dat is al iets uitzonderlijker
- enthousiasme over gelezen boeken, de natuur, belangstelling voor politiek en kunst
en de Derde Wereld). Van de drie auteurs is zij degene die het meest aanspreekt, ook
omdat ze mooie zinnen schrijft. Beeltje zelf schrijft ook wel leuk, maar te veel over
jongens. Dat spel van aanmoediging en terugtrekking geloof je wel op den duur,
zeker in de tweede helft van het boek waar namen als Wybren, Arne, Bruno, Teelko,
Frederik, Matthias elkaar in een razend tempo opvolgen, zodat je ze als lezer
nauwelijks meer uit elkaar kunt houden. Hier wreekt zich het gebrek aan ‘Anne
Frank-kwaliteiten’: de jongens worden nauwelijks geïntroduceerd of beschreven en
weinig sprekend opgevoerd. Er is één uitzondering: de op zelfmoord uitlopende
ongelukkige liefde van een student voor Beeltje wordt zo beschreven dat de lezer
wél zicht krijgt op wat er gaande is. Dit komt doordat er brieven opgenomen zijn
van de betreffende persoon, en - zeer verduidelijkend - het getuigenverslag van
Beeltje tegenover de politie. Verder is er te veel sprake van particuliere
gevoelsuitstortingen (jongens, altijd maar jongens) die toch eigenlijk niet genoeg
belang hebben voor een niet-betrokken lezer, en te weinig reflectie op dingen die
wat minder persoonlijk liggen. Martha laat het in de tweede helft wat afweten helaas,
hoewel ze nog één keer sterk terugkomt met haar reis naar Algerije, waar ze als arts
in opleiding een soort stage doet. Jammer dat Martha nooit meer iets geschreven
heeft.
BR

Er groeit klimop!
In een enigszins geruchtmakend stuk vorig jaar in de Volkskrant liet Joost Zwagerman
weten de Nederlandse poëzie maar een duffe en belegen troep te vinden. Hij wenste
verzen te lezen die zouden zijn ‘krachtdadig en vol lawaai, ronkend en licht
vandalistisch waarbij veel verontwaardigde stampei’. Zwagerman meende het
gewenste geluid vooral te horen bij aankomende dichters als Arjen Duinker, K.
Michel en René Huigen. Nu Duinker zijn debuutbundel heeft gepubliceerd, Rode
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oever (Meulenhoff, f 24,50) geheten, kunnen we een beter beeld krijgen van de door
Zwagerman gewenste toekomst der Nederlandse poëzie.
Inderdaad is Rode oever een buitengewoon luidruchtige bundel, die zich weinig
gelegen laat liggen aan de traditionele poëzie, of die nu anekdotisch of hermetisch
wordt genoemd. Of juist véél, het is maar hoe je het bekijkt, want het merendeel van
de hier geopenbaarde gedichten wekt de indruk pastiches op andermans werk te
willen zijn. Rode oever heeft in zijn goede momenten dan ook eerder een
humoristische inslag dan een krachtige eigen toon. Zowel de strenge, ‘witte’ dichters
en hun ellipsen gaan onder het mes als de gevoelige baasjes in de literatuur. Vrolijk
weet Duinker een ongekend enthousiasme op te brengen voor de natuur, bijvoorbeeld
als volgt: ‘KLIMOP! / ER GROEIT KLIMOP!// ik ben ver weg geweest // KLIMOP!/
ER GROEIT KLIMOP TEGEN DE MUUR! / OOOH! ZO GROEN!’ Ik weet niet
of Duinker de bedoeling heeft geheel serieus te worden genomen, maar zijn arbeid
werkt in de eerste plaats op de lachspieren, als het gaat om de grootse meeslepende
gevoelens; ‘Laten we de lucht over de knie leggen’, stelt hij voor, of hij barst uit in
een hilarische verheerlijking van een toeristisch land: ‘wat is dit een mooi land! /
natuur! vertier!/ water! bloemen en planten en dieren! / wat een mooi land! zee!
heuvels!/ marmotten! kleine hutten waar je kaas kan eten! musea! kerken!
klederdrachten! hotels! alles is er! / wat een land! casino 's! straten! bramen!
sinaasappels!/ oooooh!’ Geen poëzie voor ingetogen zielen, dat is duidelijk. Wel
een apart geluid, waarvan het nog even moeilijk te bepalen is of het zal blijven steken
in het bespotten van geijkte gevoelens, of dat het daar iets van eigen makelij tegenover
zal gaan stellen. Bij alle, soms werkelijk zeer geslaagde, antipoëzie demonstreert de
bundel ook duidelijk dat het belachelijk maken van vervelende poëzie door haar na
te apen, ongeveer net zo vervelend kan zijn: ‘Zwart zijn jouw handen. // De gewoonte
is zwart. / De gevoeligheid is zwart, / De vrees is zwart... // Zwart zijn jouw ogen,
zwart en brandend.’ Geen aanrader voor kniesoren al met al!
RS
Aan deze pagina werkten mee: R. Ferdinandusse, Beatrijs Ritsema, Rob Schouten.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Getuige van Cambodja door Someth May. Ingeleid en geredigeerd door James
Fenton. Vertaling Harry Pallemans. De Arbeiderspers, f 49,50. Het ooggetuigenverslag
van de student May van de ontvolking van Phnom Penh en de terreur van de Rode
Khmer in de tweede helft van de jaren zeventig.
Pagans and Christians door Robin Lane Fox. Penguin, f 34,20. De schrijver van
de standaardbiografie over Alexander de Grote beschrijft en vergelijkt de heidenen
en christenen in het Romeinse rijk van de tweede eeuw na Christus tot de bekering
van Constantijn (vierde eeuw).
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Kavafis
Vervolg van pagina 11
negentiende eeuw. Kavafis blijkt daar heel goed in te passen, iets wat naar mijn idee
iedere lezer met kennis van zaken altijd al wel had gezien.
Op zich zelf kan men weinig bezwaar maken tegen een dergelijk onderzoek. Maar
voor de ervaren Kavafiaan die ik mijzelf weet krijgt dat type onderzoek iets heel
vervreemdends doordat Jusdanis kennelijk heel sterk is beïnvloed door
anti-biografische literaire theorieën. Terecht constateert hij de anti-maatschappelijke
opvattingen die door Kavafis worden verwoord. Terecht koppelt hij die aan ideeën
zoals die ook door Wilde, Rimbaud en Verlaine worden verwoord. Terecht geeft
Jusdanis als contrast een weergave van de meer sociale theorieën van Comte, Taine,
Ruskin en Tolstoi. Maar het komt me behoorlijk wereldvreemd voor dat hij dan de
kip en het ei verwart: Kavafis zou de homoseksuele thematiek van zijn werk gebruiken
als ultieme strategie om zichzelf te vervreemden van de maatschappij, zodat hij zich
daardoor kan bevrijden van haar druk en zich geheel en al kan wijden aan zijn kunst.
Het is evident dat hier een volstrekt perverse hiërarchie wordt aangebracht. Wat
Kavafis vervreemdde van zijn maatschappij, dat was nou net zijn homoseksualiteit.
En daarom trekt hij zich, als Wilde, Rimbaud en Verlaine - over wie nadere
biografische studie Jusdanis wellicht dient te worden aangeraden - terug in een
autonome literaire wereld, waarin moraal irrelevant is.
Anderzijds ontbeert Jusdanis in veel gevallen enig oog voor ironie in het werk van
Kavafis. Ik weet ook wel dat veel van de Amerikaanse ‘New Critics’ alles wat ze
niet begrepen in een gedicht snel tot ironie uitriepen en veronderstel dat Jusdanis
daarom niet zo rap naar deze verklaring grijpt. Maar juist bij Kavafis dienen heel
veel, ook poëticale, uitspraken naar mijn vaste overtuiging niet zo maar geloofd te
worden. De ruimte ontbreekt hier om deze uitspraak nader uit te werken. In ieder
geval is het mij wel duidelijk dat Jusdanis een heel andere Kavafis leest dan ik: een
man voor wie homoseksualiteit veel minder bepalend is voor zijn werk, en vooral
ook voor zijn leven - men vergelijke wat Warren en Molegraaf daarover schreven -,
en ook een man die veel minder ironisch in deze wereld stond, makkelijker
verklaarbaar, minder raadselachtig. Te simpel, te saai volgens mij!
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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De boekcorner van...
Goos Verhoef!

Het is maandagavond de gasten zijn de deur uit en ik zit in de zitkamer boven de
zaak aan de tafel voor het raam te schrijven aan de eerste zin van mijn laatste rubriek.
Ja dames en heren dit is de laatste Boekcorner in VN's Boekenbijlage. Leuk vind ik
het niet dit te moeten melden maar wat moet dat moet. Het heeft toch al veel langer
geduurd dan ooit de bedoeling was. Want toen redactrice B. van VN mij tot mijn
stomme verbazing vroeg deze rubriek te gaan verzorgen zei zij erbij dat het voor één
jaar was. Dus toen ik in november '87 nummer 53 inleverde vreesde ik het ergste
maar B. zei niets en ik zei ook niets en ik ging dus rustig door. Maar nu is het zover.
Ze willen iets anders in mijn plaats. Ik kan dat goed begrijpen. Uiteindelijk was ik
een vreemde eend in de bijt van de Boekenbijlage. Ik besprak boeken die de VN-lezers
nooit gelezen zullen hebben. Dus nog een wonder dat ze mijn schrijfsels anderhalf
jaar hebben gedrukt.
De plakboeken zeggen mij dat deze laatste nummer 76 gaat worden. Ik kan me
niet voorstellen dat ik volgende week niets meer te schrijven zal hebben. Wil ik ook
niet. Ik ga absoluut door. Ik heb telefonisch al contact gehad met de heer Laarhoven
die hoofdredacteur is van De Heraut het buurt en advertentieblad van deze wijk
(oplage 35,00 exemplaren!). Ik heb hem aangeboden om in zijn blad met de
Boekcorner door te gaan desnoods gratis en voor niks. Hij had hem nog nooit gelezen
en hij zou het in overweging nemen zoals hij zei. Doen ze het niet dan koop ik gewoon
advertentieruimte in De Heraut ter grootte van deze rubriek en kost het me nog niet
de kop. Want al het geld dat ik per aflevering van VN kreeg heb ik namelijk op de
bank laten staan. Met dat sommetje betaal ik dus minstens vijftig nieuwe Boekcorners
in De Heraut! Zo ben ik er aan verslaafd geraakt dat wat ik had geschreven ook
gedrukt te zien staan.
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Vanavond heb ik na sluitingstijd een paar mensen een afscheidsborrel aangeboden.
Daar was in de eerste plaats B. die zei dat ze elke dinsdag toch in de zaak zou blijven
komen. Niet om mijn stukje op te halen maar gewoon voor haar pakjes sigaretten.
Daar was de andere redacteur van de Boekenbijlage de heer P. die zich door mij alle
verschillen tussen de diverse series boeken in mijn Corner liet uitleggen. En daar
was de heer G. en de dames E. en D. van de uitgeverij die het boek met de Verzamelde
Lectuurkritieken van Goos Verhoef heeft uitgegeven. Ja over dat boek heb ik op
deze plaats nog nooit iets gezegd. Als boekbespreker je eigen boek bespreken lijkt
me niet kunnen. Maar ik ben er wel apetrots op. In een toespraakje zei de heer G.
dat de rubriek in VN dan wel ophield maar dat Goos Verhoef door het boek voor
eeuwig zal blijven bestaan. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen eerlijk waar.
En weet u wie er ook was? Corrie van schuin boven. Mijn vaste lezers hoef ik
niets te vertellen over wat er tussen mij en haar allemaal is gebeurd. Nadat onze
relatie was verbroken heb ik haar nooit meer gesproken. Maar omdat zij in de rubriek
zo vaak is genoemd en omdat zij de enigste in de hele wijk was die wist dat ik in VN
schreef wilde ik haar ook vragen. Gelukkig vond ze dat heel leuk. Ze zag er goed
uit. Van diverse klanten had ik al gehoord dat ze kennis had gekregen aan een nieuwe
vriend te weten een directeur van een schoonmaakbedrijf die ze had ontmoet op
dansles. Even was ik bang dat ze die mee zou brengen. Maar nee ze kwam aanzetten
met een paar schalen lekkere hapjes! Blokjes kaas en augurkjes in plakjes ham
gewikkeld en een zelfgebakken appeltaart. Ik ben blij dat ik nu net als vroeger met
haar om kan gaan. Tusen ons zou het nooit iets van langere duur zijn geworden. En
niet alleen omdat ik niet kan dansen. Zij zei dat ze best weer op de zaak wilde passen
als ik er 's uit wou. Het blijft een lieverd. Ik schonk twee flessen van de nieuwe
Australische wijn die ik sinds kort in de zaak verkoop en het werd heel gezellig.
Nu zit ik hier en draai mijn derde velletje in de schrijfmachine wat betekent dat
ik aan de laatste regels ben begonnen. Ik wou al de mensen bedanken die de moeite
namen mij te lezen. Af en toe kreeg ik een brief met veel hartelijks wat me zo'n goed
deed. Er waren er ook die het maar niks vonden. In hun betere-boeken-Boekenbijlage
te moeten lezen over de flutboekjes van de sigarenboer dat kon toch niet. Tegen
diegenen zou ik willen zeggen: er zijn verschillen tussen u en mijn klanten en ik okay
maar de belangrijkste overeenkomst is dat we allemaal lezen. En mensen die lezen
zijn de kwaadsten niet. Mee eens?
De boeken in mijn Corner hebben altijd een happy end. De Boekcorner moet ik
het einde van een film meegeven. U lezers van VN bent aan boord van een groot
schip dat langzaam de haven uitvaart. Ik blijf alleen op de kade achter en ik zwaai.
De lezers die mij hebben gevolgd zwaaien terug. En ik blijf zwaaien tot de boot een
stipje aan de horizon is geworden. Dan slenter ik langzaam terug richting
Sigarenmagazijn Goos Verhoef.
Morgen ga ik een nieuwe etalage maken.
EINDE

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

2

[7 mei 1988 - Nummer 18]
Ter zake
Diny Schouten

Een Rotterdamse dichtersavond in de Amsterdamse Kleine Komedie, waar
optredens van vijf Rotterdamse poëten (Rien Vroegindeweij, Cor Vaandrager, Casper
van de Berg, Frans Vogel en Iwan Eng) het theaterprogramma van Jules Deelder
vervolmaakten, liep uit op groot tumult, waaraan Het Parool voorpaginanieuws
dankte. Twee van de betrokkenen, Cor Vaandrager (‘Ze konden voor deze avond
niet om me heen omdat ik in die andere stad de beste ben’) en Casper van de Berg
raakten tussen de coulissen verwikkeld in een ernstig handgemeen - de verslaggever
van Het Vrije Volk maakt melding van een chaotische vechtpartij met glazen bier als
wapens - dat verergerd werd door bemoeienis van een zaal vol ‘brallende studenten’.
Een poging tot sussen door een toevallig zich bij het podium ophoudende Simon
Vinkenoog (‘Ik ben een vredestichter! Poëzie brengt vrede!’) vermocht niet te helpen.
Overweegt Deelders manager René Vallentgoed na het gebeurde om zijn
dichterskaravaan voortaan in een andere samenstelling op te laten treden? ‘Helemaal
niet,’ is Vallentgoeds antwoord, waarin tevredenheid doorklinkt over de verkregen
publiciteit die Deelders eerstvolgend optreden (met Bart Chabot, A. Moonen en Hans
Sleutelaar) van meer publiek voorzag. ‘Die ruzie tussen Van de Berg en Vaandrager
stelde niks voor,’ is de mening van hun manager. ‘Ze ziekten alleen maar een beetje,
maar dat doen ze elke avond in Café Alma waar ze elkaar altijd opzoeken. Bovendien,
twee mannen boven de veertig die met elkaar vechten, dat stelt toch nooit wat voor?
Volgens mij had de een een kras en de ander een haal.’ Als het dichtersprogramma,
waarvan deze zomer een serie voorstellingen was gepland, niet meer herhaald wordt,
komt dat door iets anders, aldus Vallentgoed, die zich daarover wél opwindt: ‘Meneer
Peter Berger van WVC bleek plotseling de toegezegde f 50.000,- subsidie vergeten
te zijn.’

Uitgeverij Contact kondigt een nieuw boek aan van Anja Meulenbelt: Vanille en
andere smaken, een essay over ‘hoe het in de jaren tachtig staat met de bevrijding
van de vrouwelijke lust’. Meulenbelt blijft echter in principe, als auteur, beslist bij
Van Gennep, tenminste, dat is wat uitgever Rob van Gennep hoopt, dan wel zeker
meent te weten. Uitgeverij Van Gennep heeft sinds het deficit van Feministische
Uitgeverij Sara zelfs het gehele oeuvre van Anja Meulenbelt in haar fonds, waaronder
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Meulenbelts eerdere visie op de vrouwelijke seksualiteit Voor onszelf. Restanten
gingen kort geleden Van Genneps eigen ramsj in, wat iets verklaart waarom niet tot
uitgave van Vanille en andere smaken werd besloten. Dat essay blijkt de Nederlandse
versie te zijn van een Duitse bewerking van Voor onszelf die Meulenbelt maakte
voor haar Duitse uitgeefster Frauenoffensive. Contact wilde het boek wél graag, zegt
redactrice Reintje Gianotten, die heel tevreden is over de geactualiseerde versie. ‘Het
macramé-karakter van tien jaar geleden is eruit. Het is niet meer zo betuttelend over
de vrouwelijke seks,’ vindt Gianotten. ‘Het zegt niet meer wat je als vrouw zou
moeten voelen, maar wat er zoal mogelijk is.’
De in Nederland geboren Lolo Houbein uit Adelaide, Australië won de Dirk
Hartogprijs (f 10.000,-) met haar autobiografie A Wrong Face in the Mirror. Het
boek zal in november in het Nederlands verschijnen bij uitgeverij Balans, die op het
ogenblik successen boekt met een ander Australisch epos, Hughes' The Fatal Shore.
De Dirk Hartogprijs werd ingesteld ter gelegenheid van de viering van het Australische
bicentennial en genoemd naar de eerste Nederlander die in 1616 bewijsbaar op
Australische bodem arriveerde. Een kopie van het tinnen bord dat Dirk Hartog bij
die gelegenheid liet graveren gaat naar de prijswinnaar. De jury (onder wie de
Australië-gangers Henk Romijn Meijer en Koos Schuur) koos het relaas van mevrouw
Houbein uit zestig inzendingen, die overigens ‘een schat van informatie’ beloven op
te leveren aan kennis over de emigratiegolf van de jaren vijftig. De jury prees vooral
het filosofische gehalte van Lolo Houbeins ‘confrontatie met een nieuwe cultuur en
met zichzelf’ en de utopische betekenis die zij aan Australië hecht: ‘een continent
waar mensen met verschillende culturele achtergronden vreedzaam met elkaar kunnen
samenleven’. De negatieve visie op het continent van het merendeel van de
inzenders-emigranten, die vooral schreven over de ‘teleurstellingen ten gevolge van
valse hoop’ en ‘uiteindelijke berusting in het Australische lot’, heeft hen beslist niet
kansloos gemaakt, bezweert een van de initiatiefneemsters van de prijs, Malou
Nozeman. Teleurgestelde inzenders die nu vermoeden dat de organisatoren koningin
Beatrix, die het boek officieel aan de Australische regering gaat overhandigen, liever
een boek met een positieve boodschap meegeven, worden verzocht erop te vertrouwen
dat alleen de literaire kwaliteit een rol heeft gespeeld bij de jurybeoordeling.
Het eerste manuscript dat uitgever Lionel Deflo sinds zijn aantreden in juli 1986 als
directeur van uitgeverij Manteau onder de niet-gevraagde inzendingen aantrof en
goed genoeg bevond om uit te geven, was Roosjes thuiskomst, Het geheime leven
van JVK door Frits van Noord. De Elsschottiaanse ‘geserreerde’ en ‘ironische’
kwaliteiten van het literaire debuut, inmiddels dooreen klein tiental recensies
bevestigd, waren echter niet voldoende om een ‘niet-bestaande’ auteur te kunnen
verkopen, weshalve uitgever Deflo aan de auteur smeekte om diens identiteit te
mogen prijsgeven: achter ‘Frits van Noord’ gaat de Leuvense hoogleraar in de
linguïstiek dr. F.G. Droste schuil. Deflo is ervan overtuigd dat men door Flip Droste
te zijn méér iemand is dan door Frits van Noord te heten, en wacht nu de eerste
Vlaamse verzoeken in voor interviews, liefst van radio en televisie. ‘Wat ik eigenlijk
had gewild, is als ambteloos burger te kunnen voortleven,’ licht Flip Droste, als
Noordnederlander sinds vijftien jaar gevestigd in Leuven, bereidwillig toe. De
‘artiestenrol’ die hij voortaan tegenover zijn studenten vreest te moeten spelen deed
Droste afschrikken van het literatorschap, al was het ook de behoefte ‘om echt te
kunnen zien’ wat zijn roman waard is die hem het manuscript ‘volkomen anoniem’
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deed inzenden. Als linguïst geniet Droste bekendheid door populair-wetenschappelijke
publikaties over zijn vak in het algemeen-culturele tijdschrift De Gids, evenals door
zijn succesvolle boek Het taaldier mens. Het argument van een collega dat hij het
zijn uitgever niet kon aandoen om anoniem te blijven en speculaties dat achter de
romanschrijvende hoogleraar in de taalkunde zijn Nederlandse collega prof.
Paardekooper stak, deden Droste uiteindelijk zwichten. De reactie van zijn nieuwe
landgenoten karakteriseert de Leuvense hoogleraar als charmant: ‘Als men hier
vraagt: “Heb jij dat geschreven, Flip?” en je antwoordt: “Ja dat heb ik geschreven,
onder pseudoniem,” dan laten ze je verder met rust. Ik blijk gewoon verder te kunnen
blijven aanrommelen.’

Gedicht
Haardos
Ontwarrend wat - gesplitst - hoort bij elkaar
deelt zij de dos voor ze de vlechten leidt
tot strengen, uitgekamd, geborsteld waar
de golfslag knistert van opstandigheid.
De snit, een sieraad voor het handgebaar
waarmee ze lokken schikt als wapenfeit:
het oog beraamd, 't oor op een haar na kwijt
in vogelnesten licht beteugelbaar.
Het mooiste haar is haar in twijfelzucht
waarmee de wind komt spelen aan de rand,
ontvank'lijk voor de zachte stroom, de zucht
waarop een wimpel waait, de wind belandt;
waar krullen springen, zingt het voor de kust
van tegenstribbeling naar hartelust.

PIET-HEIN HOUBEN
Uit: Seizoenen. Gedichten. Querido, f 29,50
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Een zachte én een harde vernieling
De sleutelroman in de liefdesroman van Hugo Claus
Ad Fransen
De lezer van Hugo Claus' laatste roman Een zachte vernieling krijgt er
zoveel aanwijzingen voor dat hij er niet meer onderuit kan de daarin
voorkomende avant-gardegroep ‘ASUR’ te vergelijken met de
COBRA-groep die in Parijs aan het eind van de jaren veertig ontstond, de
tijd waarin Claus' roman zich afspeelt. Claus' relatie tot COBRA en de
vriendschappen die eruit volgden, maken het vreemd dat hij in Een zachte
vernieling een wrang en cynisch beeld geeft van de dichters, schilders,
hun werk en idealen. Met één uitzondering: de dichter Bernard Waehlens,
volgens Ad Fransen een onmiskenbaar portret van de dichter Hans Andreus
in die tijd.
Is Een zachte vernieling van Hugo Claus een sleutelroman? Nee! Want het is voor
alles een liefdesverhaal, kaal, maar pregnant verteld. De zinnen van Claus hakken
erin, de stijl is kortaf als bij Camus in L'Etranger of zoals in een écriture blanche
van Raymond Queneau, aan wie Claus het motto voor zijn roman heeft ontleend.
Een sleutelroman? Nee en ook weer ja! Want zoals een nouvelle-vague-filmer af en
toe bij een al of niet fatale vrijscène duidelijk inzoomt op het decor rond, boven,
naast en buiten het liefdesbed, zo kan Claus het af en toe niet laten om duidelijk iets
van de werkelijkheid te laten doorschermen die zich achter zijn liefdesverhaal bevindt.
De fictieve wereld van de roman, en in het bijzonder het decor van het liefdesverhaal
herinnert wel erg veel aan wat wij over onze jongste kunstgeschiedenis, de Cobra-tijd,
hebben gelezen. De figuranten en hoofdrolspelers in zijn roman dragen
karakteristieken en idealen met zich mee die van werkelijke personen afkomstig zijn.
Zo is het decor wel bijzonder natuurgetrouw. Neem bijvoorbeeld het Parijse atelier,
c.q. de leefgemeenschap waarin Claus zijn schilderende en schrijvende komedianten
huist: ‘De burcht van ASUR is een oude textielfabriek waarin met gipsplaten ateliers
zijn gebouwd. In de schotten die een gang vormen waarop de ateliers uitkomen zitten
deuken en barsten, aangebracht door de dichter van ASUR, Hoorne die, als hij
dronken is, en dat is hij eigenlijk elke dag na twee glazen wijn, zijn verzen scanderend
op de wanden, tafels, kasten beukt. Nooit op mensen, want Hoorne is tegen geweld.
Een lucht van kalk, terpentijn, mest.
In Friso Buyl's ruimte staan tientallen schilderijen tegen de wand, natte doeken
liggen op de grond tussen vodden en kranten, er is een overvloed aan schril geverfd
houten speelgoed: poppen; katten en vogels in gips; vliegers; autootjes.’ Dit is haast
een letterlijke verwijzing naar wat Hugo Claus in 1964 zelf uit de mond van zijn
toenmalige vriend Karel Appel voor het boekje, Karel Appel, schilder, optekent.
Daarin zegt Appel: ‘Wij (Appel, Corneille en Constant) huurden een opslagplaats
in de Rue Santeuil tegenover een leerlooierij. Met gips en latjes bouwden wij er
schotten en kamers. Er was geen water. De leerlooierij stonk als veertig beerputten.’
De rue Saint-Huile, zoals die in Claus' boek voorkomt, zal men op de plattegrond
van Parijs tevergeefs zoeken. Claus verzon niet alleen een straatnaam die wat klank
en uitspraak betreft dicht bij de oorspronkelijke naam ligt, maar hij neemt hier ook
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een loopje met het Franse woord ‘huile’ (olie) in verband met Sainte (heilig). Heilige
olie (ik denk er het woord verf maar even bij) waarmee zo driftig, geëmotioneerd,
ja haast in een religieuze trance wordt omgesprongen in zijn boek. Om met
ASUR-schilder Friso Buyl te spreken als hij voor zijn ‘schril volgemodderd doek’
staat: ‘Zoals je ziet, direct uit de tube geknepen. Ik huil in verf als Van Gogh.’ Wie
stond en staat er nog onder de invloed van Van Gogh? Ik kan daarvoor naar tientallen
secundaire publikaties verwijzen, maar de aardigste lijkt me toch die van Claus zelf,
Ontmoeting met Karel Appel, terug te vinden in een amicaal interview in Het Laatste
Nieuws van 4 november 1953, waarin Claus schrijft dat Appel ooit begon te schilderen
onder invloed van Van Gogh. Daar waar Claus het in zijn roman heeft over ‘de
grofgebouwde jolige besnorde dertiger’ en de met zijn handpalmen schilderende
Friso Buyl, liggen de schildertechnische en fysieke overeenkomsten met Karel Appel
er eveneens dik bovenop.
Verschil is wel dat we door de ogen van André Maertens, de ik-figuur in Claus'
roman, door Claus een wat cynischer beeld van de schilder voorgeschoteld krijgen
dan we kennen uit de genoemde boekjes over Karel Appel van Claus. Met oordelen
als ‘volgemodderd doek’ neemt bentgenoot André Maertens termen in de mond die
destijds toch vooral uit het kamp van de Cobra-tegenstanders kwamen.

De Vijftigers ten huize van Gerrit Kouwenaar (1945/46): zittend van links naar rechts: Remco
Campert, Hugo Claus, Simon Vinkenoog en Bert Schierbeek. Staand: Jan Elburg en Gerrit
Kouwenaar
AD WINDIG

Licht dat lucht is
In de rue Sainte-Huile houden zich niet alleen de schilders van ASUR op, maar het
is ook een plaats waar ‘de dichters (...) een voorlopige alliantie (vormen) met de
schilders’. De schilders van ASUR zijn (evenals de dichters) ‘experimenteel’, ze
laten zich inspireren door reizen naar Afrika ‘waar de mensen’, zegt ASUR-schilder
Rob Lievens, ‘nog primitief onschuldig zijn en verfrissend goedhartig van natuur’.
Met de schepping van de figuur Rob Lievens zou Claus wel eens enkele trekjes van
Corneille voor ogen hebben kunnen gehad. ‘Sprieterig getekende kamelen vliegen
of drijven’ op de schilderijen van Rob Lievens ‘door bleekblauwe luchten of zeeën.
Ik lees wederom in een werkje van Claus uit 1951, opgenomen in het uit 1980
daterende boekje. Ontmoetingen met Corneille en Karel Appel: ‘Er wordt ook veel
gevlogen bij Corneille. Niet definitief als een gaai of een gier, maar schuin,
klappertandend en een licht dat lucht is. Wie? Een mens, een vrouw, Corneille, een
boom, een vlak, een kleur, een geverniste merel.’ Corneille, die zich overigens net
als Rob Lievens laat inspireren door zijn reizen naar Afrika, waar volgens de laatste
de mensen ‘nog primitief onschuldig zijn en verfrissend goedhartig van natuur’.
De ik-figuur en tevens verteller André Maertens brengt dit allemaal met een zeker
dédain, maar de primitieve kunst was wel degelijk een serieuze inspiratiebron voor
de mannen van Cobra.
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De dichters in Een zachte vernieling voeren met de schilders verhitte discussies
of kunst geengageerd moet zijn. In ieder geval, l'art pour l'art of niet, bezingen zij
de verbeelding ‘die elk formalisme doorbreekt’, ijlen zij over ‘de ruimte in de
expressie’. Het woord délire was niet van de lucht in die jaren. Claus kan daarover
meepraten want juist in zijn Cobra-tijd koos hij de ijl-dichter bij uitstek, Antonin
Artaud, tot voorbeeld.
De dichters drukken zich ook krachtig uit, zoals Hoorne: hij ‘proclameert dat het
humanisme moet verdwijnen’. Men heeft moderne, exotische voorbeelden. Als het
aan de dichter Floris de Wilde ligt dan is Ezra Pound de peetvader. De Wilde
correspondeert met Pound, in een idolate bui zoekt hij de oude meester zelfs op. Een
andere dichter, Emile Prinsen, laat zich bij voorkeur inspireren door de jazzmuziek.
Prinsen, die zelfs ‘het liefst jazztrompettist wilde worden’. Sommigen houden er een
revolutionaire beeldspraak op na zoals De Wilde: ‘De walgvogels van mijn begeren,
de snik en het onheil ijlen onder de kist.’ En de dichter Bernard Waehlens lardeert
zijn gedichten met lichamelijke metaforen waarin ‘lenden juichen’, ‘een handpalm
(kan) drinken’ en ‘een wervelkolom (kan) verlangen’, terwijl zijn vriendin, Sabine,
tevens de minnares van de hoofdfiguur André, niet mag zeggen dat hij erbij staat
‘als een dweil’. Zij verzucht dan ook: ‘Dichters! Mijn volgende minnaar zal een
loodgieter zijn.’
De dichters en schilders hebben samen een tijdschrift, ook ASUR geheten. De
nummers staan, zo heet het misprijzend, ‘vol kindertekeningen en versjes zonder
hoofdletters’. Een tijdschrift dat, net als de kunstenaarsbent zelf, uit nood geboren
lijkt. Want: ‘Eigenlijk misprijzen ze elkaar (de schilders en dichters), maar het is
gunstiger om een beweging in stand te houden, dat maakt het de critici en
kunstverzamelaars makkelijker, die liefst in categorieën denken.’ Waar het om Cobra
gaat hadden wij toch altijd gedacht dat het om een wat hechtere, vriendschappelijkere
band ging. Bovendien, de eerste afleveringen van het tijdschrift Cobra worden nu
door enkele gelukkige conservators en dappere wetenschappers gekoesterd als unica
en schoolvoorbeelden van de naoorlogse Nederlandse avant-garde. Lees bijvoorbeeld
Het Komplot der Vijftigers van R.L.K. Fokkema of het boek Cobra van Willemijn
Stokvis, maar ook directe betrokkenen, zoals Jan Elburg in zijn onlangs verschenen
memoires Geen Letterheren, blikken heel wat idealistischer terug.

Cobra
De grondslagen van ASUR en de overeenkomsten met Cobra komen langzamerhand
aardig uit de verf. De kunstenaars van ASUR hebben een blinde verering voor het
kinderlijke, het primitieve, de spontaniteit. Dat gold in de werkelijkheid ook voor
Cobra. Kindertekeningen; inspiratie van Afrikaanse stammen; houten speelgoed als
geïntegreerde objecten in het kunstwerk; dikke massa's olieverf die met de handpalmen
van robuuste schilders naïef verdeeld worden op het linnen doek, dat alles staat voor
ASUR en vinden we in Cobra terug. Als Cobra-kenner Willemijn Stokvis in haar
veelvuldig geroemde proefschrift de ideeën van Cobra samenvat, zegt ze het zo: ‘De
leden van Cobra zeiden in het kort dit - sommigen die daartoe bij machte waren in
woorden, de overigen, niet minder duidelijk, in kleuren en vormen: Van nu af aan
moet de hele oude formalistische wereld van prestige en pretentie worden opgeruimd,
er moet nu écht geleefd worden en er moet een éérlijke kunst worden gemaakt, die
uit onszelf, uit het volk voortkomt, een kunst die niet een geweldige culturele prestatie
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wil zijn, maar die gewoon het resultaat is van vrij spontaan bezigzijn.’
Anti-formalisme, spontaniteit, engagement (‘uit het volk’), antikapitalisme
(anti-prestatie), allemaal slogans van het fictionele ASUR. Zo probeert de dichter
Floris de Wilde zijn bentgenoten te ronselen voor ‘een manifestatie tegen de Duitse
herbewapening’; een andere dichter, Hoorne, is verstrikt geraakt in ‘een aftandse
dialectiek’, hij wordt honend een neo-marxist genoemd. En de schilder Rob Lievens
oreert over ‘de verbeelding die elk formalisme doorbreekt’. Dat de ASUR-schilders
de spontaniteit, het kinderlijke, het primitieve hoog in het vaandel dragen, zagen we
in het bovenstaande al. Als het maar onschuldig is, blauw, azuur, hemels, de ruimte
van het volledig leven, riskant en magisch. Magie: Asur heet dat in het hebreeuws.
Zoals Hugo Claus door de ogen van André Maertens een wrang beeld geeft van
ASUR, c.q. Cobra, zo is het minstens even ontluisterend wat wij te lezen krijgen
over zijn denkbeelden met betrekking tot de experimentele dichtkunst, die rond 1950
in Parijs ook zijn broeikasje vond en die de geschiedenis in zou gaan als de poëzie
van de Vijftigers. Zo wordt in Claus' boek de onverstaanbaarheid, de onherkenbaarheid
op de hak genomen. Als de dichter Floris de Wilde een gedicht voor de hoofdpersoon,
André Maertens, heeft gemaakt en er de boodschap bijgevoegd heeft: ‘Ik hoop dat
het herkenbaar is’, dan is de reactie van André als volgt: ‘Herkenbaar? Ik begrijp er
niets van. “De walgvogels van mijn begeren, de snikdrift en het onheil ijlen onder
mijn kist.”’ Claus illustreert hiermee niet alleen het associatieve, irrationale
taalgebruik, waarvan de Vijftigers zich bedienden, maar zijn hoofdfiguur André
Maertens reageert hier zo schertsend en gemeen dat je als lezer even de echo van dé
tegenstander der experimentele poëzie, Bertus Aafjes, hoort die in 1953 in zijn
driedelige haatcampagne in Elseviers weekblad ‘de ravage van het intellect’, ‘de
emotionele wartaal’ en ‘liefdeloosheid’ van de Atonaal-dichters hekelde.

Pound
Andere kenmerken van de Vijftigerspoëzie in een min of meer denigrerende context
- zoals het lak hebben aan interpunctie, het hanteren van lichamelijk taalgebruik, het
onhumane, anti-esthetische en revolutionaire karakter - kwamen hierboven al ter
sprake. Resteert natuurlijk nog de vraag of de romanfiguren van Claus herkenbare
overeenkomsten vertonen met de Vijftigers. Ik ga ze stuk voor stuk af. Floris de
Wilde heeft iets weg van Simon Vinkenoog: ‘Floris, Bernards boezemvriend in Parijs,
taterend en molenwiekend, alhoewel onder de valium,’ schrijft Claus. Vinkenoog
was in die tijd even idolaat van Ezra Pound als Floris de Wilde in Claus' roman. In
het schrijversprentenboek van de Beweging van Vijftig tref ik een liefelijk fotootje
van Vinkenoog aan, met het onderschrift: ‘Simon Vinkenoog op het terras van Ezra
Pounds studio in Rapallo’. Hoorne, pseudoniem voor Armin-Jan van der Hoorne:
voor deze charismatische leidersfiguur van de dichters van ASUR heeft wellicht
Lubertus Jacobus Swaanswijk, ofte wel Lucebert model gestaan, de keizer der
Vijftigers. Emile Prinsen, ‘zwijgzaam, hoogrood, hortend’ en een jazzliefhebber in
hart en nieren: daarbij zie ik even de schim van Remco Campert. Met de figuur Harry
van Diest portretteert Claus een typische in de marge rondwandelende karikaturale
kunstluis. Bij hem denk ik: ach, zo iemand hoort er gewoon bij in een toch al zo
cynisch getoonzette roman.
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Blijven over de meest besproken figuren in Claus' roman: André Maertens en Bernard
Waehlens. Achter André Maertens, de ik-figuur die verbitterd terugkijkt op zijn wilde
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ASUR-jaren en die al de nodige argwaan en scepsis koestert als hij zich als een
kameleon in de Parijse kunstkolonie beweegt, heeft Claus zichzelf een beetje verstopt.
In het eerste hoofdstuk leren we Maertens kennen als huisschilder, een beroep dat
Claus, voordat hij in aanraking kwam met de experimentele schilderkunst, zelf heeft
uitgeoefend. Voordat André Maertens naar Parijs vertrekt, probeert hij zijn haar
platina-blond te verven. 1951 is, volgens een beknopt curriculum vitae achter in de
verhalenbundel Gebed om geweld, het jaar dat Claus ‘zijn haar platina’ verft. André
Maertens komt in het boek als een onnozele, onwetende slungel in aanraking met de
schilders van de ASUR-groep en het hele boek door blijft hij een registrerende
buitenstaander. Weliswaar raakt hij bevriend met de schilders en dichters, maar met
de idealen van de groep heeft hij geen enkele affiniteit. Misschien dat Claus met de
lotgevallen van André Maertens zijn eigen marginale positie bij Cobra tot in het
groteske heeft willen weergeven. In een brief aan Willemijn Stokvis schreef hij:
‘Mijn aandeel daarin (in Cobra) was er voornamelijk een van vriendschap met de
voornaamste figuren. (...) Meestal heb ik geweigerd aan de groepsondernemingen
mee te doen omdat ik me bewust was dat mijn schilderwerk onder de maat was.’ (in:
Stokvis, Cobra, 1974). Zou ditzelfde relativeringsvermogen ten aanzien van zijn
schilderwerk uit die tijd ertoe geleid kunnen hebben dat Claus van André Maertens
een tot directeur van een Cultureel Centrum afgezakte ASUR-schilder heeft gemaakt?
Het is denkbaar dat hij hiermee nu eens definitief met zijn eigen Cobraverleden heeft
willen afrekenen. Zoals hij dat bij een retrospectieve expositie van zijn schilderwerken
uit de jaren 1948-1965 al eerder deed. Toen stond er in de catalogus: ‘De meeste
tentoongestelde werken zullen na de tentoonstelling tijdens een cocktailparty verbrand
worden.’ Reden voor deze destructieve happening? Claus verklaarde zelf: gebrek
aan talent. Dat komt weer in de buurt van het beeld dat we hebben van de gesjeesde
schilder André Maertens, die ooit furore maakte als ASUR-schilder omdat hij,
onwetend als hij was, zijn tekeningen niet gefixeerd had en zodoende in de smaak
viel bij een galeriehouder.

De Experimentele Groep Cobra: zittend van links naar rechts: Wolvekamp, Corneille, Constant,
J. Nieuwenhuys, Eugène Brands, Anton Rooskens. Staand: Karel Appel, Jan Elburg en Gerrit
Kouwenaar
STEDELIJK MUSSEUM

Hans Andreus
Blijft over de dichter Bernard Waehlens. Deze tragische romanfiguur heeft het
herkenbaarste evenbeeld in de werkelijkheid. Het is alleen even puzzelen.
Toen ik Een zachte vernieling na een eerste aandachtige lezing dichtsloeg, dacht
ik: in welke roman ben ik ooit een aantal van dezelfde ingrediënten tegengekomen
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als in het boek van Claus? Ik herlas Claus' boek en tijdens die tweede lezing stond
ik opeens stil bij de volgende passage. Het is een scène tegen het slot van Een zachte
vernieling, waarin André Maertens te horen krijgt, wat er tijdens een vakantie gebeurd
is tussen zijn vriend Bernard Waehlens en Sabine, de vrouw die zij allebei lief hebben.
Waehlens heeft de ongenaakbare Sabine ‘seksueel aangerand en daarna verwond.
Comminutieve fractuur van de neusbeenderen, oogkassen. Het rechteroog is zwaar
beschadigd.’ Waarop André Maertens aan de boodschapper vraagt: ‘Hoe heeft hij
het gedaan?’ De dialoog gaat nog even verder:
‘Wat gedaan?’
‘Haar verwond. Met een brok graniet?’
‘Met zijn vuisten,’ is het uiteindelijke antwoord, maar met die ‘brok graniet’ gaf
Claus voor mij opeens de sleutel prijs. Ik pakte de roman Denise van Hans Andreus
uit de boekenkast en vond de volgende passage: ‘Toen, een middag, het was twee
uur en de vissers hadden ons al gewaarschuwd nooit tussen twaalf en drie in de zon
te gaan liggen, lagen we weer op de rotsen en ik stond plotseling op, pakte een stuk
rots en wilde (cursivering van mij, A.F.) Denise vermoorden. De hersens in slaan.’
Net als de roman van Claus speelt de roman van Andreus zich af in het Parijs van
het begin van de jaren vijftig. Andreus schenkt in zijn tragische liefdesgeschiedenis
weinig aandacht aan de kunstenaarsscene aldaar. Alleen op de eerste pagina van zijn
boek zegt de ik-figuur Bert: ‘Mijn vriend werkte bij de Wosec, wereldorganisatie
voor wetenschap, onderwijs en cultuur. (...) Daarbij was hij dichter, modern, en al
tamelijk bekend in ons eigen land.’ Wosec is een aardig gevonden pseudoniem van
Andreus voor Unesco, en daar wérkte de dichter Simon Vinkenoog.
Is de fatale liefdesgeschiedenis die Andreus beschreef met Denise een
autobiografische roman? Dat is een belangrijke vraag om erachter te komen of Claus
met het dramatische liefdesavontuur dat Bernard Waehlens meemaakt in Een zachte
vernieling werkelijk Hans Andreus voor ogen heeft gehad. In 1976, in een interview
met Paul Beers in de Revisor, gaf Andreus aan Paul Beers toe dat hij de schokkende
ervaring die hij in Denise heeft beschreven - dat hij zijn ‘geliefde wilde vermoorden,
zomaar, opeens, liggend in de zon’ - op 28-jarige leeftijd zelf heeft beleefd. Hans
Andreus' biograaf Jan van der Vegt schrijft in zijn biografische verkenning van
Andreus (Bzzlletin 108, 1983) dat Andreus in zijn buitenlandse jaren een emotionele
periode onderging door een voor hem onbereikbare liefde, die in werkelijkheid Odile
heette. (Aan Odile droeg Andreus ook de bundel Italië (1952) op en in het
juli/augustus nummer uit 1951 van Podium vinden we het gedicht Voor Odile.)
Andere aanwijzing: Een zachte vernieling draagt een motto van Raymond Queneau
met zich mee en Queneau schreef in 1937 de roman: Odile! In een gesprek dat ik
met Claus had, vertelde hij dat hij in zijn boek nog andere lijntjes naar Queneau heeft
uitgezet: als André zijn rivaal Bernard toewenst: ‘Goden, laat hem toch uitglijden
en daar onder de bus van lijn S terechtgekomen’, dan moeten we hierin een verwijzing
zien naar L'exercises de style van wederom Raymond Queneau, een boek dat zich
afspeelt in lijn S van het Parijse busnet. Bernard Waehlens: welke aanwijzingen zijn
er nog meer dat Claus Hans Andreus als model koos voor deze romanfiguur? Sabine
zingt graag My Funny Valentine. Een andere (sleutel)roman van Andreus heet:
Valentijn. Valentijn is hoofdredacteur van het literair tijdschrift De Valreep, waarin
wijlen Gerrit Borgers Podium herkende. In 1951 werd Andreus redacteur van Podium
en in januari zorgde hij voor het belangrijke doorbraaknummer van de Vijftigers. In
de roman van Claus geniet Bernard Waehlens vooral bekendheid vanwege zijn
hoofdredacteurschap van Onze Tuin. Het debuut van Bernard Waehlens heet in Claus'
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boek: De blinde buurman. Wie bedenkt dat Hans' Andreus debuteerde met Muziek
voor kijkdieren en vanwege de rol van het licht in zijn poëzie al snel de bijnaam
kreeg van lichtdichter, mag hier volgens mij best een grappige hint van Claus in zien.

Gevoelig requiem
Het lezersgeheugen maakt rare kronkels. Ik sloeg Een zachte vernieling een andermaal
open en op pagina 11 kwam ik de volgende passage tegen: ‘Op de foto (van Bernard
Waehlens, A.F.) was het alsof hij in een te felle zon keek. De linkerhelft van zijn
gezicht vertoonde zwarte puntjes.’ Wederom toog ik naar mijn boekenkast en het
kostte me enig zoek- en denkwerk voordat ik het boek gevonden had waarin ik een
dergelijke metafoor lang geleden eerder was tegengekomen. In Zolang te water,
Simon Vinkenoogs herinneringen aan de Parijse tijd, vond ik over Hans Andreus
uiteindelijk het volgende: ‘Ik herkende hem eerst niet en vroeg hem, toen hij me
eenmaal begroet had, of hij wist dat er inktspatten op zijn gezicht zaten.
“Heb je zo hard gewerkt?”
Ook hij lachte, het waren granaatsplinters, vertelde hij.’
De scène aan het slot van Claus' roman indachtig, waarin bechreven staat dat
Bernard Waehlens ooit samen met de dichter Hoorne naar ‘het aanwervingscentrum
van de SS’ is getrokken en daar ‘terwijl hij in een kamertje de documenten
ondertekende Hoorne de plaat heeft gepoetst’, ging ik weer zoeken naar wat
Vinkenoog elders over Andreus heeft verteld. In een Literama-nummer zegt hij:
‘Hoe open, vriendschappelijk en geïnteresseerd Hans ook was: hij bleef altijd omringd
door een weemoedige geheimzinnigheid, die ik op rekening van zijn oorlogservaringen
schreef.’ Over welke oorlogservaringen heeft Vinkenoog het hier? Refereert hij aan
wat wij nu via de sleutelfiguur Bernard Waehlens over Andreus te weten komën?
Hier houdt mijn zoektocht op. Jan van der Vegt schrijft in zijn biografische verkenning
uit 1983 in Bzzlletin over Andreus: ‘In de verwarring van de oorlogsjaren verliezen
ook wij hem uit het oog.’ Een raadselachtige formulering, waar ik overheen had
gelezen als de roman van Claus niet was verschenen.
Zou het kunnen zijn dat de ene vernieling (Andreus' oorlogstrauma) op de andere
gevolgd is (zijn liefdesdrama)? Interessant genoeg voor een biograaf die, zoals hij
onlangs in Vrij Nederland zelf zei, over Andreus ‘domweg alles’ wil weten.
De roman Een zachte vernieling is wel degelijk meer dan, zoals het tot nu toe over
het algemeen in de kritiek luidde, een flinterdun psychologisch romannetje over een
liefdesgeschiedenis. Daar waar het duidelijk om Hans Andreus gaat is het boek zo
liefderijk geschreven dat we van een gevoelig requiem mogen spreken. Maar het
boek reikt verder dan een sleutelroman, want ondanks een aantal identiteiten die ik
in het voorafgaande achterhaalde, fungeren de personen in het boek van Claus
misschien meer als allegorische figuren. Allegorisch in die zin dat ze allemaal een
facet vertegenwoordigen van wat de experimentele kunst voorstond. De experimentele
kunst, die het moest hebben van spontane uitingen of, zoals Karel Appel het beschreef:
‘een ruimtelijk beleven gevoed door het instinkt wordt tot een levende vorm.’ Het
werkt bijzonder ironiserend dat Claus ‘het ruimtelijke beleven’, de van spontaniteit
uit elkaar spattende geest van Cobra, in zo'n droge, kale stijl oproept. In die zin is
dit boek een hommage aan Raymond Queneau, die meester is in dit als kaal, verhit
asfalt zinderend proza. Met de ironie, of beter gezegd het cynisme krabt Claus
bovendien het ideële en romantische vernis van de Cobra-beweging af. Is het niet
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ontluisterend om over die Titaantjes in Parijs te lezen dat de schilders en dichters
elkaar ‘eigenlijk misprijzen’ en dat het ‘gunstiger’ is ‘om een beweging in stand te
houden’ vanwege de ‘critici en de kunstverzamelaars’? Hier gaan de illusies aan
diggelen van onze jonge avantgardisten zoals Joost Zwagerman, die beweert dat voor
hem de deur naar de ruimte van het volledig leven ooit is opengewaaid door die o
zo solidaire kameraden van Cobra en Vijftig. Het leven is geen romannetje!
■
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Profeet op een godvergeten eiland
Boeli van Leeuwens nieuwe roman: realistisch en visionair
Het teken van Jona door Boeli van Leeuwen Uitgever: In de Knipscheer,
175 p., f 25,Wim Vogel
Zie ik het verkeerd of is onze belangstelling voor Latijns-Amerika al weer over haar
hoogtepunt heen? Natuurlijk, auteurs en voetballers uit dat werelddeel zijn nog steeds
gewild, maar verder? Over Cuba hoor je al jaren niemand meer, Nicaragua, El
Salvador en al die andere rampzalige Middenamerikaanse staten verdwijnen van de
voorpagina's en Pinochet is nog niet zo lang geleden door de paus gekust.
Latijns-Amerika lijkt niet meer naar het ‘wijze’ West-Europa te willen luisteren en,
ach, er zijn nog zo veel andere interessante plekken: China, het Midden-Oosten.
Kort na elkaar hebben twee Curaçaose auteurs een roman gepubliceerd waarin zij
duidelijk maken waarom onze visie op hun continent te simpel en dus onjuist is.
Onze rationele oplossingen zijn niet toepasbaar in een cultuur waarin de belangrijkste
mythologische figuur al eeuwenlang de dictator is: een Inca-zonnegod, een Spaanse
veroveraar, een wrekende god, een fascistische schreeuwlelijk. Vandaar dat Tip
Marugg in De morgen loeit weer aan zijn twijfels uit over de macht van de mens
iets wezenlijks aan de sociale structuur te veranderen, vandaar ook dat die andere
Curaçaose schrijver, Boeli van Leeuwen, in Het teken van Jona zich schamper uitlaat
over dogmatische Europese intellectuelen die vooral groot zijn in hun onvermogen
de mysteries en de mythen van Zuid-Amerika onbevangen tegemoet te treden.
In zijn eerste boeken (De rots der struikeling, 1959, Een vreemdeling op aarde,
1962) verschilde Van Leeuwen weinig van zijn zeker in die jaren existentialistische
Europese collega's: vervreemding, eenzaamheid, somberheid. Sinds Schilden van
leem (1985) neemt hij eigen standpunten in die uitermate afwijken van de in onze
literatuur gangbare. Welke moderne auteur besluit een roman nog met het uitspreken
van het Onze Vader? In welke vaderlandse roman heeft de fantasie een bredere basis
dan die toch altijd wat smalle privé-verbeelding en noem mij twee recente boeken
waar meer straatrumoer in voorkomt dan in De morgen loeit weer aan, dan in Het
teken van Jona. Wat een geluk voor ons dat beide auteurs nog steeds in het Nederlands
schrijven!

Realistisch en visionair
Het werk van Van Leeuwen is eschatologisch van aard, ook zijn nieuwe roman. Hij
houdt zich bij voorkeur bezig met vragen waar eigenlijk geen antwoord op is: over
het leven na de dood, over de zin van ons bestaan, over in welk geval een daad moreel
acceptabel dan wel verwerpelijk is. De antwoorden die zijn romanfiguren geven, zijn
echter niet dezelfde gebleven. Waren de anderen in de jaren vijftig en zestig ook
voor Van Leeuwen de hel, uit zijn laatste twee romans wordt duidelijk dat ook de
hemel, dat ook de Christus zich in anderen kan openbaren. Van Leeuwen maakt er
geen geheim van dat hij vooral onder invloed van de Nijmeegse theoloog
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Schillebeeckx bekeerd is tot een ondogmatisch christendom. Onze tijd mag dan vol
onheilspellende tekenen zijn, de sociale en politieke situatie onrechtvaardig én stabiel,
dat alles, lijkt Van Leeuwen als een oudtestamentische profeet op een godvergeten
eiland uit te willen dragen, kan overwonnen worden als wij onze schuld erkennen,
onze hoogmoed laten varen en ons verbroederen met onze naasten, ongeacht hun
ras, hun stand, hun godsdienst.

Boeli van Leeuwen

Want ook wij behoren, zoals uit het motto (Mattheüs 12:39) en uit het eerste
hoofdstuk blijkt, tot een boos en overspelig geslacht dat een teken verlangt en ook
wij zullen geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona. Doordat deze zijn
schuld bekende, toezegde zijn leven drastisch te veranderen, werd ook aan deze
profeet het leven teruggegeven nadat hij drie dagen en drie nachten een walvis van
binnen had mogen bekijken.
Dit klinkt allemaal weinig aanlokkelijk, dit soort boodschappen is niet erg trendy
in onze cultuur, maar gezegd moet worden dat Van Leeuwen in ieder geval mijn
sympathie weet te winnen doordat zijn weergave en interpretatie van de
Latijnsamerikaanse werkelijkheid tegelijk realistisch én visionair is. Net als bij
Salvador Dali versmelt een naturalistische wereld tot een groteske en bizarre droom
die op een psychoanalytische wijze meer duidelijk maakt dan nuchtere feiten
vermogen.
Dus creëert Van Leeuwen een ideale staat naar Midden- en Zuidamerikaans model.
Een verlicht despoot aan het hoofd, met Japanners in dienst die met hun
high-tech-schepen en koelhuizen voor een gigantische produktie zorgen. Met uiteraard
ook een guerillabeweging die immers hoort bij de folklore en met een orthodoxe
roomse kerk die de arme en indolente Indianen er gemakkelijk onder houdt. In zijn
mensentuin, een soort Artis, ‘houdt de verlichte leider beroemde mensen: Mengele
als incarnatie van het kwaad. Moeder Agnes, die het goede vertegenwoordigt, Tolstoj,
de idealist, Bocaranda, de revolutionair en Laila, een zinnelijke vrouw die de
vleesgeworden lusten vertegenwoordigt. Zij horen bij het leven en wij moeten hen
maar aanvaarden. Het enige waar het in deze corrupte wereld op aan komt, en dat is
de niet mis te verstane boodschap van Van Leeuwen, is dat ieder individu
verantwoordelijk is voor de keuze die hij maakt: vóór het establishment of tegen, het
ego óf de ander. Wie voor de ander kiest, kiest voor het leven, wie zichzelf zoekt,
vindt de dood.

Verschoppelingen
Het teken van Jona lees je niet zonder enige wrevel. Het gaat toch niet aan zo'n
complexe samenleving te benaderen door middel van mythologische en surrealistische
verhalen, dacht ik. Is Van Leeuwens antwoord niet een klap in het gezicht van al die
mensen die met gevaar voor eigen leven zich inzetten voor veranderingen ten goede?
‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is als slogan mooi, maar zet die ook zoden aan
de dijk?
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‘In het laatste van zijn vier hoofdstukken beschrijft de auteur hoe hij op zijn eiland,
Curaçao, een feestmaaltijd aanricht voor de verVervolg op pagina 12

Honderd jaar joden in Rusland
Dit zijn enkele van de bijna vierhonderd foto's in A Century of Ambivalence, The
Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present van Zvi Gitelman. Het is
bijna een understatement als Irving Howe over dit boek zegt dat het ‘een uiterst
levendig idee geeft van een rijke cultuur die door de totalitaire dictators van onze
eeuw is verwoest’. Er is nauwelijks een foto bij die onberoerd laat: de vele groepsfoto's
waarop iedereen staat met een gezicht dat kijkt alsof het niet verloren wil gaan, de
familiekiekjes, de deftige foto's waarop de gezichten onmiskenbaar iets
vertegenwoordigen, de foto's van ophangingen door de nazi's, de getto's, de ruines.
De foto's, komen uit het Institute of Jewish Research en de begeleidende tekst schetst
een eeuw joden in Rusland. Een indrukwekkend boek. (Uitgegeven door Schocken
Books, New York, 336 p., importeur Van Ditmar, f 88,30.)

Joodse kinderen uit de buurt van Evpatoria in de Krim

Door een raam genomen foto van een executie door de nazi's

De eerste ambassadeur van Israël in Rusland, Golda Meir, te midden van Moskouse joden buiten
de synagoge, 1948
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Slachtoffers van de pogroms in de Oekraïne

Leden van de Bond van Joodse Arbeiders met drie van hun omgebrachte kameraden, Odessa, 1905
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Portret van een reis
Vita Sackville-West in Perzië

Vita Sackville-West en Harold Nicolson

Twaalf dagen Een bergtocht door Perzië door Vita Sackville-West
Vertaling: G. den Tex Uitgever: Veen, 120 p., f 22,90
Louise Fresco
Vita Sackville-West was bepaald niet van plan haar echtgenoot te volgen toen hij in
oktober 1925 naar Teheran werd overgeplaatst. Niet dat ze ooit bereid was geweest
om elders als the hon. mrs Harold Nicholson het leven van diplomatenvrouw te
leiden. Daarover waren de afspraken tussen Harold en Vita altijd duidelijk, hoe
onconventioneel ze ook in die tijd geweest moeten zijn. Ze lieten elkaar vrij, in alle
opzichten, om hun eigen leven en werk in te richten. Vita bracht het grootste deel
van haar tijd in Engeland door, eerst in hun landhuis in Long Barn, vanaf 1930 in
Sissinghurst, waar ze haar beroemde tuin creëerde. Ondertussen schreef ze talloze
boeken en had een aantal min of meer stormachtige en diepgaande affaires, onder
meer met Virginia Woolf. Harold Nicholsons carrière in de Foreign Service bracht
hem naar uiteenlopende plaatsen, zoals de Balkan, Parijs en Berlijn. Maar altijd zocht
Vita hem op, en bijna overal gingen ze samen op reis. Wat hen verbond in de jaren
twintig was een intellectuele nieuwsgierigheid naar andere culturen en, vooral, de
behoefte om hun ervaringen vast te leggen in (dag)boeken of in brieven.
Twaalf dagen is het verslag van Vita Sackville-Wests tweede bezoek aan Harold
in Perzië, dat oorspronkelijk in 1928 verscheen en nu opnieuw is uitgebracht in de
serie Op Schrijvers Voeten van Veen. In principe is een dergelijke, mooi uitgegeven
serie die de reiservaringen van allerlei bekende en minder bekende schrijvers omvat
en daardoor een extra waarde meegeeft, een lovenswaardig initiatief. Maar het blijft
me een raadsel waarom de uitgever het blijkbaar niet nodig acht om een boek als dit
van een voorwoord te voorzien. Immers, ondanks de prachtige natuurbeschrijvingen
is Twaalf dagen beslist niet Vita's beste boek, en kan het eigenlijk nauwelijks op
zichzelf staan. Wie wil er in 1988 nog weten hoe een Engelse dame van goede afkomst
in het voorjaar van 1927 door Perzië reisde en wat ze ervan vond? Twaalf dagen
wordt pas de moeite waard als je het leest tegen de achtergrond van Vita
Sackville-Wests verhouding met Harold Nicholson en haar ontluikende schrijverschap.
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Zonder voorwoord of inleiding kunnen de lezers van vandaag slechts naar de
achtergronden van dit werk gissen, zodat voor de meesten niet veel meer overblijft
dan een schitterend geschreven verhaal over een primitief en ontoegankelijk gebied
in wat nu een deel van Iran is. Onze vooroordelen over dat land worden op die manier
maar al te gemakkelijk bevestigd, en dat kan toch nauwelijks de bedoeling zijn van
een uitgever van reisliteratuur.

Perzië appelleerde aan Vita's romantische fantasieën. Harold Nicholson stimuleerde
haar om mee op reis te gaan naar het zuidwesten van het land omdat hij hoopte dat
zij zich aangetrokken zou voelen tot het onherbergzame landschap en het trotse
karakter van de bevolking. Twaalf dagen munt inderdaad uit in lyrische beschrijvingen
van de Bakhtiaarse bergen. ‘Bruine dorpen tussen populieren, met de blauwe koepels
van kleine moskeeën en ronde duiventorens, en bloesem... die over de muren schuimt,
roze bloesem, witte bloesem, als een nevel.’ En, in schokkend contrast met dit ‘zachte
Perzië van de dichters, van de tuinen, de luit en de nachtegaal’, de grimmigheid van
het berglandschap, de vettige rode modder, de regen die overgaat in sneeuw en de
‘vreemde stuiptrekkingen van de aarde die de heuvels omhoog hebben gestuwd.’
Uiteraard heeft de vegetatie haar bijzondere aandacht. ‘Het grove groene blad van
de herfsttijloos bedekte de oevers en keizerskronen, stram als de bloemen op een
gotisch wandkleed, schoten met hun schitterende oranje op tussen de rotsblokken.’
Een tuinman in Isfahan had haar verteld dat ze onderweg de goudpaarse Iris reticulata
zou tegenkomen, en ze neemt zich onmiddellijk voor om minstens duizend bollen
te verzamelen voor haar Engelse tuin. ‘Onnodig te zeggen dat de Iris reticulata in
geen velden of wegen te bekennen was. Maar de heuvels waren blauw van de
druifhyacinthen die tussen het jonge koren glinsterden van de regendruppels...’. Met
verbazing registreert ze het leven van de nomadische Bakhtiari die twee keer per jaar
de moeilijke route door de bergen afleggen met hun dieren. ‘En de lucht was vervuld
van het jammerlijke geschreeuw van de kudde die zich, voortgedreven door de herder,
langs de steile heuvel omlaag stortte.’ Het zijn stuk voor stuk bladzijden vol treffende
Perzische miniaturen.
Langzamerhand leidt de confrontatie met de Bakhtiari en hun harde bestaan tot
beschouwingen over de merites van deze beschaving in vergelijking met de westerse
die zich, ook toen al, in de vorm van olievelden, wegen en medische zorg aan de
bevolking opdringt. Die gedachten borduren voort op een ongoing discussion tussen
haar en Harold Nicholson, die ook in hun briefwisseling terug te vinden is. Vita moet
haar ideeën over het idyllische van het nomadenleven uiteindelijk herzien. Het is een
harde strijd om het naakte bestaan, die vrouwen vroeg oud maakt, kinderen met
onverzorgde wonden laat voortlopen, en hen van de wieg tot het graf dwingt telkens
maar weer die zware tocht over besneeuwde passen te ondernemen. Ze concludeert
dat de bekoring van het herdersleven vooral op literaire conventie berust en zeker
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niet door de herders zelf wordt gedeeld. ‘Romantiek bestaat alleen bij gratie van
ergens anders of een andere tijd.’ Toch is het juist die romantiek die haar zo aanspreekt
en haar mooiste passages inspireert. Zodra ze tracht haar ervaringen te verbinden
aan gedachten over een nieuwe beschaving, dwaalt ze af en verliest Twaalf dagen
veel van zijn aantrekkelijkheid. Elegante beschrijvingen zijn haar niet voldoende,
want ze pretendeert daaruit algemeen geldende ideeën af te leiden. Plato (De Staat)
en andere auteurs worden tot getuige geroepen om haar conclusie dat Perzië het beste
af is met de instelling van een meritocratie, te onderbouwen. Alleen vergaande en
autoritaire veranderingen in het binnenlandse bestuur kunnen de onwetendheid en
apathie van de bevolking bestrijden. ‘Een antidemocratische opvatting, maar de enig
mogelijke als het gaat om een primitieve gemeenschap.’ Hier herkennen we de Vita
Sackville-West die haar leven lang een zeer neerbuigende houding had tegenover
middle-class-burgers en andere ongeletterden, en gespeend was van ieder politiek
inzicht.
Twaalf dagen is opgedragen aan Harold Nicholson en zijn naam komt terloops
een aantal keren voor in de tekst. Alleen tussen de regels door wordt iets duidelijk
van de gevoelens die ze voor hem koestert. Ze hebben zich stilzwijgend, zoals zo
veel van hun afspraken tot stand kwamen, voorgenomen om iedere opmerking over
de ongemakken van de reis te vermijden. En daar houden ze zich aan. Met één
uitzondering, als ze samen, los van de rest van het gezelschap, verdwalen tijdens een
hevige stortbui. ‘“Dit verdomde land!” zeiden we bijna in tranen, “waarom zijn we
ooit hier naar toe gekomen?” “Ik heb een hekel aan bergen,” zei hij daar in het bos
tot zijn knieën onder de modder. “Ik haat tenten,” zei ik. “Maar we moeten
doorzetten,” zeiden we. We staarden elkaar aan, zo treurig dat we tenslotte in lachen
uit barstten.’ Ondanks het ontbreken van enige expliciete verwijzing naar hun relatie,
is Twaalf dagen niet alleen een reisverslag of een filosofisch traktaat, maar ook heel
duidelijk een boek over het huwelijk van Vita Sackville-West en Harold Nicholson.
De vanzelfsprekende manier waarop ze met elkaar omgaan en discussiëren, in aparte
tenten slapen, bij aankomst lauwe champagne drinken, en Vita de auto bestuurt - elk
van die scènes biedt in zekere zin een Portrait of a Marriage, om de titel van Nigel
Nicholsons boek over zijn ouders te citeren.
■

Geletterd? 89

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 12 mei opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254, 1000
BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 90 van 21 mei. De citaten zijn
gekozen door Diny Schouten.

Katten
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1. ‘Denk aan Paul Léautaud,’ zei een kennis van me. Maar toen ze met z'n zessen
er als saucijsjes uitgleden kon ik er het doodvonnis niet over uitspreken. Ik was
niet in staat om die blinde roze smoeltjes van de vurige tepeltjes te trekken en
die wriemelende spierrolletjes te laten verdwijnen in een emmer lauw water.
Dan had ik Voske nooit meer aan durven kijken.
2. De huid van een gezonde kat heeft een verrukkelijk parfum, niet dierlijker dan
de geur van een pasgestoomde deken.
3. Heeft u misschien de plak ham gezien die hier lag?

Oplossing Geletterd? 88 van 23 april (Huidproblemen):
1. ‘Vooral de dikke meeëters (...) bekeek ze meteen gevoel van voldoening’:
Mischa de Vreede, Onze eeuwige honger.
2. ‘(...) een magere jongeman met een nogal door acne geschonden gezicht’: Jan
Elburg, Geen letterheren.
3. ‘Het waren ronde of zich spiraalsgewijs uitbreidende vlekken’: S. Vestdijk, Het
glinsterend pantser.

Winnaar: Anje Muis-Wolthoorn, Rotterdam
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
De Aids crisis. Seks in het Aids Tijdperk door William H. Masters, Virginia E.
Johnson en Robert C. Kolodny. Vertaling H. Martherus. Kosmos, f 34,50. Een
onderzoek naar de verspreiding van het virus onder heteroseksuelen.
De lichtende kamer door Roland Barthes. Vertaling Maartje Luccioni. De
Arbeiderspers-/Synopsis, f 32,50. Aantekeningen over de fotografie.
Morgen ben ik oud door Trudy Kunz. Michon, f 22,50. Ervaringen van een
veertigjarige vrouw die zich schminkt en kleedt als een bejaarde om erachter te komen
wat het betekent oud te zijn. Aangevuld met gesprekken met ouderen.
Een nieuw christelijk mensbeeld onder redactie van A.G. Weiler. Ambo, f 24,50.
Diverse artikelen waarin de schrijvers zich vanuit een filosofische en theologische
invalshoek bezinnen op hedendaagse maatschappelijke en ethische vraagstukken.
Anabasis. De tocht van de tienduizend door Xenofon. Ingeleid en vertaald door
Gerard Koolschijn en Nicolaas Matsier. Ambo, f 35,-. Ongewijzigde herdruk uit
1971.
Van Roodeschool tot Rijsel door Willem Wilmink. Bert Bakker, f 19,50. Een
persoonlijke kijk op het Nederlandse lied. Opstellen over de culturele en sociale
achtergronden van Nederlandse liedteksten door de eeuwen heen.
The Politics of Paradise. A Vindication of Byron door Michael Foot. Collins, f
70,35, importeur Nilsson & Lamm. Een omvangrijke studie over het politieke in
Byrons werk door de vroegere leider van de Labour Party.
Allemaal psychisch door Pieter Vroon. Ambo, f 25,-. Psychologische kennis zoals
die in het leven van alledag voorkomt maar niet als zodanig wordt herkend.
Bewerkingen van Vroons Volkskrant-rubriek. ‘Signalementen’.
Het wordt niets met deze brief. Samenstelling Julia Voznesenskaja. Bruna, f 19,90.
Anonieme brieven van vrouwelijke Russische politieke gevangenen.
Verzamelde gedichten door Pé Hawinkels. Uitgeverij De Steil, Nijmegen, f 45,-.
Alle gedichten van de vooral als vertaler bekende Hawinkels.
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An Anatomy of Literary Nonsense door Wim Tigges. Rodopi, f 90,-. Een uitputtend
overzicht over de variaties in nonsens.
Maurice door E.M. Forster. Vertaling Theo Kars. Veen, f 24,90. De postuum
verschenen roman over jongensliefde vóór de Eerste Wereldoorlog.
Het hoofd van Haydn door Theun de Vries. Querido, f 34,50. Een zwarte komedie
over het lot van Haydns schedel.
Vriend dood. Biecht van een lustmoordenaar door Jean-Paul Franssens. De
Harmonie, f 29,50. Roman.
Orphans. Real and Imaginary door Eileen Simpson. Weidenfeld and Nicholson,
f 64,30. Een cultuurgeschiedenis en een persoonlijke geschiedenis over het weeskind.
Man uit Apulië door Horst Stem. Vertaling Gerda Pancras. Agathon, f 39,90.
Historische roman over de dertiende-eeuwse Rooms-Duitse keizer Frederik II.
The Tender Passion. The Bourgeois Experience deel 2: Victoria to Freud door
Peter Gay. Oxford University Press, f 40,-, importeur Van Ditmar. Paperback-uitgave
van het tweede deel van Gays studie over de emoties in de negentiende eeuw.

Fotografie en de banaliteit van Het kwaad
Een eerder boeiende dan ontroerende roman van Graham Swift
Out of this world door Graham Swift Uitgever: Viking, 208 p., f 47,10
Importeur: Penguin Nederland
Anthony Paul
Graham Swift, die nog geen veertig is en dus beschouwd mag worden als een Britse
schrijver van de jongere generatie, kan bogen op een indrukwekkend oeuvre, met
name de complexe, fantasievolle roman Waterland en het eigenaardige, niet minder
suggestieve Shuttlecock, een studie van schuldgevoel, paranoia, de onmacht van
vaders en zoons tot communicatie met elkaar. (Beide verschenen in vertaling bij De
Bezige Bij, respectievelijk als Waterland (1984) en Vederbal (1985).) Swifts romans
hebben een aantal krachtige obsessies gemeen: het zijn familieverhalen waarin de
kwalijke geheimen die overgaan van generatie op generatie, gezien worden als één
met het grotere web van de geschiedenis, en het leven van de mens als onscheidbaar
van dat van dieren en landschappen. Een belangrijke figuur in Shuttlecock is een
hamster; Waterland wordt gedomineerd door de beeldend opgeroepen achtergrond,
en biedt de lezer een keur van boeiende informatie over onderwerpen zoals de
levenscyclus van de paling.
Out of this World betekent na de Dickensiaanse overvloed van Waterland een
verandering van vaart en schaal. De nieuwe roman is beknopt en wordt bondig verteld
in korte hoofdstukken. De overheersende metaforen zijn fotografie, luchtvaart en
oorlog. Er zijn ‘twee hoofd vertellers, Harry Beech en zijn dochter Sophie. Harry is
in de zestig (het is 1982, het jaar van de Falkland-oorlog) en was vroeger een beroemd
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persfotograaf, die de wereld schokkende beelden verschafte van haar diverse
frontlinies. Hij begon in de oorlog als luchtfotograaf van Duitse steden die op de
nominatie stonden voor verwoesting door de RAF.
Harry's moeder is overleden bij zijn geboorte, iets wat hem door zijn vader nooit
vergeven is. Net als de vader in Shuttlecock is deze een oorlogsheld aan wiens
heldhaftigheid een luchtje zit. Harry's eigen vrouw is omgekomen bij een
vliegtuigongeval, en hij heeft de opvoeding van zijn dochter overgelaten aan haar
grootvader, die behalve (eenarmige) oorlogsheld tevens wapenfabrikant is. Opa
verwent Sophie met pony's en paarden en dergelijke, in een fraai, idyllisch Engels
landhuis, waarboven de wolken langzaam voorbijglijden ‘zoals eens de tijd
voorbijgleed’. Het verleden is in onze tijd een begeerd toevluchtsoord geworden.
Maar een bedrieglijk: in die verrukkelijke entourage wordt op een goede morgen de
wapenfabrikant aan hele kleine flarden geblazen door de IRA.
Daarop geeft Harry de fotografie eraan - hij is geschokt door zijn beroepsmatige
reactie op de moord op zijn vader en de gewaarwording zelf aan de verkeerde kant
van de lens van zijn collega's te staan. En Sophie vlucht naar Amerika, waar ze
inmiddels op de divan ligt bij een psychiater in New York en de brokstukken van
haar leven bij elkaar probeert te vinden. Het moment waarop zij afknapte, was toen
ze haar tweelingzoons met speelgoedgeweren zag spelen. De roman schildert een
wereld waarin verbrokkeling regel is en alles wordt afgekapt van zijn verleden, van
ware betekenis en echt gevoel. De fotografie is een instrument van die vervreemding,
doordat ze het leven vervalst - de fotograaf houdt ons voor ‘gewoon te doen’ - en de
voorstelling scheidt van het object.
Onze enige redding, lijkt Swift te willen zeggen, is om met elkaar te praten, of,
als er geen ander voorhanden is, met een goog, en te proberen elkaars ervaring te
begrijpen. Gaandeweg bewegen de twee vertellingen, die van Harry en Sophie, zich
zo niet naar elkaar toe dan toch in de richting van een mogelijke helende verzoening.
(Er zijn twee hoofdstukken met een andere stem, die van Harry's overleden vrouw
en die van Sophies man; die inlassingen lijken ietwat overbodig: een gestrande poging
om wat meer complexiteit door het literaire mengsel te roeren.)
Na al de jaren - en generaties - van mislukking in de liefde, lijkt Harry zijn les
geleerd te hebben en het geluk te vinden met een mooie, liefhebbende vrouw van
drieëntwintig. Zij is een figuur die niet bepaald van de bladzijden knalt, en als ze in
de buurt is krijgt het proza veelal iets klefs. Misschien is dit bedoeld als ironie; maar
zo ja, dan is die mij ontgaan.
De fotografie is onmiskenbaar de dienares van de moderne geschiedenis, en het
is allerminst onwaarschijnlijk dat een man met Harry's beroep getuige is geweest
van het bombardement op Dresden, de Neurenbergse processen, Vietnam, Belfast.
En net als wij allemaal heeft hij in 1969 op de tv naar de maanlanding gekeken; die
brengt hem op de gedachte dat de camera tegenwoordig voorrang heeft boven de
werkelijkheid: gebeurtenissen vinden tegenwoordig plaats om gefilmd te worden.
Hij gaat niet naar de Falkland-oorlog, omschreven als ‘een laatste oorlogje uit
nostalgie’ en ‘het tv-programma van het jaar’, maar ook als de zoveelste herhaling
van de Trojaanse oorlog, met de holle echo van de epische illusies waarmee in 1914
de generatie van Harry's vader afmarcheerde, het hoofd vol van de heldhaftige
klassieken.
De ideeën waar de roman van wemelt zijn als zodanig boeiend; de sterk didactische
Swift schotelt ons in romanvorm een gestage stroom vragen en suggesties voor: de
Eerste Wereldoorlog als het prototype van de twintigste-eeuwse botsing tussen
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ouderwets en modern, de wijzen waarop mensen door emotioneel falen gedoemd
zijn de boze droom van de geschiedenis te blijven doormaken, veel bespiegeling
over onze verhouding tot de camera en de beelden die ze verschaft. Niet al dat
materiaal is helemaal origineel: vooral de fotografie, en de manipulatie van
fotografische beelden voor de vorming en het voortbestaan van maatschappelijke
‘mythen’, is een thema bekend uit andere romans, alsook van schrijvers als John
Berger en Roland Barthes; en als Harry in Neurenberg stilstaat bij de alledaagsheid
van de gezichten in de beklaagdenbank die hij daar moet vastleggen, is bij hem de
echo te horen van Hannah Arendts bekende uitdrukking ‘de banaliteit van het kwaad’,
waar ze op kwam door de aanblik van Eichmann in zijn glazen kooi.

Graham Swift

Maar een ernstiger tekortkoming lijkt het feit dat het zo eenvoudig is om al die
heldere ideeën uit de tekst te plukken. Want om met Gertrude Stein te spreken:
‘Opmerkingen zijn geen literatuur.’ Swift doet hard zijn best om zijn opmerkingen
in literatuur om te zetten en slaagt daarin gedeeltelijk, maar niet geheel. In
tegenstelling tot de mensen erin, komt de roman zelf nooit echt van de grond. Met
andere woorden, deze roman is weliswaar een respectabel, waardevol en leesbaar
werkstuk, maar haalt het niet bij de machtige verbeeldingskracht van Waterland. Dat
was een rijke literaire stoofpot waarvan de ingrediënten met elkaar versmolten; deze
roman heeft meer iets van een salade. De ingrediënten zijn gevarieerd, en zijn
vernuftig fijngesneden en gerangschikt; maar het blijft een salade. Het boek is eerder
boeiend dan ontroerend; een vakkundige prestatie, maar niet betoverend.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

8

De lof van de verleiding
Iso Camartins biografische essays
Lob der verführung Essays über Nachgiebigkeit door Iso Camartin
Uitgever: Artemis Verlag, Zürich/München, f 41,70 Importeur: Nilsson
& Lamm
Cyrille Offermans
De gedachte dat geluk niet programmeerbaar is, werd ook in de eeuw die als geen
ander geloofde in vooruitgang en evolutie, de negentiende, al hier en daar hardop
uitgesproken. Geluk is aan het moment gebonden en komt, voor wie er ontvankelijk
voor is, onaangekondigd - dat wist de sceptische Schopenhauer al, ook in dit opzicht
trouwens eerder een realist dan een zwartkijker. En de jonge Nietzsche radicaliseerde
dat inzicht in zijn geniale Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben tot
de formulering dat wie zich niet ‘op de drempel van het ogenblik’ durft neer te laten,
dom als een dier ‘elk verleden vergetend’, nooit zal weten ‘wat geluk is, en erger
nog: hij zal nooit wat doen dat anderen gelukig maakt’, een ‘eis’ die hij overigens
meteen daarna, in een vlaag van pedagogisch verantwoordelijkheidsgevoel, afzwakt
tot de wens dat men zo althans met het verleden zou moeten omgaan: ‘geschiedenis
bedrijven ten dienste van het leven.’
Wie op die manier geschiedenis bedrijft, zal zich niet enkel interesseren voor de
vraag hoe de bestaande realiteit historisch te verklaren is, maar minstens evenzeer
voor niet-gerealiseerde mogelijkheden, gemiste kansen, afgesneden of op een zijspoor
gezette ontwikkelingen; hij zal kortom elke kans aangrijpen zich het historisch verloop
anders voor te stellen dan in die versie waarvan iedereen de saaie en schijnbaar
onwrikbaar monotone resultaten nu wel kent.
Van zulke gefantaseerde ontwikkelingen geeft de Zwitserse essayist Iso Camartin
zijn boek Lob der Verführung een paar mooie voorbeelden. Een van de aardigste
betreft een imaginaire ontmoeting van een nagenoeg vergeten liberale publicist uit
het Zwitserse kanton Graubünden, Alexander Balletta, die omstreeks 1870 onder
pressie van restauratieve, antiliberale, het kloosterleven bevorderende politieke
ontwikkelingen zijn woongebied verliet, met Nietzsche, die in diezelfde tijd meermaals
het cynische idee heeft geopperd in het nabijgelegen Flims een klooster te stichten,
van waaruit onder zijn leiding, die van de antichrist zelve, gewerkt zou worden aan
de uitvoering van zijn idee de wetenschap ‘onschadelijk’ te maken. Dat idee van
Nietzsche mocht wat hoog gegrepen zijn, aan zijn verblijf in Flims danken we in elk
geval zijn Vom Nutzen und Nachteil, een geschrift waar de eveneens in Graubünden
opgegroeide Camartin zichtbaar zijn voordeel mee heeft gedaan.
Iso Camartin is hier te lande onvertaald en onbekend. Zeer ten onrechte. Hij won
in 1987 de prestigieuze, eerder aan figuren als Leszek Kolakowski, Jean Starobinski
en Lars Gustafsson toegekende ‘Europese essay-prijs’, vooral voor Nichts als Worte?,
een pleidooi voor randculturen en ‘kleine’ talen. (Camartin weet waar hij het over
heeft: hij is hoogleraar Retoromaanse literatuur en cultuur in Zürich.) Recent
verscheen Lob der Verführung, een prachtige reeks samenhangende essays op het
thema van de verleiding en de meegaandheid.
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Camartin bepleit een open houding, zoveel mogelijk wars van wantrouwen en
argwaan, en hij baseert dat pleidooi op een waarheid als een koe, op de gedachte
namelijk dat ‘onze huidige wereld’, ondanks alles, nog altijd ‘de beste van alle
denkbare werelden is’. Je kunt op straat oorproppen indoen tegen het lawaai, maar
dan hoor je gegarandéérd nooit meer enig natuurlijk geluid. Camartin gaat dan ook
liever ongewapend door het leven, met alle eventuele risico's van dien, dan zich bij
voorbaat volledig op die risico's in te stellen en ze als onontkoombaar en tot hardheid
verplichtend te beschouwen. Die houding, die in zijn geval zeker niet met naïef
optimisme verward moet worden, demonstreert hij ook in intellectuele zin.
De essays in Lob der Verführung hebben een sterk persoonlijk karakter. Zo schetst
Camartin in het eerste stuk na de inleiding zijn eigen biografie, die hij, veelzeggend
genoeg, niet zozeer ziet als het resultaat van eigen beslissingen als wel als een verhaal
(‘een continuüm van verlokkingen’) waarin hij terecht is gekomen en dat anderen
voor hem verzonnen hebben. In de daaropvolgende stukken gaat het over alle
mogelijke verleidingen, onder meer die van de geschiedenis, de filosofie, de computer,
de muziek en zelfs de dood. Heel mooi is ‘Stemmen’, waarin Camartin (als altijd)
met vele literaire en muzikale verwijzingen, de stelling uitwerkt dat de stem in
erotische aangelegenheden belangrijker is dan de visuele waarneming. Zo gek is dat
niet: het oor is immers een passiever, ‘archaïscher’ zintuig dan het oog, dat veel meer
uit is op organisatie en controle. Wie zich, verleid door klanken (van de stem of
anderszins), laat gáán en buiten zichzelf raakt, wordt, zodra hij zichzelf ziet,
gemakkelijk tot de orde geroepen. ‘Onmogelijk verliefd te worden op een vrouw
wier stem onaangenaam is,’ zegt Camartin. En de aangenaamste stem is er, net als
bij zangstemmen, een die niet te mooi, te rond, te wattig is. Het is ‘de door het lichaam
ongepolijst gemaakte, door zinnelijkheid verduisterde, door de levendigheid van de
taal bijna gewone stem’ die ons weerloos maakt en ons dwingt haar tot het verste
punt te volgen.
Dat ik deze essays in één adem heb uitgelezen moet wel met vergelijkbare
kwaliteiten van hun toon te maken hebben.
■

Brieven
Goos
Hoewel het niet mijn gewoonte is te reageren op het verschijnen en verdwijnen van
columns (ieder zijn eigen corner!) voelde ik mij ditmaal toch genoodzaakt te reageren
op het verdwijnen van de zeer smakelijke rubriek ‘De boekencorner van... Goos
Verhoef!’ Wim de Bie heeft met ‘Goos’ een zeer aardig en soms ontroerend karakter
neergezet.
Zijn ‘lectuurkritieken’ mogen mij dan niet hebben aangespoord tot aanschaf van
dergelijke ‘flutromannetjes’, toch heeft hij naar mijn mening een aardig overzicht
weten te geven over de verscheidenheid in deze lectuur.
Ik zag deze lectuur altijd als een gekleurde streep in de kiosken. Het vooroordeel
‘Het is allemaal één pot nat’ is bij mij dan ook na het verschijnen van ‘Goos’
gedeeltelijk weggenomen. Dit wil niet zeggen dat ik mijn waardeoordeel over deze
lectuur geheel heb herzien.
Zijn boekencorner was het wekelijkse begin geworden van de boekenbijlage, maar
helaas is het nu het einde geworden.
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Ik hoop dat zijn resterende ‘lectuurkritieken’ ooit nog eens in literaire vorm zullen
verschijnen, ik heb er van genoten. De groeten aan Corrie (van schuinboven, weet
u nog?).
Wormerveer
J. Hollander

Thrillers
Mary McMullen is een oudere Amerikaanse schrijfster die pas op latere leeftijd
serieus detectives begon te schrijven. Haar iets jongere zus Ursula Curtiss ging haar
daar in voor. The Doom Campaign dat uit 1974 stamt (Jove, f 11,10) gaat over een
succesvolle vrouw die aan het hoofd van een reclamebureau staat. Alles kan eigenlijk
niet beter gaan, totdat een geheimzinnige figuur uit haar verleden zweert haar letterlijk
kapot te zullen maken. De sfeertekening van het reclamebureau is erg leuk gedaan
en de wil van de vrouw om ondanks alles boven aan de ladder te blijven staan komt
ook goed over. Naarmate het verhaal verstrijkt, word je wel nieuwsgieriger naar haar
belager en dan laat McMullèn de lezer nogal in de steek. Van een echte ontknoping
is geen sprake, maar desondanks blijft het een genoeglijk boekje en als korte cursus
hoe je als vrouw de mannen om je vinger moet winden is het ook goed gelukt.
In een Engels dorpje woont in het grote huis een typische familie en als dan de
verlopen zoon van de onlangs overleden werkster van de familie opeens door zijn
hoofd wordt geschoten, wil inspecteur Wycliffe al snel kennismaken met de patriarch,
zijn beide zoons en schoonzoon, zijn kleindochter en ook nog een achter-neefje met
een duistere achtergrond. Op die manier is Wycliffe and the Beales, zoals de familie
heet (Corgi, f 11,60), een kruising tussen een politieroman en een puzzeldetective.
Een groot deel van het verhaal gaat zitten in de beschrijving van het dorpje in
Cornwall waar alles zich afspeelt. De natuur lijkt me er mooi, maar er hangt een sfeer
van kleinburgerlijke benepenheid waar je snel niet goed van wordt. De politieman
Wycliffe, die de vaste hoofdpersoon is van auteur W.J. Burley, loopt er gemoedelijk,
maar niet achterlijk tussendoor en ontrafelt stukje bij beetje het geheim dat achter
het drama steekt. Net als Mary McMullen is Burley een bejaarde die op latere leeftijd
de geest kreeg. Het is een auteur waaraan je moet beginnen als je alle boeken van je
lievelingsschrijver echt helemaal gelezen hebt en zelfs dan grijp je misschien nog
naar die andere boeken terug.
Uitgeverij Faber and Faber is een literaire uitgeverij en dat merk je meteen aan de
prijs van de boeken. Goedkope detectives geven ze niet uit en daarom kost A
Masculine Ending van Joan Smith ook meteen f 20,80. Daar krijg je wel een
intellectueler verhaal voor terug dan gebruikelijk, maar echt spannend kan ik het
helaas niet noemen. Daarvoor is de intrige te wijdlopig opgezet en beschrijft de
hoofdpersoon, een vrouwelijke hoogleraar in de Engelse letterkunde, veel te veel
wat ze allemaal dacht, voelt en zich voorstelt. Als je het boek leest als verhaal over
het kleine academische wereldje is hét beter te pruimen en dan doet het er niet zoveel
toe dat in de flat in Parijs die de hoofdpersoon van een homoseksuele collega leent
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voor een weekend een lijk ligt, dat op wonderbaarlijke wijze de volgende dag is
verdwenen. De titel verwijst naar dit lijk en de voor mij moeilijk te volgen discussie
in dameskring over de noodzaak om de mannelijke uitgang van zelfstandige
naamwoorden af te schaffen. Die discussie woedt in de borst van het damestijdschrift
Fem Sap en krijgt minder aandacht dan ze verdient. Het sympathieke aan de
hoofdpersoon vind ik haar zorg om haar uiterlijke verschijning. Ze maakt zich op en
denkt na over kleding. Dat kon ik van de vrouwelijke hoogleraren in mijn tijd niet
zeggen en dat ze een student tussen de lakens weet te krijgen, verbaast me dan ook
niet.
Mean Streets is de tweede bundel van het Genootschap van Amerikaanse
Privé-detectiveschrijvers. Net als bij de eerste bundel, The Eyes Have It, berustte de
verantwoordelijkheid voor de samenstelling bij Bob Randisi. Dit keer staan er maar
twaalf verhalen in, vergeleken met zeventien de eerste keer, en ook nu weer staan
ze op alfabetische volgorde wat de achternaam van de schrijver betreft. Zeven auteurs
doen nu voor de tweede keer mee en evenals de vorige keer vind ik dat deze harde
kern van het genootschap tot de B-klasse behoort. Maar ondanks dat de samensteller
het tegendeel beweert, geeft Mean Streets (Mysterious Press, f 26,30) een leuker
beeld van de privé-detective. De aardigste verhalen zijn van Estleman en Lyons die
een klassieke ruwe-bolster-blanke-pit hoofdpersoon hebben. Pronzini moet gemeden
worden, die schrijft oude misdaadreportages uit de krant over en ook Gault, die van
damesbladen-zoetigheid houdt.
Colin MacKinnon is een Amerikaanse journalist die goed zijn John le Carré heeft
gelezen. Finding Hoseyn (Arrow, f 16,50) is namelijk een roman waarin heel knap
een geheimzinnig waas wordt geweven over een intrige die niets voorstelt en eigenlijk
tot op het eind toe onbegrijpelijk blijft. Voordat het zover is heb je een verhaal gelezen
dat in Teheran begint met de moord op een Israëliër die onmiddellijk in de doofpot
wordt gestopt. Een Amerikaanse journalist komt er min of meer bij toeval achter en
gaat op jacht om de achtergrond bloot te leggen. Gaat het om een komplot van de
sjah die in het boek aan zijn laatste dagen bezig is, is het een conspiratie van fanatieke
moslims, een operatie van de Savak, de Perzische Geheime Politie, of zitten de
Israëliërs overal achter? Het lukt de journalist maar niet daar achter te komen, ook
al maakt hij reizen naar Parijs en Libanon, waar hij overal zegslieden heeft. Het beeld
van de geheimzinnige wereld van terroristen, illegale en officiële, komt mooi op
papier en de lezer pikt ook een hoop mee over de islam en het Midden-Oosten, maar
als je niet geschiedenis in je pakket hebt zitten, gaat dat toch op den duur enigszins
tegenstaan. Verder maakt MacKinnon de fout die veel doctorandussen en doctores
vertonen door uitgebreid zijn bronnenmateriaal te vermelden. Had de uitgever niet
kunnen zeggen dat het maar gewoon om een spannend boek ging?
THEO CAPEL
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Het mes in de dreigende cijfers
De geannoteerde en gecorrigeerde uitgave van de Pentagon-uitgave
‘Soviet Military Power’
Soviet military power The Pentagon's Propaganda Document, annotated
en corrected door Tom Gervasi Uitgever: Vintage Books, 160 p., f 37,50
Importeur: Van Ditmar
Cees Wiebes
Elk voorjaar verschijnt in Washington Soviet Military Power in een oplage van zo'n
300.000 exemplaren. Deze uitgave van het Amerikaanse ministerie van Defensie
heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een propagandafolder tot een volwassen
boekwerk vol met cijfers, foto's, tekeningen, tabellen en normatieve uitspraken over
de militaire dreiging die er van de Sovjetunie en haar bondgenoten zou uitgaan - een
hardnekkige mythe die regelmatig opnieuw wordt gekoesterd, ook in Nederland. Op
de laatste Navo-top in Brussel in maart was de conventionele dreiging uit het Oosten
bijvoorbeeld weer onderwerp van bespreking. De Navo-leiders eisten dat Moskou
tienduizenden tanks en artillerie zou terugtrekken om het militaire evenwicht in
Centraal Europa tussen Oost en West te herstellen. Een eis die op tafel werd gelegd
terwijl er nota bene net twee rapporten van de Westeuropese Unie en de Amerikaanse
Senaat waren verschenen, waarin geconcludeerd werd dat er van een Warschau Pakt
- overwicht absoluut geen sprake is. Integendeel, op vele terreinen heeft het Westen
zelfs een voorsprong. Reden genoeg voor CDA-defensiespecialist Ton de Kok in
NRC Handelsblad uit te roepen dat hij ‘dertig jaar bedrogen’ was. Maar enkele dagen
later was hij deze dappere maar blijkbaar onbezonnen woorden weer vergeten want
in de Tweede Kamer sprak hij als vanouds over het Russische militaire overwicht.
Er zou eens een serieuze discussie moeten komen over de werkelijke
krachtsverhoudingen, want de tijd voor declaratoire politiek zoals op de laatste
NAVO-top is nu toch echt wel voorbij.
Als het met die dreiging uit het Oosten wel meevalt, hoe zit het dan met de harde
feiten zoals elk jaar gepresenteerd in Soviet Military Power? Een van de belangrijkste
Amerikaanse defensie-experts, Tom Gervasi, toont met zijn Soviet Military Power.
The Pentagon's Propaganda Document, Annotated and Corrected aan, dat de
gepresenteerde militaire gegevens over de Sovjetunie in veel gevallen gewoon niet
kloppen en onjuist zijn. Nu was al langer bekend dat men met deze Pentagon-uitgave
voorzichtig moest omgaan. Iemand heeft het wel eens vergeleken met een kettingzaag:
‘Useful, but only if handled with both eyes open’! Hoe weinig betrouwbaar deze
Amerikaanse overheidsuitgave is (The Observer sprak zelfs over de ‘Pentagon's “red
menace” lies exposed), toont Gervasi's analyse overduidelijk aan.
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Pagina uit Gervasi's boek met de Pentagon-tekst en zijn correcties

Eerst iets over de vormgeving. Zijn studie heeft een iets groter formaat dan de
Pentagonversie. Gervasi heeft in zijn boek Soviet Military Power integraal afgedrukt
en aan weerskanten en de boven- en onderkant extra ruimte overgelaten voor zijn
commentaar. De passages met fouten of onzinnige beweringen zijn blauw onderstreept
en worden door Gervasi in de extra ruimte gecorrigeerd en/of nader toegelicht. De
lezer kan dus de gehele tekst van Soviet Military Power meelezen en constateren dat
niets uit zijn verband is gehaald. Gervasi gebruikt voor zijn analyse trouwens
onverdachte bronnen zoals de jaarlijkse CIA-rapporten aan het Congres, de verslagen
van de Joint Chiefs of Staff, hearings in de defensiecommissies van de Senaat, et
cetera.
Wat is nu de grote lijn in Gervasi's betoog? Kort samengevat komt die hierop neer:
een grove overschatting van de Russische capaciteiten en een consequente
onderschatting van het Amerikaanse c.q. westerse vermogen. Enkele voorbeelden
hiervan.
Van de Russische vliegtuigen worden snelheden, bewapening, vliegbereik in
kilometers, laadcapaciteit et cetera aangegeven die meestal veel te hoog zijn. In
sommige gevallen blijken toestellen 300 tot 400 kilometer minder ver te kunnen
vliegen. Een militair transportvliegtuig als de AN-22 wordt met 80 MT zo'n 45 ton
te hoog geschat. Een Sovjet-bommenwerper als de TU-95 BEAR kan niet 8300 maar
slechts 6270 kilometer ver vliegen. Kijken we echter naar het Amerikaanse arsenaal
dan wordt het vliegbereik van hun grootste transportvliegtuig, de C-5B GALAXY,
met ruim 1400 kilometer te laag geschat. De F-111 kan volgens het Pentagon maar
4000 kg aan bommen meevoeren. Het werkelijke aantal is echter 10.000 kg! De
FB-111 zou maar 1400 kilometer ver kunnen vliegen. Fout: het werkelijke bereik is
ruim 3780 kilometer. Er worden verder door het Pentagon Sovjet-vliegtuigen
opgevoerd die nog lang niet operationeel zijn.
Als we naar de Russische grondstrijdkrachten kijken, dan blijkt het Amerikaanse
ministerie van Defensie ook daar sterk te kunnen overdrijven. Het totale aantal
Sovjet-soldaten in actieve dienst wordt door hen op 5,8 miljoen geschat. Het
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werkelijke aantal is echter zo'n 3,7! De rest (2,1 miljoen) betreft zeer slecht bewapende
en getrainde reservisten. Moskou zou 211 divisies hebben maar men vertelt er niet
bij dat hiervan slechts 54 volledig bemand en uitgerust zijn. Moskou zou verder in
hoog tempo een nieuwe tank produceren, de T-80. Gervasi komt echter op basis van
CIA-studies tot de conclusie dat er helemaal geen T-80 tank bestaat! Het enige wat
het Pentagon aan bewijsmateriaal kon produceren was een foto van een oude T-72
tank met enkele kleine veranderingen.

Geen commentaar
De tekeningen in Soviet Military Power ontsnappen ook niet aan Gervasi's aandacht.
Zo wekt een tekening de suggestie dat Sovjet-onderzeeërs tijdens een kernoorlog op
volle zee met nieuwe raketten bijgeladen kunnen worden. Amerikaanse
spionagediensten achten dit echter ‘unlikely, if not impossible’. Zo snijdt dr. Gervasi
als een koele chirurg steeds verder met soms verrassend aandoende Nederlandse
uitspraken als ‘Come, now’. Met een haarscherpe precisie legt hij de grove misleiding
in de Pentagon-uitgave bloot. Daarnaast toont hij herhaaldelijk aan dat flinke
Sovjet-tekortkomingen worden omgetoverd tot een grote voorsprong op het Westen.
Neem nu het voorbeeld van de vloeibare brandstof voor raketten. Hiermee zou
Moskou een enorme voorsprong hebben want het Westen gebruikt vaste brandstof.
Wat is nu het geval: de Sovjets willen ook al hun raketten uitrusten met vaste brandstof
maar zijn daar tot vandaag niet echt goed in geslaagd. De Verenigde Staten hebben
de techniek van vloeibare brandstof al zo'n twintig jaar geleden verlaten omdat het
onbetrouwbaar, tijdrovend en gevaarlijk was!
Zo komt Gervasi op elke pagna van zijn Soviet Military Power wel met zo'n acht
à tien voorbeelden van fouten en grove misleiding door het Pentagon. En dit gebeurt
consequent op alle militaire gebieden of het nu ruimtevaart betreft of de Russische
marine, strategische wapens, luchtmacht, radartechnologie, strategie, et cetera. Zijn
herhaaldelijke cynische opmerkingen (‘A little vague here, aren't we?’) aan het adres
van het Pentagon verhogen het leesgenot aanzienlijk. De studie van Tom Gervasi is
qua vormgeving als inhoud zonder meer een aanrader zowel voor de geïnteresseerde
leek als de defensie-expert. En de reactie van het Pentagon? ‘We are not endorsing
or commenting on this book.’
■
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Tijdschrift
Ongeveer 250.000 mensen in Nederland hebben een academische opleiding genoten,
75.00 daarvan hebben een alfa-opleiding gehad en 175.000 een bèta-opleiding. Cijfers
waar je nooit bij stilstaat, totdat ze nu te lezen zijn in de inleiding van Wetenschap
& Samenleving nr. 2 (maart april 1988). Dit nummer is gewijd aan de wisselwerking
tussen de exacte wetenschappen en de literatuur, vandaar deze cijfers. De wereld van
de literatuur is gerekend in termen van mankracht en geld verwaarloosbaar klein ten
opzichte van de wereld van wetenschap en technologie, toont Willem de Ruiter aan.
Toch lijkt de invloed op de cultuur van de paar honderd tamelijk armlastige schrijvers
die wij hebben veel groter dan die van de natuurwetenschappers, hoewel, alweer
volgens de cijfers van Wetenschap & Samenleving, die Nederlander gemiddeld één
uur per week in een boek leest en twaalf uur per week televisie kijkt. Ongeveer de
helft van alle Nederlanders leest sowieso nooit een boek, maar kijkt uiteraard wel
televisie. Waarbij de televisie dan wordt beschouwd als dé natuurwetenschappelijke,
technologische vinding bij uitstek. Hoe het nou met die wisselwerking zit probeert
zowel Willem de Ridder als J.A. Dautzenberg uit te leggen. Alleen via de
tekstverwerker, zegt De Ruiter badinerend, ontmoeten het domein van de technoloog
en dat van de literator elkaar. Dautzenberg herinnert eraan dat je vroeger eigenlijk
alleen een alfa een echte gymnasiast vond, een bèta telde niet echt mee. Hij noemt
een paar sterke staaltjes van dédain tegenover de B-wetenschappen van bekende
literatoren als Binnendijk en Ter Braak. De voorbeelden van de dichter-dokter die
hij noemt zijn bekend. Het is waar, veelal hebben onze schrijvers geen exacte
opleiding genoten. En als ze dat wel hebben, merk je er ook nog niet zoveel van,
waarbij Dautzenberg dan een uitzondering maakt voor bepaalde gedichten van J.A.
Dèr Mouw en Hans Andreus. De wetenschappelijke termen die zij gebruiken zijn
natuurlijk uit hun context gehaald en dienen nu in een literair verband. Het
omgekeerde: fictie gebruiken ten gunste van de wetenschap om een moeilijk begrip
uit te leggen bijvoorbeeld, komt veel minder voor. Henk van den Belt schrijft over
een wetenschapper die geheel voor de literatuur koos: over Robert Musil. Diens
levenswerk, Der Mann ohne Eigenschaften (binnenkort in Nederlandse vertaling,
waarvan nu in Wetenschap & Samenleving een voorpublikatie) gaat over de crisis
in de moraal in een wereld, die beheerst wordt wetenschap en techniek. Musil was
ingenieur en haalde zijn doctorstitel in de filosofie met natuur- en wiskunde als
bijvakken. De banen die hij daardoor aangeboden kreeg sloeg hij af en hij begon te
werken aan zijn grote roman. Daarin verwerkte hij materiaal uit zijn proefschrift op
een omgekeerde wijze, begrijp ik uit Van den Beits artikel. In de Eerste Wereldoorlog
maakt Musil een ommezwaai in zijn ideëen. Aanvankelijk was die oorlog heel
stimulerend (‘mooi en broederlijk is de oorlog’) maar later zegt hij: ‘Men sterft voor
zijn idealen, omdat het niet loont ervoor te leven.’ Nog een indrukwekkende schrijver
die in Wetenschap & Samenleving aan de orde komt is Primo Levi. Hij is een
chemicus, die over zijn werk in de Tweede Wereldoorlog (het redde zijn leven in
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Auschwitz) en daarna een aantal boeken heeft geschreven. Het chemisch laboratorium
en dat van de taal hebben bij Levi veel overeenkomsten. Beide bijdragen, die over
Musil en over Levi, wekken ook bij een alfa de geestdrift op om hun werk te gaan
lezen.
EVA COSSEE
Wetenschap & Samenleving is te bestellen bij Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht.
030-32 21 80.

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (4)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

2. (1)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

3. (5)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

4. (2)

Hermine de Graaf, De regels van het huis
(Meulenhoff, f 22,50)

5. (10)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

6. (6)

Wim de Bie, De Boekcorner van... Goos
Verhoef! (De Harmonie, f 19,90)

7. (8)

Wim de Bie, Mijnheer Foppe en het
gedoe (De Harmonie, f 19,90)

8. (-)

Gabriel Garciá Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

9. (3)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

10. (7)

Hugo Claus, Een zachte vernieling (De
Bezige Bij, ing. f 27,50, geb. f 39,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (2)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

2. (1)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

3. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)
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4. (5)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

5. (-)

Iteke Weeda, Vriendschap in beweging
(De Haan, f 19,90)

6. (8)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

7. (9)

J.W. Bezemer, Een geschiedenis van
Rusland (Van Oorschot, f 65,-)

8. (6)

Marja Wagenaar (red.). Herinneringen
aan Joop den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

9. (4)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

10. (7)

Tot in tweeduizendvijftien, Tweede nota
Ruimtelijke Ordening (Staatsuitgeverij,
f 17,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week.
Niet inde telling opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
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Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Literaire sociologie

Harry Mulisch en uitgever Bert Bakker (Foto Letterkundig Museum)

De ‘sociologische invalshoek’ die Ton Anbeek en Jaap Goedegebuure hebben
gekozen voor Het literaire leven Tn de twintigste eeuw (Martinus Nijhoff, f 19,50)
noemen zij ‘niet gebruikelijk in de modernste literatuurgeschiedenis’. Dat is waar,
maar er was een tijd dat de literatuursociologie ook in de Nederlandse
literatuurbeschouwing een vertrouwde verschijning was. Dat was de tijd waarin men
al gauw sprak over ‘burgerlijke literatuur’, een verraderlijk begrip omdat er bijna
alles onder werd verstaan, behalve het werk van James Joyce. Het literaire leven in
de twintigste eeuw is een schets van goed honderd pagina's, maar daaruit blijkt al
voldoende hoe Anbeek en Goedegebuure tewerk gaan. Ze hebben het veel minder
over individuele schrijvers, dan over ‘de economische positie van de auteur’, de
betekenis van tijdschriften, veranderingen bij grote uitgevers, de animerende rol van
uitgevers als Geert Lubberhuizen, Bert Bakker of G.A. van Oorschot, de opkomst
van andere soorten boekwinkels (zoals inloopzaken), de bemoeienissen van de
overheid (als subsidiegever en als censor), de waardering van schrijvers bij de kritiek
en bij het publiek. Een tekenend voorbeeld is de geheel aan De Wereldbibliotheek
gewijde paragraaf, een uitgeverij die geruime tijd vertalingen en oorspronkelijke
boeken uitgaf onder het devies ‘Goede en Goedkope Lectuur’. Dat is het soort
sociologie waar Anbeek en Goedegebuure op uit zijn. Een literatuurgeschiedenis
waarin de betekenis van zoiets als De Wereldbibliotheek uit de doeken wordt gedaan
is nog niet geschreven, ook al zijn er genoeg artikelen aan gewijd, zoals enkele jaren
geleden bij het honderdjarig bestaan. Een ander fenomeen dat hen in dit verband niet
ontgaat is de overgang van gebonden boeken naar paperbacks, in Nederland ontstaan
op initiatief van Harry Mulisch (zo leer ik) bij De Bezige Bij in 1958 en bekend
onder de naam Literaire Reuzenpocket. Deze verandering in het uiterlijk drukte ook
maatschappelijke verandering uit, want ouderen lazen zulke boeken niet, die hielden
zich bij het gebonden boek. Dat er vanaf de jaren zestig ineens veel meer gelezen
werd schrijven Anbeek en Goedegebuure toe aan het leesrijp worden van de eerste
naoorlogse generatie en aan de beschikbaarheid van de boeken van de jongere
schrijvers in reeksen als Literaire pockets. Tot het ‘literaire leven’ en zijn uitstraling
behoort voor Anbeek en Goedegebuure ook de waardering, zodat zij enquêtes aan
de vergetelheid ontrukken als die Menno ter Braak voor Het Vaderland organiseerde
in de herfst van 1934. Zevenenzeventig literatoren reageerden op het verzoek om
aan te geven welke schrijvers werden overschat dan wel onderschat. Het ging Ter
Braak natuurlijk om namen, maar juist die gaven niet veel inzenders. De
literatuursociologie die Anbeek en Goedegebuure bedrijven is in de lijn van de
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Fransman Robert Escarpit die ook benieuwd was naar de officiële onderzoeken.
Anbeek en Goedegebuure brengen een NIPO-enquête ter sprake uit 1951 waarin het
ging om wie de meest gelezen auteurs waren: dat waren Anne de Vries, A.M. de
Jong, Jan de Hartog, Ina Boudier Bakker, Piet Bakker, A. den doolaard, Anton Coolen.
Zij noemen een enkele keer ook oplagecijfers, om te illustreren dat schrijvers die nu
tot de meest verkochte behoren in het begin uiterst kleine oplagen haalden. In het
laatste hoofdstuk over de literatuur na 1960 wordt hun sociologie nog breder wanneer
ze het hebben over erotiek en seksualiteit in de literatuur en de veranderingen die
daarin plaatsvonden door het werk van Jan Wolkers, Jan Cremer, Anna Blaman,
W.F. Hermans en (toen nog) G.K. van het Reve. Aan het slot zeggen Anbeek en
Goedegebuure (in nogal populaire termen) dat ‘de literatuur op dit moment goed in
de markt ligt’, maar dat de literaire tijdschriften te lijden hebben van de concurentie
van de culturele bijvoegsels van dag- en weekbladen. Dit is een sprookje: er zijn nog
nooit zoveel literaire tijdschriften geweest en ook al hebben ze een kleine oplage, ze
bestaan en de uitgevers zien er iets in. Bovendien wordt de belangstelling ervoor
gaande gehouden of gewekt door de besprekingen er van in die dag- en weekbladen.
Dat het minder dan voorheen ‘werkplaatsen en brandhaarden’ zijn is waar, maar dat
ligt meer aan de literatuur. Daar waar bijvoorbeeld wel vuurtjes gestookt worden,
zoals in De Held, is de behoefte aan verandering vooralsnog groter dan het vermogen
er inhoud en richting aan te geven. Het literaire leven in de twintigste eeuw is het
vijfde deel in een reeks die onder redactie staat van Marijke Barend en Jacques Vos;
de eerdere delen gingen over de Middeleeuwen (door Herman Pleij), de zeventiende
eeuw (door E.K. Grootes), de Verlichting (door J. Stouten) en de negentiende eeuw
(door Marita Mathijsen).
CP

In handen van een Field
Al geruime tijd is iemand met de hulp van de familie Nabokov bezig met een biografie
van de schrijver. Wanneer het boek klaar zal zijn is niet duidelijk, maar dat het met
intense belangstelling gelezen zal worden, daar is geen twijfel over mogelijk. Die
nieuwsgierigheid is nog aangewakkerd door het bestaan van een biografie die door
de familie Nabokov wordt veracht, hij is immers geschreven door Andrew Field,
iemand die zich ooit in de gunst van Nabokov mocht verheugen, tot de liefde overging
doordat tot Nabokov doordrong op welke wijze Field gebruik maakte van de aan
hem verstrekte informatie. De heren hebben nadien pittige brieven gewisseld, maar
Field is op zijn weg voortgegaan en schreef verschillende boeken over Nabokov (His
Life in Art, His Life in Part) en uiteindelijk de als definitief beschouwde biografie
VN, The Life and Art of Vladimir Nabokov. Toen het boek begin 1987 verscheen
waren de kritieken over het algemeen niet mals, want Field deed iets wat Nabokov
verafschuwde: hij deed aan literaire inlegkunde, speculeerde over de verhouding
tussen Nabokov en zijn moeder, meende een geval van overspel te hebben ontdekt
bij de als zeer trouw bekendstaande schrijver en maakte menig foutje. Natuurlijk,
Field was in het leven van Nabokov gedoken en had een schat aan biografische
gegevens ontdekt; waar hij was geweest wilde een ander niet meer komen. Met name
Nabokovs zoon Dimitri pakte Field in zijn recensie in The Observer hard aan. Dat
zal hij weten moet Field toen gedacht hebben, want de herdruk in paperback-vorm
die nu is verschenen van zijn biografie (Futura, importeur van Ditmar, f 29,25) grijpt
hij aan om terug te slaan. Field moet geen lekkerdje zijn, gezien de toon en de manier
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waarop hij het heeft over The Nabokov Mafia, in zijn voorstelling geleid door Dimitri,
‘but orginally organized - let there be no doubt - by Godfather Nabokov himself’. In
die maffiatermen (straks heten elke twee mensen die zichzelf ergens tegen verdedigen
ook al een maffia - de taal is rekbaar) gaat Field nog even door; ‘Commentary on
Nabokov was to be controlled strictly, and punishment for those who trespassed
against the rules of the mafia was to be swift and savage.’ Dimitri kon er anders ook
wat van: die noemde Field ‘a malevolent dwarf sliding through his own muck with
a bulldog-grip on his love/hate object's coat tails’. Fields karakteristiek van de ‘mafia’
geeft echter weinig aanleiding om Dimitri helemaal ongelijk te geven; Field schrijft
dat ‘the stridency of the Nabokov mafia at its highest pitch can only be marched by
the publications of European dictatorship in de 1930s’, of, om het nog in andere
woorden te zeggen (alsof het al niet genoeg is); ‘There is an unmistakably strong
pulse of totalitarian intent in such writing.’ Over de vele fouten en foutjes in zijn
boek doet Field verdacht wegwuivend en hij probeert zich te voorzien van hulptroepen
door uitvoerig stil te staan bij de critici die zijn boek hebben geprezen. Hij noemt
ook de kwestie rond het speciale nummer van het Franse maandblad Magazine
Littéraire waarin een hoofdstuk uit zijn boek zou komen. De familie Nabokov dreigde
geen medewerking te verlenen als dat zou gebeuren, waarop de gastredacteur Andrei
Le Vot aftrad en het nummer verscheen met een nieuwe gastredacteur, ‘a friend of
the Nabokov family’ kan Field niet nalaten er aan te te voegen. De manier waarop
Field nu toegeeft dat hij misschien verkeerd was toen hij schreef dat Nabokov zijn
moeder aansprak met het Russisch voor Lolita (Lyolya) moet lezers van zijn biografie
aansporen tot enig wantrouwen als het om zijn interpretaties gaat. Nu zegt hij dat
‘holes were cut out of letters’ die hij vluchtig onder ogen kreeg bij een bezoek aan
Nabokov, maar die ‘holes’ waren wel de basis om te schrijven wat hij schreef. De
kwestie van deze bijnaam is belangrijk omdat Field natuurlijk een verband wil leggen
tussen Lolita en Nabokovs moeder. Field trommelt zich aan het slot van zijn inleiding
nog even flink op zijn borst als degene die er voor heeft gezorgd dat Nabokov nu in
Rusland gepubliceerd wordt. De rehabilitatie zou hebben plaatsgehad op grond van
vertaalde hoofdstukken van zijn boek: die werden gelezen door ‘the most powerful
figures in the Soviet Writers' Union’, en speciaal de stukken waarin Nabokovs
antinazisme werd uiteengezet. Het zal zeker zo zijn gegaan, maar dat getrommel op
zijn borst. Nee.
CP

Nabokov met zijn vrouw Vera en zijn zoon Dimitri, 1960

Een tragisch leven
Toen de dichter Cees van Hoore in 1983 de Nederlandse vertaling las van Tubutsch,
een Weense novelle, voelde hij naar eigen zeggen ‘de schok der herkenning’. Hier
was iemand aan het woord die als lijfspreuk leek te hebben: ‘Vergissen is wenselijk.’
Over de schrijver, ene Albert Ehrenstein (Wenen 1886, New York 1950) werden
achterin het boek enkele summiere biografische gegevens verstrekt die Van Hoores
nieuwsgierigheid verder prikkelden. Hij besloot te gaan zoeken, kwam ander werk
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van Ehrenstein op het spoor en belandde in het Albert Ehrenstein Archief te Jeruzalem.
Het resultaat van dit alles werd een beschaafd dun boekje, getiteld Hoe lang ik blijf
weet ik niet (Kwadraat, f 13,50). De aard van Ehrensteins rusteloze bestaan op aarde
is met deze titel knap getroffen. Deels door zijn persoonlijkheidsstructuur, deels door
de sociaal-politieke omstandigheden in de omgevingen waar hij verkeerde, ontkwam
Ehrenstein nooit aan het gevoel ongewenst te zijn. Hij was, schrijft Van Hoore, ‘een
man die eigenlijk niets liever wilde dan in vrede en harmonie met de natuur een
hymne op het leven zingen, daarbij gebruik makend van de hem gegeven talenten.
Maar hij kon zich daartoe niet beperken. Hij moest wel om zich heen gaan meppen.
Als jood was hij uitgestotene, een zondebok, die door zijn medeburgers dagelijks
aan het kruis werd genageld.’ Ehrenstein debuteerde in 1911 met Tubutsch, het
verhaal van een nietsnut die in een geestesgesteldheid die men het beste zou kunnen
beschrijven als een ‘natural high’ door Wenen wandelt. Hij ziet wat niemand anders
ziet en is er behoorlijk oneerbiedig bij ook. Ehrenstein was intelligent genoeg om te
beseffen dat daar heisa van zou komen, en die kwam er, met als gevolg dat hij op
slag beroemd werd en vele contacten kreeg onder de expressionisten van die dagen.
In 1914 volgde een bundel gedichten waarin de erotiek niet in Victoriaanse vaagheden
wordt verhuld. Als Ehrenstein als schrijver omstreden was, dan was hij dat met opzet.
De kroniek van zijn leven toont verder een man die verder weinig te willen had. Hij
werd arm geboren en stierf arm, zijn werken door de nazi's verbrand en daardoor
vergeten. In de liefde was hij actief maar nauwelijks gelukkig. Een groot deel van
zijn energie ging op aan het zich teweerstellen tegen de overmacht die een
Middeneuropese joodse intellectueel dreigde te verpletteren. Van Hoore leeft met
sympathie mee. Hij bezit een opmerkelijk oog voor treffende citaten, en schetst een
tragisch leven met begrip én humor, een eigenschap die ook Ehrenstein niet vreemd
was. De toon van heilige verontwaardiging om zoveel miskenning ontbreekt. Van
Hoore doseert, en daar word je nieuwsgierig van. Ik ben onmiddellijk Tubutsch gaan
kopen.
NM
Aan deze pagina werkten mee: Niek Miedema en Carel Peeters

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Russian & Soviet Theater. Tradition & Avant-Garde door Konstantin Rudnitsky.
Thames & Hudson, f 154,80. Een standaardwerk over het Russische theater van 1900
tot 1932, de tijd dat regisseurs en kunstenaars samenwerkten: Meyerhold, Eisenstein,
Malevitch, Larionov, Exter, Popova, Rodchenko. 457 illustraties.
A Century of Ambivalence. The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to
the present door Zvi Gitelman. Schocken, importeur Van Ditmar, f 88,30. Foto's uit
het archief van het Jewish Research Centre. Zie pagina 5.
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Boeli van Leeuwen
Vervolg van pagina 5
schoppelingen: hoeren, dronkaards, zwervers. Als een nieuwe Christus viert hij zijn
avondmaal, houdt hij zijn bergrede en wordt ook hij bespot door de brave burgers,
opgepakt en in de cel gegooid. Op dat moment weet je dat zijn keuzes betekenis
hebben en onderschrijf je zijn uitspraak: ‘Het vermogen om te scheppen is de totale
verwording van de menselijke ziel.’
Als H.M. van den Brink in 1985 Van Leeuwen op Curaçao bezoekt, maakt hij,
cynische westerling als zovelen, zo'n maaltijd mee. Ook aan hem heeft Van Leeuwen
zijn theorie ontvouwd die de betekenis van Jezus probeert te verwoorden. Ook Van
den Brink vindt het ‘geen bijzonder sterke theorie’. ‘Maar,’ gaat hij verder (Reis
naar de West, 1986) ‘tijdens het middagmaal waarvoor ik was uitgenodigd, werd het
me duidelijker wat hij had bedoeld. Aan een lange tafel op de veranda zaten ongeveer
vijftien bewoners van het tehuis die me nieuwsgierig aankeken. Een oudere zuster
schepte maïs en vis op en een kleine priester uit Colombia met een groot gouden
kruis op zijn borst sprak een Spaans gebed uit. En daarna klonk enigszins beverig
uit alle scheve hoofden om me heen een lied in het Papiamentu. Vertaald in het
Nederlands luidde het refrein: “Dank u voor ons dagelijks brood. Dank u voor ons
mooie Curaçao.” En daar, op dat moment, was dat geen onzin.’
Zo is het precies, denk ik. Wie de roman van Van Leeuwen leest en zijn westerse
stoel niet uitkomt, zal zich vervelen, zal zich misschien mateloos ergeren. Wie echter
mét de auteur van mening is dat mysteries en verbeeldingen beter de werkelijkheid
onthullen dan controleerbare feiten dat doen, die raad ik het lezen van dit teken van
Jona van harte aan.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
De nervositeit is de vier bestuursleden van de Gorcumse Literaire Salon aan te zien.
Er is veel waaraan die middag moet worden gedacht. Het zoeken is eigenlijk naar
meer klapstoelen, en de verlegenheid om een vaasje zorgt voor een extra blos. Het
bloemetje moet dan zomaar naar de bejaarde dichteres, ‘die toch een beetje de persoon
is waar het vanmiddag om draait’, zoals de loco-burgemeesteres, tevens bestuurslid
van de Literaire Salon, het in haar toespraakje hartelijk bedoelt. De frivole linten aan
het witte boeketje contrasteren met de stemmige japonnen van de eregaste en haar
even hoogbejaarde vriendin. Achter de enorme bestuurstafel blikken beider
vogelkopjes wat schrikachtig maar oplettend de zaal in: twee oude vrouwen, zoals
je ze nooit zonder ontroering ziet geportretteerd op schilderijen van Hollandse
meesters.
Het karakter van het samenzijn in de Gorcumse trouwzaal is plechtig. Over vijf
kwartier zal de dichteres Ida Gerhardt de gedenksteen onthullen waarmee Gorcum
haar eert.
‘Gorcum geeft antwoord,’ had Gerhardt per kerende post teruggeschreven op het
verzoek van de Literaire Salon om haar op een of andere wijze nog levend te mogen
gedenken als Gorcums ingezetene. In 1905 werd de tweede dochter van de directeur
van de ambachtsschool Dirk Reinier Gerhardt in Gorinchem geboren, ‘in een klein
woonhuis aan de Haarstraat, op de plaats waar nu het postkantoor staat’. De plaats
(het rivierbaken ‘Buiten de Waterpoort’) en het gedicht (‘Tekst op een rivierbaken’)
zijn de keuze van de dichteres zelf, ‘een zelfportret dat zich tot op heden handhaaft’.
Mr. Ben Hosman, voormalig eigenaar van Athenaeum Polak & Van Gennep, heeft
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er, omdat de bundel waar het uit afkomstig is (Het Sterreschip) niet meer leverbaar
is, een eenmalige bibliofiele uitgave van gedrukt die zo dadelijk verkrijgbaar zal zijn
- ach, daar vergeet de voorzitter het bijna te vermelden, en dat terwijl daarnet de lijst
van sponsors (dank wordt gezegd aan de Stichting Gorcum Promotie en De Vries
Robbé) ook al moest gecorrigeerd. De instructie hoe van hier te voet het rivierbaken
te bereiken (‘u moet de Malledijk recht uit steken’) blijven doordat ze de spreker
zelf nog worden toegefluisterd angstig vaag.
Maar eerst is het tijd voor de aanbieding van een ander monument, en een cadeau:
een zwarte keramieken schaal, waarvan een Gorcumse kunstenaar er in opdracht van
de sponsorende gemeente voor zulke voorkomende gevallen vijfentwintig
vervaardigde. De huldiging lijkt inmiddels die van een arme jubilaris, aan wie de
toespraken ontgaan doordat de microfoon op het publiek is gericht. Het is slecht
gezichtsvermogen dat Gerhardt verhindert de volgende spreker te herkennen: Rob
Polak, broer van Johan Polak en nieuwe eigenaar van Athenaeum, die de sinds lange
tijd weer leverbare monumentale uitgave van de Verzamelde Gedichten mag
overhandigen. Polak wenst de dichteres ‘geluk, met het werk en met de steen,’ maar
Gerhardt strekt haar handen niet uit naar het boek dat hij haar voorhoudt. Voor het
eerst klinkt haar stem, zacht maar toch kordaat: ‘Wie bent u?’ Op het antwoord
ontspant ze zich: ‘O, dat is goed.’ Het opvallende ontbreken van uitgever Johan
Polak, aan wie de bundel Het sterreschip is opgedragen als ‘donum natalicum’ (‘Ik
heb een dag door Amsterdam gewandeld / als was ik naar Jeruzalem getogen,/en heb
Polak mijn manuscript gebracht’), roept speculaties op over een breuk.
Gerhardt verzwijgt de naam van Johan Polak onder de zeven vrienden, ‘het
zevengesternte dat ons in de zware jaren behoedde, zodat het werk ons niet bij de
vingers afbrak’, die ze noemt in haar dankwoord. Ze spreekt het staande uit voor de
twee basalten grafstenen waarop de twee terzinen van ‘Tekst op een rivierbaken’
zijn uitgehouwen. Over dë in het zonlicht schitterende rivier klinkt op dat moment
verwaaid carillonspel: ‘U wilt de beiaardier wel van mij bedanken,’ zegt de dichteres
met hetzelfde koninklijke zelfvertrouwen waarmee ze erop vertrouwt boven een
voorbijvarende motorboot uit te kunnen komen. ‘Ach toe, doe het niet, even niet,’
krijgt een bedremmelde fotograaf te horen, en haar wachten op de terugtocht van het
hondje dat haar brutaal besnuffelt is even beleefd. Éven vormen de aanwezigen met
onderdrukt gegrinnik haar klas, die tot de orde wordt geroepen. Haar overwicht is
voelbaar; het eerbetoon een recht. De geëerde neemt het waardig tot zich: ‘U heeft
een wens van mij vervuld, die ik reeds als kind in mij droeg. Een wens waarvan
niemand wist, maar die me heeft voortgestuwd de jaren door tot op vandaag. Vandaag
krijg ik een rivierbaken ten geschenke. Er zijn, lieve mensen, dacht ik, niet zo veel
mensenkinderen op deze wereldbol die een rivierbaken ten geschenke krijgen. Of
dacht u van wel?’
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[14 mei 1988 - Nummer 19]
Ter zake
Diny Schouten

Uitgeverij Harper & Row gaat de vrijgegeven memoranda van ex-president Richard
Nixon uitgeven. De twee editors, journalist Bruce Oudes en Harper & Row-redacteur
Craig Nelson, hadden er een flink karwei aan om uit de duizenden memo's van Nixon
aan leden van zijn kabinet en zijn staf (Kissinger, Ehrlichman, Mitchell, Haldeman
en anderen) een handzaam boek van 300 pagina's samen te stellen. De aankondiging
van From: The President hield Harper & Row zo lang mogelijk geheim, omdat de
dossiers vorig jaar ‘publiek domein’ werden. From: The President laat Nixon zien
als iemand die van elke mus die van het dak valt een memo maakt, zodat lang niet
alle kladjes van politieke of historische betekenis zijn. Zorg voor het eigen image
blijkt uit een ‘Memorandum for Mr. Ehrlichman’: ‘Ik heb tegenover Mitchell mijn
bezorgdheid uitgesproken over onze mislukking om vooraan te staan in de strijd
tegen de criminaliteit. (...) Ik wil dat je daar hard aan trekt en minstens twee keer per
week voor een verhaal zorgt.’ Zijn rol als beschermheer der kunsten vervult de
president nauwgezet: ‘Aan Mr. Frank Shakespeare. Hoe staat het met die
verschrikkelijke moderne kunst die in sommige van onze ambassades hangt? Ik weet
dat we die troep niet kunnen censureren, maar ik zou een rapport willen hebben over
welke ambassades zulke rotzooi hebben hangen (...) Het kan me niet schelen als een
ambassadeur van moderne kunst houdt, gegeven dat hij zijn job goed doet, maar ik
wil beslist niet dat onze ambassades niet representatief zijn voor Amerika.’

Een voortvarende promotie-actie voor het misdaadgenre, opgezet door het collectieve
propaganda-apparaat van boekverkopers en uitgevers en gepland voor de laatste twee
weken van mei, dreigt in het water te vallen doordat de meewerkende omroep op het
laatste moment de zaak nog eens bekijken wou op mogelijke overtredingen van de
Mediawet. Het plan van de CPNB was om, samenvallend met de Thriller- en
detectivegids die jaarlijks geproduceerd wordt door de Weekbladpers, een boekje uit
te geven met een misdaadverhaal van Tomas Ross, voor de liefhebbers in de
boekhandel te bekomen voor een vriendenprijs van f 4,95. Aan het verhaal van Ross,
Mode voor Moskou, geproduceerd door Ross' uitgeverij Het Spectrum, ontbreekt het
laatste hoofdstuk: aan de kopers de opdracht om de ontknoping te raden.
Televisiespots over de actie, met optredens van heuse politie-coryfeeën die zich over
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de oplossing buigen, plus de definitieve onthulling van de dader op de slotavond, De
avond van de spanning, hadden de actie bekendheid moeten geven. De angst voor
merkreclame deed de betrokken omroep, de NCRV, besluiten om de zaak voor
onbepaalde tijd uit te stellen; angst voor ‘censuur-vooraf’ maakt de door minister
Brinkman aangestelde regeringscommissarissen onbereidwillig tot het vooraf keuren
van de uitzendingen. ‘Wij van de CPNB hebben daarom besloten de actie voor
onbepaalde tijd op te schuiven,’ verklaart CPNB-directeur Henk Kraima. Door het
uitstel wordt niemand gedupeerd, zegt Kraima geruststellend: ‘Er zijn alleen 1500
postzegels besteed aan een brief voor de boekhandelaren. Die mogen hun bestellingen
annuleren.’ Toch zal Kraima enige moeite hebben zijn achterban te sussen. Het
exclusiviteitscontract dat Kraima tekende om de christelijke omroepvereniging het
alleenvertoningsrecht van het boekenbal te gunnen, leverde een aantal boze reacties
op van atheistische leden van zijn organisatie, en één zeer woedende van de man die
tieners lezen leert: Boudewijn Büch. Het is nu net de redactie van ‘Büchs Boeken’
die minder bang is uitgevallen voor Brinkmans commissarissen: het
VARA-programma schrok er niet voor terug om Ster-spots uit te zenden ter
demonstratie van artistieke kwaliteiten ervan.
Van de Britse historica Rosalind Miles, schrijfster van het bestsellende Bitter Legacy,
verschijnt op 23 mei The Women's History of the World bij uitgeverij Michael
Joseph: de geschiedenis van de bijdrage van vrouwen aan de menselijke vooruitgang,
van de prehistorie tot nu. Mevrouw Miles is iniatiefneemster van de twee conferenties
(in Leeds en Londen) die zich deze maand zullen zetten aan de herschrijving van
history in herstory. Het voedsel van de Neolitische man verkreeg hij allerminst door
de jacht, maar door het zijn vrouw te laten verzamelen; de Bastille werd bestormd
onder leiding van een operazangeres, Théroigne Méricourt, en de computer werd
uitgevonden door Ada Byron Lovelace. Er valt meer te herstellen aan het vervalste
beeld dat de geschiedenisboeken van de rol van vrouwen geven. Zo verpleegde
Florence Nightingale geen soldaten maar bemoeide ze zich (zeer efficiënt) met
administratieve taken; we zouden haar in plaats van ‘The Lady with the Lamp’ moeten
kennen als ‘The Lady with the Hammer’, naar het instrument waarmee Nightingale
een kast insloeg om tegen de instructie van de commandant bij de voedselrantsoenen
te kunnen. Rosalind Miles, hoofd van het Centrum voor Vrouwenstudies in Coventry,
kreeg voor haar campagne veel bijval van vrouwelijke historici. Van mannelijke
zijde valt er slechts tegenstand te melden. Norman Stone, hoogleraar moderne
geschiedenis in Oxford, verklaarde tegenover The Sunday Times ‘dat het onmogelijk
was dat ook maar één belangrijke vrouw is geweerd uit de geschiedenisboeken.’
Over de educatieve uitgeverij Muusses (in Purmerend en Groningen) is deze week
het faillissement uitgesproken. De surséance van betaling werd aangevraagd toen
eind januari de vijfenveertig werknemers het bedrijf drie dagen lang bezetten nadat
hun lonen niet meer werden betaald. Sindsdien liep het overleg tussen werknemers
en werkgevers - de twee directeuren Dick Visser en Bruno Haisma - via de door de
rechtbank aangestelde bewindvoerder: ‘Er viel met de heren niet te praten,’ zegt een
voormalig lid van de ondernemingsraad, die in de directie ook de oorzaak ziet van
de trieste ondergang van de honderdvijftienjarige uitgeverij en drukkerij. Anderhalf
jaar geleden namen Visser, afkomstig van Wolters-Noordhoff, en zijn compagnon
het bedrijf over, dat op dat moment na een uitgebreid onderzoek ‘levensvatbaar’
werd geacht. Met de oprichting van een nieuw filiaal in Groningen, overname van
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kookboekenuitgeverij Van Lindonk en het aantrekken van nieuw personeel tot op
een maand voor de surséance, sloegen de nieuwe directeuren de adviezen uit het
reorganisatie-rapport in de wind. Een ‘holdingconstructie’ maakte de
ondernemingsraad van Muusses monddood, zodat ook protesten over de declaraties
der beide managers en de kosten van het wagenpark der directie (een Volvo 740 en
Citroën CX Turbo, naar schatting ter waarde van twee arbeidsplaatsen) achterwege
bleven. ‘Zo kwamen de wilde geruchten in de pers,’ sust uitgever Harry
Zurkleinschmiede. Wel geeft hij toe ‘dat het allemaal niet nodig geweest was ‘als de
directie net als wij bereid was geweest ieder dubbeltje om te draaien. Voor Visser
en Haisma zijn het wel zwarte bladzijden in hun leven, maar de bewindvoerder heeft
hen niet aangesproken op onverantwoorde verrijking.’ Aan Zurkleinschmiede, vorig
jaar door zijn voormalige chef bij Wolters-Noordhoff aangesteld bij
Muusses-Groningen, viel de taak toe om bieders te vinden voor het fonds van
Muusses-Purmerend: de titels werden verdeeld onder elf uitgeverijen, waaronder
Thieme en Martinus Nijhoff. Voor projecten van Muusses-Groningen was al eerder
in Wolters-Noordhoff de hoogstbiedende gevonden, wat Zurkleinschmiede spijt voor
de twee auteurs uit zijn fonds die nadrukkelijk níét naar die schoolboekengigant
wilden gaan. De computerboeken uit zijn fonds nam Zurkleinschmiede zelf mee naar
Sifra, de uitgeverij van zijn vrouw. ‘Het enige waar we nog mee zitten is het boek
van Rudi Kross.’ Met dat politieke boek, Anders maakt het leven je dood, had
Zurkleinschmiede zijn uitgeverij nieuwe wegen willen laten inslaan. Hij kocht de
voorraden zelf, ‘om het uit de ramsj te redden,’ maar de uitgever ziet nu in ‘dat we
niet over het distributie-apparaat beschikken dat je moet hebben voor zo'n boek.’

Gedicht
Alcatraz
Precies aan het einde van de televisiefilm,
- waarin iedere aanzwellende muzieknoot betekende,
dat er een bewaker aankwam door de lange holle gang breekt er buiten een reusachtig onweer los.
De mensen zitten vast in hun huizen.
Zij halen nauwelijks adem bij zoveel razernij.
Boven me hoor ik hen voorzichtig bewegen.
Zij kreunen zacht,
zij hijgen opgewonden.
Een bliksemflits!
Dan rolt de donder over hun gefluister!
De bewaker is genaderd.
Ik kruis mijn vingers voor hen.
Zij zijn zich aan het uitgraven
en mogen op dit ogenblik niet betrapt worden.

ELMA VAN HAREN
Uit: De reis naar het welkom geheten. De Harmonie, f 22,50
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De structuur van onze voet maakt ons voorbestemd om lange
afstanden te wandelen
Leven uit een koffer, gesprek met Bruce Chatwin
Martin Coenen

DAVID LEVINE

Bruce Chatwin werd wereldberoemd met zijn boek In Patagonia, het
verslag van een reis door het uiterste zuiden van Zuid-Amerika. Reizen is
de man zijn lust en zijn leven en het liefst doet hij dat in streken die zo ver
mogelijk af staan van de westerse cultuur. Voor zijn laatste boek The
Songlines verbleef hij twee keer een halfjaar te midden van de Aborigines
in Australië. Dit boek (besproken in de Boekenbijlage van 27 augustus
1987) is nu als De gezongen aarde in het Nederlands verschenen, vertaald
door Peter van Oers, uitgegeven door Bert Bakker (f 39,90), die ook zijn
andere boeken, In Patagonië en Zwarte heuvel uitgaf. Martin Coenen sprak
met de schrijver die geplaagd wordt door grote innerlijke rusteloosheid.
Zevenenveertig is hij, Bruce Chatwin, een lange slanke man die er veel jonger uitziet
dan zijn leeftijd. Zijn tien jaar geleden gepubliceerde debuut In Patagonië behoort
tot de beste verhalen die ooit geschreven zijn.
‘Toen ik besloot om naar de uiterste zuidpunt van Zuid-Amerika te gaan was ik
verteerd door een innerlijke onrust,’ zo zegt Chatwin nu, ‘ik wilde op zoek gaan naar
een soort “beloofde land”, maar al spoedig zou blijken dat het beloofde land imaginair
is, het bestaat alleen in iemands geest. Dat geldt voor mij maar ook voor alle bewoners
van Patagonië die ik toen heb ontmoet: Duitse, Spaanse, Italiaanse, Engelse
emigranten die daar aan land gingen in de hoop om een nieuw leven op te bouwen.’
Chatwins tweede boek, De onderkoning van Ouidah, was aanvankelijk opgezet
als het historische levensverhaal van de Braziliaanse slavenhandelaar Francisco Felix
de Souza, die zich in het begin van de negentiende eeuw vanuit Bahia nestelde in
het Portugese fort Ouidah aan de Westafrikaanse kust, nu Benin, maar omdat het
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onmogelijk was om betrouwbare bronnen en getuigenissen te vinden besloot Chatwin
een meer fictief verhaal te schrijven dat nu Wemer Herzog geïnspireerd heeft tot
Cobra Verde. De film werd opgenomen in Ghana.
Chatwin: ‘Twee maanden geleden ben ik er een kijkje gaan nemen. Ik had al veel
eerder willen gaan, maar ik lag in het ziekenhuis. Ik kon mij nauwelijks bewegen,
had pijn in al mijn gewrichten en knoken; het was een ontsteking van het beendermerg
maar de specialisten vonden de oorzaak niet. Ook bij de Nationale Engelse
Gezondheidsdienst, waar ze zich met tropische virussen bezighouden, konden ze mij
niet helpen. Ik had hen een lijstje gegeven van alle plaatsen waar ik in de afgelopen
vijf jaar gereisd had, maar ook dat leverde niets op. En toen gebeurde het: of ik
misschien ook bij boeren was geweest in Jumen in West-China? Het bleek om een
uiterst zeldzame schimmel te gaan - in de hele wereld zijn er maar tien gevallen van
bekend - die eerst het beendermerg en dan onherroepelijk de hersenen aantast. Ik
had hallucinaties, lag uren te ijlen... Toen ik uit het ziekenhuis ontslagen werd heb
ik Herzog meteen laten weten dat ik naar Ghana kon komen op voorwaarde dat
iemand mijn rolstoel zou duwen, want ik’ kon toen nog nauwelijks normaal lopen.
Herzog liet mij weten dat hij een beter idee had: hij zou voor vier dragers zorgen die
mij in een zetel op de set zouden ronddragen. De zetel was er, mét baldakijn tegen
de zon. Funny!
Wemer Herzog is een ontzettend fascinerende man. Hij heeft een beetje dezelfde
microbe als ik: in het dagelijkse leven in West-Europa kunnen wij niet zo goed
functioneren, wij leven pas echt op verre lokaties.’
Chatwin is altijd on the road en als hij al thuis is zwerft hij nog tussen zijn landhuis
in Oxford, een flat in Londen en een appartement in een Zuidfrans kasteel. Het gevolg
is dat, als we na meer dan een jaar tot een datum voor een afspraak komen, er nog
altijd de onzekerheid is over de plaats van afspraak. Eerst zou het Oxford worden,
dan Londen, uiteindelijk Parijs. Zijn vrouw Elisabeth had mij gewaarschuwd: ‘Wacht
maar af. Bruce maakt afspraken, maar that doesn 't mean anything.’ Ze zou gelijk
krijgen. Twintig uur voor het rendez-vous verandert hij nog eens: hij zal de trein
nemen naar Brussel en of ik hem van het station kan afhalen om oesters te gaan eten.
Bruce Chatwin: ‘Mijn filosofie over het leven is heel eenvoudig: alle goede dingen
komen toevallig. Bij mij is het zo toch gegaan. Toen ik het beginjaren zestig niet
meer zag zitten met mijn studie in de sociologie ging ik mij bij Sotheby's aanbieden
als portier en ik werd lid van de staf.
Mijn specialiteit waren schilderijen. Het bekijken en bestuderen daarvan vergt een
enorme concentratie van de ogen, zozeer dat ik op zeker ogenblik een oogaandoening
kreeg. De oogzenuw wilde niet meer, de dokter vreesde zelfs voor tijdelijke blindheid.
Hij stuurde mij naar een specialist die tot de conclusie kwam dat mijn ziekte
psychosomatisch was. Volgens hem kwam mijn oog in opstand tegen het voortdurend
bekijken van details en de enige remedie was dat ik mij gedurende enkele maanden
zou beperken tot horizonten. Of ik een idee had? “Afrika,” zei ik en in plaats van
een voorschrift voor een bril schreef die dokter mij een briefje dat ik voor een paar
maanden naar Afrika zou moeten gaan.
Vier maanden ben ik weg geweest. Al die tijd heb ik geleefd tussen de Beja, een
volk dat niet ver van de Soedanese hoofdstad Chartoem leeft. Daar is mijn leven
totaal veranderd. Deze mensen, die niets bezaten, die moesten opboksen tegen
ontzettend harde klimatologische omstandigheden, ontplooiden toch een enorme
vitaliteit. Voor mij stond het al vlug vast dat ik nooit meer terug wilde naar de wereld
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van galerieën en veilinghuizen, waar mensen koortsachtig op zoek zijn naar prullaria,
ongelukkig zijn wanneer ze niet krijgen wat ze begeren, ook ongelukkig zijn wanneer
ze het wel binnenhalen omdat ze er een stuk van hun fortuin aan gespendeerd hebben
terwijl ze er niet echt van durven genieten: om te voorkomen dat het gestolen of
beschadigd zou worden, verbergen ze het in een kluis. Ik heb toen een kort briefje
geschreven naar Sotheby's om mijn ontslag te nemen.’

Afrika, mon amour
‘Af en toe stuurde ik een verhaal naar The Sunday Times, voor het overige schreef
ik hele notitieboekjes vol met impressies en overpeinzingen. Later, toen ik in New
York zat, heb ik de pagina's genummerd: meer dan duizend waren het er. Omdat ik
ervan overtuigd was dat niemand het zou willen uitgeven heb ik het verscheurd en
weggegooid. Maar een halfjaar geleden liep ik een meisje tegen het lijf dat mij
vertelde dat ze nog een kopie bezat.
Afrika is een uitermate boeiend continent. Op een namiddag wandelen ontmoet
je volkeren die totaal verschillend zijn: ze zien er helemaal anders uit, gedragen zich
anders, spreken een andere taal. Het gevolg is dat het regelmatig tot bloedige
conflicten komt - staatsgrepen zijn altijd geïnspireerd door stamverschillen - maar
ondanks die enorme verscheidenheid zijn er toch mechanismen aanwezig die het
hele zootje bijeenhouden. Voor mij is een van de belangrijkste mechanismen de
mentaliteit. Alle Afrikanen hebben gemeen dat ze kunnen overleven in rotslechte
omstandigheden. Downtown Douala, Lagos of Lomé zijn er schrikwekkende slums,
maar nergens is de gastvrijheid zo groot als daar. Wat mij ook ontzettend fascineert
zijn de Afrikaanse markten. De handel is daar teruggebracht tot zijn meest pure vorm:
één tegen één. Het onderhandelen en pingelen kan er uren duren en het merkwaardige
is dat de vriendschap stijgt naarmate de winstmarge omlaag gaat. Er is in Afrika een
vreemd wantrouwen tegenover profijt.
Toen ik laatst samen met Ariel Dorfman en Breyten Breytenbach in een panel zat,
werd ons gevraagd waar we het liefst zouden sterven en begraven worden. Voor
Dorfman was dat zijn geboorteland Chili, voor Breytenbach en mij zwart Afrika. De
gelukkigste jaren van mijn leven heb ik doorgebracht in Afrika. Ik heb toen gezegd
dat ze mijn as maar moeten uitstrooien boven een of andere savanne.’

Songlines
The Songlines is het relaas van een jaar leven temidden van de Aborigines, de
autochtone bevolking van Australië. ‘Naar het binnenland van Australië wilde ik al
heel lang gaan omdat het een levensgroot laboratorium is voor wie, zoals ik,
geïnteresseerd is in jagers en nomaden. De autochtone bevolking is er immers niet
teruggedrongen in de marginaliteit, hetzij door klimatologische omstandigheden
zoals in sommige streken van Afrika, hetzij door de overheid, zoals dat het geval is
met de Indianen in Noord-Amerika.
Meer dan eens ben ik in de reservaten geweest, bij de Hopi, de Sioux, de Navaho.
De omstandigheden waarin die mensen moeten leven zijn afschuwelijk. Maar zelden
heb ik er iemand zien lachen, terwijl de Aborigines wél kunnen lachen. Misschien
is het hun souplesse die hen gered heeft. Toen de blanke hen ging koloniseren hebben
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ze zich niet verzet, ze hebben hun wapens gewoon begraven, zijn in hun eigen
gebieden verder gaan leven alsof er niets aan de hand was. Niet dat het allemaal
rozegeur en maneschijn is, want de wet op de landrechten zorgt regelmatig voor
strubbelingen, maar het is voor de Aborigines mogelijk om eventuele winsten te
claimen van grondstoffen op land dat hun toebehoort.
Toen ik in Sydney op een party was, vertelde mij een functionaris: “Aborigines?
Die zien we hier nooit. Ik geloof niet dat ik er ooit eentje de hand geschud heb.” Hij
begreep ook niet waarom ik zo nodig naar de Aborgines wilde, maar ik wist wel
beter: de confrontatie met deze mensen die Sigmund Freud in zijn boek Totem en
Taboe nogal denigrerend als “naakte kannibalen” omschrijft, was voor mij zoiets als
het voeren van een discussie met presocratische filosofen.
Heel Australië kan gelezen worden als een muziekstuk en de songlines zijn een
labyrint van onzichtbare paden. De legende wil dat heel vroege voorouders alles wat
ze tegenkwamen benoemden met een deuntje. Er zijn nu nauwelijks een rotsblok of
een kreek die niet de drager zijn van een gebeurtenis in de een of andere
[Vervolg op pagina 4]

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

4

Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Etty door Willem G. van Maanen. De Prom, f 17,90. Toneelstuk over Etty Hillesum.
Memoires van een promovendus door Dr. R.E.M. van den Brink. Kok-Kampen, f
8,90. Verslag van het zwoegen van een doctorandus.
Barsten in de aarde. Ontmoetingen met Afrika door Per Wastberg. Vertaling Bertie
van der Meij. Meulenhoff, f 44,50. Ervaringen met de vrijheidsstrijd in Zuidelijk
Afrika.
Ingebeelde liefdes door Sue Miller. Vertaling Mea Flothuis. Contact, f 24,90.
Verhalenbundel.
Het kanaal door Michael Tophoff. Meulenhoff, f 29,50. Thrillerachtige roman.
Inpakken & Wegwezen 1988. Diverse auteurs. Contact, f 10,-. Verhalen voor de
vakantie.
Noodtoestand door André Brink. Vertaling Rob van der Veer. Meulenhoff, f 39,50.
Roman over het schrijverschap.
Recht en regels door psychiaters bezien onder redactie van L. Courth-van der
Plaats en S. Tuinier. Swets & Zeitlinger, f 35,-. Een bundel artikelen over de vooren nadelen van de regelgeving binnen de geestelijke volksgezondheid.
De nacht achterna. Vlucht over Afrika door Beryl Markham. Vertaling Gerrit Jan
Zwier. Veen, in de serie Op Schrijvers Voeten, f 29,90. Autobiografie van de eerste
vrouw die de Atlantische Oceaan overvloog.
Het tekort door Hans Vervoort. De Arbeiderspers, f 22,50. Liefdesroman tegen de
achtergrond van kantoorintriges.
Kaisha. De grote Japanse onderneming door James C. Abegglen & George Stalk Jr.
Vertaling R. Zoutenbier. Sijthoff, f 39,90. Over ondernemen en concurreren in Japan.
Over dromen en grootheidswanen door Jacob Spanjaard. Boom, f 26,50. Nagelaten
teksten over de droom van de in 1985 overleden Haarlemse psychoanalyticus.
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Mijn PC en ik door Jan Kuitenbrouwer. Het Spectrum, f 14,90. Dagboek van een
gebruiker. Herdruk van het oorspronkelijk in 1983 verschenen ‘Mijn micro en ik’.
Adieu, adieu sweet bahnhof. Reisverhalen van Nederlanders en Vlamingen uit 1987
bijeengebracht door Rudi Wester. Contact, f 25,-.
Where I'm calling from door Raymond Carver. Atlantic Monthly Press, f 47,30.
Nieuwe verhalen.
The Other Face of Terror. Inside Europe's Neo-Nazi Network door Ray Hill en
Andrew Bell. Grafton Books, f 18,75. Een infiltrant in Europese neo-nazikringen.
Het boek van de stad der vrouwen door Christine de Pisan. Vertaling Tine Ponfoort.
Nijgh & Van Ditmar, f 22,50. Goedkope herdruk van het eerste boek uit de
wereldliteratuur waarin een vrouw het voor de vrouwen opneemt.
Dagboek uit de gevangenis door Luise Rinser. Vertaling Ruth Wolf. Nijgh & Van
Ditmar, f 28,50. Oorlogsdagboek van een Duitse schrijfster.
Met musici door Jan Brokken. De Arbeiders, pers, f 34,50. Portretten van Elly
Ameling, Vera Beths, Anner Bijlsma en anderen.
Op de rug gezien door Margriet de Moor. Contact, f 24,50. Verhalenbundel, debuut.
Een bundeltje mirre door Jan Michael. Vertaling Eva Wolff. Contact, f 22,50.
Novelle.

[De structuur van onze voet maakt ons voorbestemd om lange
afstanden te wandelen - vervolg]
songline. Het vreemde is dat de melodie van elke songline afzonderlijk over het hele
continent hetzelfde is; ook de inhoud is hetzelfde, alleen de taal verandert. Maar
omdat melodie en inhoud hetzelfde zijn is er een groot begrip tussen mensen. Ook
daarom vind ik het zo fascinerend.’
In hoeverre kan je als blanke iets begrijpen van deze culturen? U bent er twee keer
een half jaar geweest...
‘...en dat volstaat voor wat ik er wilde doen. Ik ben geen antropoloog, ik hou ook
niet van antropologen. Wat ik met een van hen in Australië meegemaakt heb, grenst
aan het ongelooflijke. Hij was een Amerikaan die met taperecorders en camera's naar
ginder was gekomen om de cultuur van de Aborigines te bestuderen. Via-via was
hij in contact gekomen met iemand die er al een kwarteeuw woonde en ook
antropologisch werk deed, maar heel consciëntieus. Bij voorbeeld bezat hij unieke
foto's van begrafenisrituelen. Te goeder trouw leende hij die aan de Amerikaan en
wat deed die? Hij verkocht de beelden voor veel geld aan Stern. Een schande!
Voor iemand die voor zijn onderzoek een kwart eeuw gaat wonen tussen de
autochtone bevolking heb ik veel respect. Alleen: die man had zo veel materiaal
verzameld dat het hem verward gemaakt had. In de loop der jaren had hij allerlei
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contradicties gevonden, maar hij wist er geen raad meer mee omdat het zijn theorie
almaar moeilijker maakte. Ik heb geen theorie. Het enige wat ik heb gedaan is
onbevangen en onbevooroordeeld gekeken en geluisterd en ik heb vooral vermeden
om het materiaal dat voor deze mensen heilig is, te besmeuren. Ik heb het geregistreerd
en opgeschreven in een vorm die ik geleerd heb van een essay van Walter Benjamin
waarin hij zegt dat het enige ideale boek een citatenboek is. Iedereen doet er mee
wat-ie wil.
Een belangrijk criterium om aanvaard te worden is hulpeloosheid. Dikwijls is die
hulpeloosheid trouwens noodzakelijk om te kunnen overleven.
Ik heb in mijn leven nogal wat tijd doorgebracht in barakkenkampen en bidonvilles.
Om iets te noemen: de favellas van Rio de Janeiro. Er gaat geen uur voorbij of er
wordt iemand gemold. Zelf heb ik er weken rondgehangen zonder ooit problemen
te hebben gehad. Waarom? Omdat ik geen cent had en omdat iedereen kon zien dat
ik een soort floating free was, net als zijzelf. ‘
U neemt altijd heel weinig bagage mee?
‘Als het zou kunnen zou ik helemaal niets meenemen. Hoe minder je bij je hebt,
hoe gemakkelijker het is om een lift te krijgen met een truck en hoe comfortabeler
je het hebt in overvolle derdewereldbussen, gesteld dat je daar van comfort mag
spreken. Meestal is de helft van mijn kleine rugzak ingenomen door boeken. Proust
mag ik graag lezen, Flaubert ook, een enkele keer iets Duits. Toen ik in Patagonië
zat heb ik weken gedaan met een en hetzelfde dunne boekje: Journey to Armenia,
van Mandelsjtam. Mevrouw Mandelsjtam heb ik opgezocht in haar flat in Moskou.
Het is een van de beelden die het scherpst in mijn geheugen staan gegrift: ze lag op
haar bed, de sprei was van een afschuwelijke kleur roze, een sigaret bungelde in haar
linker mondhoek, haar tanden waren zwart van de rook en kapot, maar wat een vrouw!
Ze is voor mij de grootste vrouw die ik ooit gekend heb. Later heb ik aan Paul Theroux
- een heel goede vriend ook al zien we elkaar bijna nooit, maar we houden wel
regelmatig urenlange telefonades - verteld wat mevrouw Mandelsjtam mij verteld
heeft over de trein als metafoor. Theroux (auteur van onder andere The Great Railway
Bazar-mc) is bezeten van het reizen per trein, maar ik doe het maar zelden.’
U loopt en wandelt veel. Bent u ook zo door schoenen geobsedeerd als Ryszard
Kapucscinski?
‘Ik vrees van wel, ja. Al jaren draag ik op reis zogenaamde desert boots, half leer
en half canvas. Ik koop ze altijd in dezelfde winkel in Wisconsin, elders vind je ze
niet.
Schrijven kan ik overal. Het maakt mij niets uit of ik thuis aan mijn schrijftafel
zit of op een steen in de Sahara. Eigenlijk kan ik thuis nog het slechtste werken.
Momenteel leg ik de laatste hand aan een nieuwe roman en vorige week ben ik er in
geslaagd om op een hele ochtend niet één alinea af te krijgen. 's Middags ben ik in
een café gaan zitten en had acht pagina's in nog geen drie uur.
The Songlines heb ik op zeven verschillende plaatsen geschreven: Engeland, Parijs,
Schotland, Duitsland, Indonesië, Nepal en Radzjhastan in India.’
U schrijft: ‘De mens is van nature rusteloos.’
‘De mens is de meest rusteloze soort van deze aardbol.’
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Houdt de rusteloosheid van de hedendaagse mens verband met het feit dat de mens
van nature een nomade is?
‘Ik denk het wel, ja. De structuur van onze voet maakt ons voorbestemd om lange
afstanden te wandelen. Waarom is er zo'n enorme sport- en fitnessrage? Omdat de
mens door allerlei omstandigheden gedwongen is om een gesetteld bestaan te leven
en een uitlaatklep zoekt.’

Ballingen
Terwijl het credo eigenlijk zou moeten zijn: reis en het geluk zal u deelachtig worden.
‘Zo eenvoudig is het niet. Het kopen van een vliegtuigticket om je voor korte tijd
te verplaatsen is een vlucht, het is een tijdelijk escapisme dat geen soelaas biedt voor
rusteloosheid. De mens is niet alleen van nature rusteloos, die rusteloosheid wordt
nog versterkt door de manier waarop hij ingekapseld wordt in de huidige samenleving.
Voor alles heb je een papier nodig, ontsnappen aan de paperasserij is meestal een
heksentoer, bijna even moeilijk als het doorbreken van de structuur die je in haar
greep houdt: een god, een gezin... De mens wil dat niet, kán dat ook niet. Sommigen
slagen erin om zichzelf wijs te maken dat het helpt als ze een keer op reis gaan, maar
dat is niet eens een druppel op een gloeiende plaat. De enige manier om met jezelf
in vrede te leven is proberen om zo veel mogelijk te denken en te leven als een
nomade, op alle vlakken.
Een fenomeen wat mij al jaren bezighoudt is dat van de ballingen. Het is mij
opgevallen dat een groot deel van de meesterwerken van de wereldliteratuur
geschreven werd door ballingen. Wellicht had Dante nooit zijn Inferno kunnen
schrijven als hij niet verbannen was geweest. We leven in een eeuw van ballingen.
Nooit voordien in de geschiedenis zijn er zo veel ballingen geweest als nu. Waarom?
Omdat we sterke, gecomputeriseerde en gebureaucratiseerde staten hebben en dus
is de bekoring om daaraan te ontsnappen ook heel sterk. Min of meer onvrijwillig
geraken die mensen op drift, laten have en goed achter, proberen het elders opnieuw,
blijven zich vastklampen aan de resten van vroeger - vooral aan kleinigheden zie je
dat: een paar bibelots, een sigarendoos met foto's - en raken vaak ontworteld.’
Voelt u zich ook ontworteld?
‘Helemaal niet. Ik ben ook geen balling maar...’
... Een nomade hedendaagse snit?
‘Zo zou je het kunnen stellen, ja, ik leef uit een koffer. Misschien heeft mijn psyche
te maken met mijn jeugdjaren. De meeste psychologen zijn het erover eens dat de
eerste drie levensjaren bepalend zijn voor een mens. Ik ben geboren in 1940, groeide
op tijdens de oorlog. In hoeveel huizen en flats ik gewoond heb weet ik niet, maar
het moeten er tientallen geweest zijn. Bij ons stond de koffer altijd klaar. Toch heb
ik mij nooit slecht gevoeld, mijn moeder heeft mij verteld dat ik als peuter nooit
huilde.
Na de oorlog is het mis gegaan. We verhuisden naar een groot huis in de stad, met
een tuin, we gingen maar heel zelden nog weg. Ik werd ziek, zat altijd te huilen.
Misschien heb ik toen al het gesetteld-zijn aangevoeld als een catastrofe.’
U ontmoet veel mensen, bent tijdens het reizen omringd door mensen, maar in
werkelijkheid bent u alleen.
‘Ja, maar ik wil graag alleen zijn. I love it.’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Ik kan mij toch voorstellen dat het u soms te 9 veel wordt. Daarover schrijft u
nooit in uw boeken?
‘Waar en met wie ik gegeten, gepraat of geslapen heb zijn privé-zaken die niemand
aangaan. Vind ik. Ik bewonder de openhartige en doodeerlijke manier waarop
Hemingway over zichzelf geschreven heeft, maar dat zou ik niet kunnen. Ook bij
sommige reisschrijvers vind je hoe het reizen ondergeschikt is aan de zoektocht naar
en in zichzelf, maar ik heb er geen behoefte aan om publiekelijk te gaan biechten.
Ik hou ook niet van het etiket reisschrijver, ik haat zonder meer alle labels, wil nergens
op vastgepind worden. Dat is een van de redenen dat ik voor mijn laatste boek nu
eens niet naar een of andere exotische plaats ben gegaan, maar in Tsjechoslowakije
ben gebleven. In ben trouwens erg geïntrigeerd geraakt door Oost-Europa sinds ik
daar vorig jaar allerlei slagvelden van de Tweede Wereldoorlog ben gaan bezoeken.
Dat gebeurde in het gezelschap van een bus Duitse oorlogsveteranen. Niet alleen
had ik voordien nog nooit in een busgezelschap gereisd, maar de gids was een
voormalige Duitse piloot die betrokken is geweest bij het bombardement op Guernica.
De ontwikkelingen in Oost-Europa en zeker in de Sovjetunie zijn van die aard dat
ik er heen wil gaan. Het is nu ook al weer een tijdje geleden dat ik voor lange tijd
weg geweest ben en de innerlijke onrust begint weer te knagen.’
De Vlaamse schrijver Ivo Michiels noteert in zijn laatste boek: ‘Het vaderland, elk
vaderland is een gevangenis.’
‘Wat ik aan Engeland vooral haat is het klimaat: altijd regen, altijd kou. Ik hou
van de zon, ben meer een mediterraan mens. Maar ook als ik in Frankrijk zou wonen
en als Frankrijk mijn vaderland zou zijn, zou ik regelmatig toch weg willen. Ik zou
dus eerder denken dat een grens, elke grens, een gevangenis is. Niet alleen inzake
reizen.’
■
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Te zeer bekoord door een alomvattend perspectief
Goudsblom treedt niet genoeg uit Norbert Elias' slagschaduw
Taal en sociale werkelijkheid door J. Goudsblom Uitgever: Meulenhoff,
205 p., f 34,50
Ad van Iterson
Norbert Elias' civilisatiemodel ontmoet meer en meer tegenstand. Een paar
voorbeelden. In 1981, tijdens een congres over civilisatieprocessen en -theorieën,
maakte de antropoloog Anton Blok zich kwaad over de opmerking van Elias dat
bepaalde Afrikaanse volksstammen leefden ‘als wilde dieren in de jungle, steeds
bang om gevangen te worden’. Zulk een opmerking getuigde van etnocentrisme,
aldus Blok, en hij wees erop dat daarmee ‘de authentieke menselijkheid van andere
volken miskend wordt’, zoals hij later in de Sociologische Gids schreef. In hetzelfde
nummer van dit blad toonde de socioloog Benjo Maso aan dat Elias in zijn bekendste
werk Über den Prozess der Zivilisation gebruik heeft gemaakt van uiterst dubieuze
bronnen: onder meer een fanatiek propagandageschrift, bedoeld om de vijand zwart
te maken. Een andere socioloog, J.A.A. van Doom, maakte andere bezwaren. In een
openbaar debat met zijn collega A. de Swaan zei hij dat de sociologie van Elias te
lang blijft staan bij ‘een aanvankelijke waarheid’ in die wetenschap, te weten: ‘alles
hangt met alles samen’. Van Doom: ‘Daarna moet je vérder, en ik kóm er niet verder
mee.’ De Britse historicus Peter Burke heeft verwante kritiek op het werk van Elias.
In een vraaggesprek zei hij wel bewondering voor hem te hebben, maar: ‘Elias' beeld
van civilisatie is te simpel. Wij zijn inmiddels verder.’ En hij voegde daaraan toe:
‘Het verbaast me wel eens dat er nog steeds zoveel over Elias geschreven en gesproken
wordt.’ Te simpel ook, in de ogen van onder anderen de socioloog Anthony Giddens,
is Elias' realisme. Hij heeft geen oog voor de ingewikkelde wisselwerking tussen
‘bewustzijn’ en ‘werkelijkheid’, is de teneur van veel kritiek. De stijl en compositie
van Elias' boeken, ten slotte, roepen eveneens bedenkingen op. Zo werd deze door
The Times Literary Supplement omschreven als ‘a contorted social-science dialect’,
hetgeen het boek - de Engelse vertaling van deel twee van Über den Prozess - ‘very
heavy going’ maakt. En over Een essay over tijd schreef Herman Vuijsje ‘dat het
geheel de structuur heeft van een klont deeg’, zodat hij amechtig snakkend naar
houvast’ de laatste bladzijde bereikte.
Met de kritiek op Elias is ook de kritiek op J. Goudsblom toegenomen. Deze laatste
immers heeft zich niet alleen enorm ingespannen om de erkenning af te dwingen
waar Elias recht op heeft, maar ook neemt Goudsblom graag de handschoen op die
critici naar Elias werpen. (Elias zelf reageert bijna nooit op kritiek, althans niet in
geschrifte.) Daarbij wil Goudsblom volgens sommigen Elias te zeer in bescherming
nemen. ‘Pogingen tot exegese en immunisering van de theorie’ behoort wel tot de
vriendelijkste formuleringen waarin dit bezwaar is uitgedrukt. In een geruchtmakend
artikel in NRC Handelsblad hief Emma Brunt een geheel andere toon aan: ‘(...) als
Elias voor sommigen de status van Allah bereikt schijnt te hebben, dan komt Joop
Goudsblom zeker de eer toe dat hij de afgelopen tien jaar zijn profeet is geweest.’
Brunts toon heeft navolging gevonden. Zo beschuldigde de Rotterdamse socioloog

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

A.C. Zijderveld Goudsblom onlangs in deze kolommen in niet mis te verstane
woorden van imperialisme. ‘Ik weet wel wat Goudsblom wil. Hij wil een einde maken
aan het zogenaamde “paradigmatische pluralisme” in de sociologie, een theoretische
en methodische veelvormigheid die hij chaotisch en verwarrend vindt.’ Verderop
spreekt hij van ‘overspannen en totaliserend denken’. En hij concludeert: ‘Als er zo
iets is als een georganiseerde en geïnstitutionaliseerde “figuratiesociologie”, dan
moeten we die ten behoeve van Elias en zijn werk terstond opheffen.’ Ook de essayist
K.L. Poll, van het begin af aan uiterst sceptisch, haalde recentelijk opnieuw uit met
twee artikelen waarin hij schreef dat Goudsblom ‘nu al meer dan twintig jaar
kritiekloos, als een hondje, aandraaft achter zijn leermeester, Norbert Elias’.
Bovendien hekelde Poll de ‘hedenverheerlijking’ van de figuratiesociologen. Dat
wil zeggen: alles wat is gebeurd meten met de maten van het nu. Zo wordt het heden
verheerlijkt ten koste van het verleden.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
J. Goudsblom
KLAAS KOPPE

De harde woorden kan men nog naast zich neerleggen, zo niet de boodschap. Het
zijn allemaal fundamentele bezwaren die hierboven zijn genoemd. Maar ik vraag me
af of we het nog zullen beleven dat Goudsblom eraan tegemoetkomt, al was het maar
op een paar punten. Eerlijk gezegd vrees ik het ergste.
Zijderveld en Poll schreven hun kritiek naar aanleiding van het verschijnen van
Goudsbloms voorlaatste boek, De sociologie van Norbert Elias. Deze bundel bevatte
een lang stuk waarin aan een hele serie auteurs pluimpjes en/of standjes werden
uitgedeeld, al naar gelang hun waardering van Elias. De standjes wonnen het overigens
ruim van de pluimpjes. Een uiterst frikkerig stuk, dat me vertwijfeld deed afvragen
waar de Goudsblom was gebleven van de scherpe stukken in Propria Cures en van
vrolijke, zelfironische aforismen als ‘Twijfel ik?’
Nee, zal het antwoord op die vraag nu luiden. Goudsblom twijfelt niet meer. In
zijn fraaie artikel ‘Notities over mentaliteit en methode’, gepubliceerd in het helaas
verdwenen tijdschrift Symposion, meen ik de sleutel tot deze verandering te hebben
gevonden. Eén notitie luidt als volgt: ‘Paradoxaal: degene die in allerlei
deel-waarheden het partiële herkent en er daarom aan twijfelt, zal misschien bekoord
raken door een meer omvattend perspectief waarvan juist de aanhangers van meer
beperkte deelperspectieven het beperkte, het aanvechtbare opvalt. In hun afwijzen
van alle deel waarden en hun streven naar een hoger niveau van synthese kunnen
sceptici een dogmatische indruk maken.’
De vraag is of dergelijke sceptici door die bekoring van dat ‘meeromvattende
perspectief’ niet het gevaar lopen daadwerkelijk dogmatici te worden. Misschien is
hier een naïef-realistische houding nu wél op zijn plaats. Het lijkt alsof? Doe niet zo
moeilijk, het is gewoon zo!

Wrikken en wringen
Goudsbloms nieuwste boek, Taal en sociale werkelijkheid, bestaat uit tien artikelen
die, met uitzondering van een naschrift, alle reeds eerder zijn gepubliceerd in
tijdschriften of verzamelbundels. Twee ervan zijn nu zelfs al voor de derde keer
gedrukt en één artikel, uit 1964, maar liefst voor de vierde keer. Zoals de titel al mag
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doen vermoeden, bestrijken deze stukken een zeer ruim gebied. Ze gaan over zulke
uiteenlopende onderwerpen als geluk, levensbeschouwing, ideologie, het Algemeen
Beschaafd Nederlands, de positie van Nederlandse intellectuelen in de wereld, het
begrippenpaar ‘hoog’ en ‘laag’, de opkomst van priesters en krijgers, en het probleem
van de hiërarchie bij Menno ter Braak. Ook in de tijd is de reikwijdte groot: van zo'n
tien- à vijftienduizend jaar geleden, toen groepen mensen voor het eerst landbouw
en veeteelt zijn gaan bedrijven, tot aan onze decennia. Niettemin maakt het boek
allesbehalve een verbrokkelde indruk en dat komt dank zij het vrij consequent
volgehouden Eliasiaanse perspectief dat Goudsblom hanteert. Deze winst aan
systematiek heeft natuurlijk zijn prijs: bijna alle bovengenoemde bezwaren kunnen
ook weer tegen dit boek worden ingebracht.
Toch zijn er nuanceverschillen aan te tonen: Goudsblom is niet altijd even streng
in de leer. Het spijt me te moeten zeggen dat de artikelen die het meest in de geest
van Elias zijn geschreven me het minst bevallen. Dat geldt met name voor het artikel
‘De Nederlandse samenleving in ontwikkelingsperspectief’ waarin wordt getracht
de geschiedenis van Nederland in te passen in het Westeuropese civilisatieproces
zoals Elias dat heeft beschreven. In dit stuk heeft Goudsblom soms grote moeite om
Nederlandse eigenaardigheden die in strijd lijken met de theorie - zoals de verzuiling
- tóch met die theorie in overeenstemming te brengen. Dan is het echt wrikken en
wringen.
Een stuk dat me veel beter bevalt, is ‘Priesters en krijgers’, een lezing over de
opkomst van achtereenvolgens het ‘religieus-agrarisch regime’ en het
‘agrarisch-militair regime’. Dat zijn periodes waar Elias zich niet intensief mee bezig
heeft gehouden en het lijkt alsof Goudsblom daardoor zich iets meer
verbeeldingskracht en originaliteit toestaat. Een passage als over het mogelijke
ontstaan van het godenidee is prikkelend en dus prachtig. Zijn verontschuldiging dat
het hier een ‘persoonlijke verkenning’ betreft, had hij voor mij achterwege kunnen
laten. Dat tilt dit stuk juist uit boven het gemiddelde. Met wat meer lef, wat meer
speculatie en een wat vlottere stijl blijkt dat hij verder komt dan de ‘aanvankelijke
waarheid’ van Van Doom en werkelijk verrassende samenhangen blootlegt. Dat geldt
nog meer voor het boeiende artikel ‘Hoog en laag in sociologie en samenleving’,
over sociale stratificatie en het beeld van een verticale ordening; vooral waar hij dit
begrippenpaar afzet tegen de ‘rivaliserende metaforen’ hoog-diep en innerlijk-uiterlijk.
In dit stuk herken ik de jonge Goudsblom (al hangt de dreigende schaduw van Elias
reeds over hem). Deze gunstige uitzonderingen kunnen de bundel echter in mijn ogen
niet echt redden.
De reeds aangehaalde Zijderveld schreef naar aanleiding van zijn negatieve
waardering van De sociologie van Norbert Elias: ‘Ik vind het vervelend deze conclusie
te moeten trekken, want ik heb over het algemeen voor het werk van Goudsblom,
als hij zijn eigen ideeën en inzichten verwoordt, veel waardering.’ Ik denk dat hij
hiermee de gevoelens van de meeste critici van Goudsblom heeft vertolkt, in ieder
geval die van mij. Ik zie begerig uit naar Goudsbloms boek over de vuurbeheersing.
■
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Opgejaagd door zijn nomadenbloed
De vriendschap tussen A.M. de Jong en Panaït Istrati
Honderd jaar geleden werd A.M. de Jong geboren. Hoe de viering van
zijn geboortedag verliep, wordt beschreven in de rubriek Zijn er nog
vragen? (pagina 16). De Jong was als socialistisch geëngageerd schrijver
bevriend met de Grieks-Roemeense Panaït Istrati, schrijver met
revolutionaire sympathieën en zwerver door Europa. Zijn boeken, die in
het interbellum een grote populariteit genoten, werden door De Jong in
het Nederlands vertaald. Hun briefwisseling gedurende de jaren 1926-1935
verscheen in Frankrijk in de serie Cahiers Panaït Istrati.

Mels de Jong
Een kleine persoonlijke enquête in mijn omgeving naar kennis omtrent Panaït Istrati,
de in 1935 overleden, in het Frans schrijvende Roemeense auteur, leverde slechts
negatieve resultaten op. De populariteit die deze schrijver in de jaren twintig en dertig
in ons land genoot blijkt kennelijk, ondanks een enkele herdruk na de oorlog, die
oorlog toch niet te hebben overleefd. Het is de vraag of de situatie in Frankrijk
gunstiger is. Weliswaar verschenen van 1968 tot 1970 zijn verzamelde werken in
vier delen en komt er zo nu en dan een pocketboekje uit, maar dat zegt toch weinig
over de leesdichtheid, al geeft het wel aan dat er nog een markt is. Opmerkelijk vind
ik in ieder geval dat er de laatste jaren met een zekere regelmaat Cahiers Panaït
Istrati verschijnen, als betrof het een schrijver van de statuur van een Gide, Proust
of Céline. Men kan het hier al of niet mee eens zijn, maar zeker is dat de Cahiers bij
lezing veel boeiende lectuur blijken te bevatten en veel verhelderen omtrent de
literaire situatie binnen het Europa van het interbellum.

Panaït Istrati en A.M. de Jong in Braïla, 1932.

Panaït Istrati leefde van 1884 tot 1935. Hij was de zoon van een Roemeense moeder
en een Griekse vader, een tabaksmokkelaar die al in 1885 aan tuberculose overleed.
Na zijn schooltijd volgt het bekende patroon van de twaalf ambachten en dertien
ongelukken, maar constanten daarbij zijn zijn grote leeshonger en zijn betrokkenheid
bij de arbeidersbeweging. Van meet af aan volgt hij met grote interesse de
ontwikkeling van de revolutionaire beweging in Rusland en hij betuigt zijn solidariteit
met de protestacties na de arrestatie van Gorki in 1905.
Eveneens constant is zijn grote rusteloosheid die voortkomt uit een fanatiek streven
haar een persoonlijke vrijheid. Istrati is de geboren zwerver en reiziger, die het nooit
lang op een plaats kan uithouden. ‘En, zegt hij, ‘overal sleep ik boeken mee naar toe,
soms een piano en altijd een mooie vrouw.’ Wel bestaat vaak de behoefte om zich
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te vestigen, maar dan staat de volgende trein al weer gereed voor vertrek. Hij bezoekt
Griekenland, Egypte, Syrië, Italië en Frankrijk en verblijft gedurende de Eerste
Wereldoorlog voor langere tijd in Zwitserland, waar hij wordt behandeld voor
tuberculose. De Europese sanatoria zullen in de jaren die volgen de vaste rustpunten
worden in zijn zwervend bestaan. In Zwitserland leert hij Frans spreken en schrijven
en verdiept hij zich in het werk van Romain Rolland. Zijn eerste artikel in het Frans
draagt als titel: Tolstoïsme ou Bolchevisme.
In 1921 begint zijn briefwisseling met Romain Rolland, die hem vanaf het begin
aanmoedigt - ‘U bezit de gave om te schrijven in onverschillig welke taal’ - en die
na de eerste roman Kyra Kyralina schrijft: ‘... ik kan niet wachten na vannacht Kyra
Kyralina te hebben verslonden... ik moet het u meteen zeggen: het is formidabel! Er
bestaat niets in de huidige literatuur van dit formaat. Er is niet een schrijver - mijzelf
inbegrepen, iedereen inbegrepen - die in staat is dit te schrijven.’ En vervolgens draalt
Rolland niet om Istrati te afficheren als ‘de Gorki van de Balkan’. De omvangrijke
correspondentie met Rolland beslaat, gebundeld tot een deel, de afleveringen 2, 3 en
4 van de Cahiers.
Het is niet verwonderlijk na zo veel lof dat in de dan komende jaren een reeks
boeken van Istrati het licht ziet. Ze passen allemaal in wat wel de
romantisch-realistische stroming wordt genoemd en waartoe ook Rolland zelf
gerekend kan worden. Ook in Nederland ontstaat belangstelling en A.M. de Jong zet
zich aan de vertaling. Hij schrijft Istrati als hij met bepaalde vertaalproblemen zit en
dat wordt het begin niet alleen van een nieuwe briefwisseling, maar bovendien van
een hechte vriendschap, nadat Istrati De Jong in 1927 voor het eerst een bezoek
gebracht heeft. Het is aan de vooravond van Istrati's vertrek naar Moskou, waar hij
is uitgenodigd? samen met onder anderen Rolland, om de tiende verjaardag van de
revolutie mee te vieren. Hij gelooft dan nog heilig in het aardse paradijs dat de
Sovjetunie zou zijn en verdraagt blijkens zijn brieven niet goed dat er nog andere
meningen bestaan. Helaas zijn De Jongs brieven uit deze eerste periode niet bewaard
gebleven, zodat de discussie die zij hierover gevoerd hebben niet op de voet valt te
volgen. Maar een jaar later, als hij met de Griekse schrijver Kazantzakis voor een
langer verblijf de Sovjetunie bezoekt, komt hij al na een paar maanden volkomen
gedesillusioneerd terug. Hij verzoekt De Jong om de publikatie van artikelen die hij
heeft opgestuurd zo mogelijk nog tegen te houden en schrijft dan: ‘Ik heb behoefte
om nog wat te wachten en goed na te denken alvorens wat dan ook over Rusland te
publiceren, want de problemen die zich aan mij voordoen zijn nogal complex en
onophoudelijk in beweging.’ Later zegt hij: ‘Als de Revolutie de mens niet vrijer
maakt, dan zal ik haar met al mijn krachten bestrijden. In de USSR gaat het niet meer
om de dictatuur van het proletariaat, maar om de bureaucratische dictatuur over het
proletariaat...’

Geregistreerd staatsburger
Zijn breuk met het ‘communisme in de praktijk’ zoals hij dat heeft leren kennen in
Rusland wekt nogal wat misverstanden binnen de Socialistische Internationale en
zelfs Romain Rolland zegt hem de vriendschap op (‘Ik maak geen ruzie, ik breek’).
Alleen De Jong blijft onwankelbaar trouw in zijn gevoelens van vriendschap. Istrati
nodigt hem uit om samen met hem en zijn vriendin Bilili een grote reis door Egypte
te maken. De Jong accepteert maar al te graag, maar het draait uit op een echec:
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Istrati mag Egypte niet in omdat hij wordt gesignaleerd als Sovjetspion. De Jong
vervolgt alleen zijn reis en Istrati keert terug naar Triëst, waar hij de nacht in de
gevangenis doorbrengt omdat hij lid is van een Frans comité tegen het fascisme...
Hij vervloekt zijn status als geregistreerd staatsburger en denkt met weemoed terug
aan de tijd dat hij nog als anonieme vagebond door Europa zwierf: ‘Zes keer ben ik
Egypte binnengekomen zonder het minste papiertje. Nu ik een keer met een prachtig
paspoort kom, wordt mij de toegang geweigerd.’
In de marge van zijn Egyptische avontuur schrijft hij een prachtig persoonlijk
essay, Pour avoir aimé la terre, waaruit men hem waarschijnlijk beter leert kennen
dan uit zijn verzamelde romans: ‘Ben ik dan zo alleen? Ik waande mij de strijdmakker
van een geducht legioen dat vecht om de aarde te ontrukken aan de vraatzuchtige
mens en om haar over te dragen aan hen die haar mooi wisten te maken met hun
liefde. Ik waande mij sterk. En plotseling, zie me hier nu eens, arme Don Quichotte,
vermorzeld door de hoef van een ezel: men stuurt me weg uit Egypte; men arresteert
mij in Italië; zelfs in Roemenië jaagt men mij op, iedere keer als ik er een voet zet.
Is het dan aan alle ezels toegestaan om mij op een dergelijke wijze te manipuleren?’
Het is de geschiedenis van zijn illusies en van de hardhandige manier waarop men
ze hem heeft ontnomen. Er is wel bitterheid, maar zonder dat Istrati echt de dupe
wordt. Daarvoor zijn zijn overtuigingen te sterk.
In de jaren die volgen gaat zijn gezondheid snel achteruit. Hij brengt nog een keer,
in augustus 1933, een bezoek aan A.M. de Jong in Bilthoven en sterft anderhalf jaar
later. In 1936 houdt De Jong een lezing voor de Vereniging Nederland-Roemenië,
eveneens overgenomen in het Cahier, waarin hij natuurlijk uitvoerig ingaat op leven
en werk van Panaït Istrati maar waarin hij toch, meer dan iets anders, het portret
schetst van een vriendschap. Zij vulden elkaar op een wonderlijke manier aan: voor
De Jong betekende Istrati het Avontuur van het grote zwerven waar hij innerlijk naar
haakte, terwijl Istrati keer op keer de geborgenheid van het gezin-De Jong zocht om
zich even niet opgejaagd te voelen door zijn nomadenbloed.
Het zal denk ik niet geheel toevallig zijn dat deze briefwisseling, dit verslag van
een vriendschap, verschijnt in het honderdste geboortejaar van A.M. de Jong. Het
gedeelte dat betrekking heeft op De Jong zelf werd bezorgd door diens zoon Mels,
niet te verwarren met ondergetekende die slechts een neef is.
■
Cahiers Panaït Istrati 5. Regards sur Panaït Istrati et sa correspondance avec Romain
Rolland. Correspondance Panaït Istrati - A.M. de Jong (1926-1935). 216 p., f 59,40
Revue annuelle éditée par l'Association des Amis de Panaït Istrati. 50 Rue Baudelaire,
F 26000 Valence.
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Een homoseksueel universum zonder enige schroom
Alan Hollinghurst tart Engelse conventies in ‘The Swimming-Pool
Library’
The swimming-pool library door Alan Hollinghurst Uitgever: Chatto &
Windus, 288 p., f 49,Bas Heijne
De veelbesproken debuutroman van Alan Hollinghurst, The Swimming-Pool Library,
is vooral een schaamteloos boek. De lezer wordt geconfronteerd met een
homoseksueel met razendsnel wisselende contacten, die nu eens geen moment
geplaagd wordt door enig zondebesef of neurotisch schuldgevoel. Zoiets vormt nog
altijd, of nu meer dan ooit, aanleiding voor hevige literaire opschudding in Engeland,
waar de conventies van oudsher getart, maar nooit genegeerd mogen worden.
De morele onbevangenheid van waaruit Hollinghurst zijn boek heeft geschreven
mag inderdaad opzienbarend heten; niet alleen omdat aids in de bedreigde
samenleving onvermijdelijk onverkwikkelijke discussies over schuld en boete heeft
opgeroepen, maar vooral omdat de Engelse literatuur van de afgelopen tweehonderd
jaar veel schade heeft ondervonden van een benepen publieke seksuele moraal. The
Swimming-Pool Library is een van de weinige Engelse romans waarin
homoseksualiteit als een fait accompli wordt beschouwd en zodoende geen nadere
uitleg behoeft. In dit boek wordt niets verklaard, niets weerlegd en vooral niets
verdedigd.
Toch schijnen er bij Hollinghurst, die werkzaam is als adjunct-hoofdredacteur van
The Times Literary Supplement, didactische motieven te hebben meegespeeld bij het
schrijven van zijn roman. In een interview verklaarde hij: ‘Het gaat nu eens niet om
een rooskleurig beeld van de homowereld, want ik betwijfel of dat wel zo waardevol
is. Ik wilde de scene in een moderne context plaatsen en de Engelse maatschappij
op onnadrukkelijke wijze kennis laten maken met volstrekt andere omgangsvormen,
die volkomen afwijken van de vooroordelen die in dit land worden geconserveerd.’

Alan Hollinghurst
REDMOND O'HANLON

De opzet van The Swimming-Pool Library is echter nog ambitieuzer. Hollinghurst
tracht niet alleen de gay scene tijdens zijn gouden nadagen voor het rampjaar 1984
in kaart te brengen, maar tevens de hele homoseksuele traditie in de Engelse cultuur
van deze eeuw. De gids die hij daarvoor gebruikt is de jonge, aristocratische William
Beckwith (de naam verwijst naar William Beckford, homoseksuele hedonist en
schrijver van de Gotische novelle Vathek), die een aangenaam doelloos leven leidt
in bars, pornobioscopen, concertzalen en de oude Corinthian Club (‘The Corry’).
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Deze Beckwith is een nietsontziende levensgenieter, een jonge, mooie, egoïstische
god in het Londen van 1983. Zijn seksuele paradijs wordt nog nauwelijks bedreigd:
‘My life was in a strange way that summer, the last summer of its kind there was
ever to be. I was riding high on sex and self-esteem - it was my time, my belleépoque
- but all the while with a faint flicker of calamity, like flames around a photograph,
something seen out of the corner of the eye.’
In een urinoir redt hij het leven van een oude man die een lichte toeval heeft gehad.
Enkele dagen later, in The Corry, loopt hij hem opnieuw tegen het lijf en spreekt
hem aan. De man blijkt lord Nantwich te zijn, een typische vertegenwoordiger van
de homoseksuele upper-class van zijn generatie. Beide mannen hebben een voorliefde
voor zwarte mannen gemeen. Nantwich ontpopt zich als Beckwiths mentor (zonder
dat die het overigens beseft). Hij vraagt hem zijn biografie te schrijven en overhandigt
hem een aantal dagboeken en brieven om zich te oriënteren. Beckwith lardeert zijn
relaas met lange fragmenten uit deze papieren: smachtende kostschooldagboeken,
beschrijvingen van wilde avonturen te Oxford, notities uit Soedan, et cetera.
Homoseksualiteit is het allesoverheersende thema in deze dagboekbladen, maar de
erotische gevoelens van de schrijver worden gedwongen gesublimeerd in platonische
liefdes of smachtende overpeinzingen over mannelijke schoonheid.
Tegenover deze gevangen homoseksualiteit plaatst Hollinghurst de bevrijde
seksualiteit van Beckwith. Door een aantal gebeurtenissen (hij wordt gemolesteerd,
zijn beste vriend wordt gearresteerd wegens soliciting) dringt het echter tot Beckwith
door dat zijn vrijheid zeer betrekkelijk is en bovendien een verworvenheid van zeer
recente datum. Als klap op de vuurpijl blijkt zijn grootvader, die hem geld geeft en
wiens titel hij zal erven, een verleden als fatsoensrakker te hebben. Deze spectaculaire
onthulling heeft rechtstreeks betrekking op Beckwiths relatie met lord Nantwich.
Het boek eindigt met een magistrale scène, waarin de verschillende personages
een filmopname uit de jaren twintig bekijken van Ronald Firbank, de vlinderachtige,
ongrijpbare schrijver van unieke boeken als Valmouth en The Flower beneath the
Foot. De dandyachtige Firbank, op sterven na dood aan de tering, wordt door joelende
kinderen nagelopen op een Italiaanse heuvel. Hollinghurst laat Firbank optreden als
buitenissige schutspatroon van de homoseksuele traditie in de Engelse cultuur: ‘This
marionette of a man, on his last legs, had been picked on by the crowd, yet as they
mobbed him they seemed somehow to be celebrating him. He became perhaps for a
moment, what he must always have wanted to be, an entertainer. (...) There was fear
in their mockery, yet the figure at the heart of their charivari took on the likeness not
only of a clown, but of a patron saint. It was a rough impromptu kind of triumph.’
The Swimming-Pool Library is in veel opzichten een bijzonder boek. Het is prachtig
geschreven, met een stilistische brille waar slechts weinig hedendaagse romans
aanspraak op kunnen maken. Enigszins storend is de opzichtige structuur; de steeds
terugkerende passages uit de dagboeken van lord Nantwich maken een geforceerde
indruk. Bovendien ruiken ze te veel naar pastiche om geloofwaardig te zijn. Bij het
schrijven van deze bladzijden heeft Hollinghurst zich duidelijk gebaseerd op
gepubliceerde dagboeken uit de jaren twintig en dertig (zoals bijvoorbeeld de
dagboeken van Evelyn Waugh). Eenzelfde bezwaar geldt de spectaculaire onthulling
aan het einde van de roman. Afgezien van het feit dat deze plot min of meer gestolen
is van Dickens' Great Expectations, doet het theatrale effect ervan helaas afbreuk
aan de subtiele wijze waarop Hollinghurst zijn goede bedoelingen tot dan toe heeft
waargemaakt.
■
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Wraak op de vergeetmachine
Het prozadebuut van Eric de Kuyper
Aan zee door Eric de Kuyper Uitgever: Sun, 118 p., f 19,50
Carel Peeters
Ik wist niets van een eventuele biografische achtergrond van Louis Malle's film Au
revoir les enfants toen ik hem zag. Maar het verbaasde me later niets dat hij zich ten
doel had gesteld nu eens heel precies een herinnering uit zijn jeugd te verfilmen,
zonder toevoegingen, zonder het mooier te maken, gewoon getrouw aan wat hij zich
naar beste weten herinnerde. Deze ambitie moet het zijn geweest waardoor de film
(die een zomer uit de Tweede Wereldoorlog oproept van een jongen in een katholiek
internaat) zo'n kalme geladenheid geeft, alsof Malle al zijn aandacht bij het aftasten
van zijn geheugen had en geen behoefte had aan fictieve uitvluchten; die zouden
hem ergerlijk leugenachtig zijn voorgekomen. Op het internaat komt onder een andere
naam ook een joodse jongen, die er ‘verborgen’ wordt gehouden door hem precies
als de andere jongens te behandelen. Malle roept de spanning en het uiteindelijke
verraad op met niets: met alles wat jongens op een internaat doen. Alleen zijn er de
kleine verbazingen omdat de dingen soms een beetjes anders gaan dan verwacht.
Waar Eric de Kuyper het in Aan zee over heeft is heel iets anders: de
zomervakanties die hij als kind aan het eind van de jaren veertig doorbracht aan de
zee van Oostende. Maar bij hem moet dezelfde ambitie, hetzelfde sentiment aanwezig
zijn geweest om zich koste wat het kost te houden aan ‘hoe het geweest is’. Een
verhaal dat probeert weer te geven ‘hoe het geweest is’ is al snel eendimensionaal
omdat de schrijver dan pontificaal in het verleden gaat zitten en zijn tevredenheid
niet kan inhouden over alles wat hij zich herinnert; zelfvoldane amateuristische
herinneringen levert dat op. De Kuyper weet als kenner van naoorlogse Amerikaanse
films (en in het bijzonder van de technieken die worden gebruikt om een spel met
de kijker te spelen) hoe hij aan dit effect moet ontkomen: door zichzelf als een ‘hij’
op te voeren en alles een intimiteit te geven die bij een ‘ik’ hoort (hetzelfde doet
Gerrit Komrij in Verwoest Arcadië). Voor iemand die zo doorkneed is in filmische
strategieën is Aan zee opvallend vrij van theorie, alsof ook dat een ambitie van hem
is geweest: geen theorie! Bij de keuze van de hij-vorm hoort ook de uitdrukkelijke
verleden tijd: een tweede manier om afstand te scheppen. Die afstand, gecombineerd
met de argeloze gedetailleerdheid die bij de kinderwereld hoort, zorgt voor de niet
opdringerige intimiteit die Aan zee de charme van de preciesheid geeft.
Aan zee bestaat uit zuivere herinneringen aan een elk jaar terugkerende
zomervakantie in Oostende, het soort vakantie dat in de herinnering vol dezelfde
dingen zit: huizen, mensen, hetzelfde strandhuis, dezelfde festiviteiten, dezelfde zee
en alle zomerse rituelen die erbij horen. Voor De Kuyper is het één vakantie met
variaties. In het gezin is geen vader, maar wel een moeder die het met naoorlogse
strengheid en verstandigheid heeft over de noodzaak van de zeelucht, dat kinderen
niet binnen horen te zitten, dat er van de zon ‘geprofiteerd’ moet Worden en dat er
elke dag vis ‘genoten’ moet worden. Er zijn dus ‘regels’ die bij een vakantie aan zee
horen en daar moet iedereen zich vanzelfsprekend aan houden, ook de vele andere
familieleden en kennissen die op bezoek komen. Het gezin met aanhang heeft het
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achterhuis van een herenhuis gehuurd en de kinderen doen er niet veel anders dan
slapen en eten, voor de rest zijn ze de hele dag op het strand. Op het strand bevindt
zich de ‘cabine’ en daar zit altijd Bontje in, oma, die zich met vooroorlogse
onverstoorbaarheid nergens mee bemoeit maar wel aanwezig is. De vakanties waren
kennelijk ondenkbaar zonder de zus van de moeder, Jeannot, en haar man. Zij is
genereus en gulzig en heeft niet zo'n krappe beurs als de moeder van de schrijver.
De Kuyper begeeft zich in de intimiteit van het dagelijkse ritueel en maakt gebruik
van de verscherpingen die door de tijd aan de herinneringen worden verleend. Zo
herinnert hij zichzelf als een expert op het gebied van het zand en in het bedenken
van spelletjes, vaardigheden die toen vanzelfsprekend waren maar die nu, zoveel
jaren later, herinneringen zijn waar de sensatie ermee samen te vallen uit verdwenen
is. Dit zijn ook herinneringen van het eerste zien: het gebiologeerd zijn door de
meisjes en vrouwen die zich omstandig opmaken, van het gedoe rond verliefdheden,
de beoordelingen van mensen door ouders en de scherpe indruk die het maakt als
iemand ‘modern’ wordt genoemd en duidelijk ‘verstedelijkte’ trekjes vertoont die
buiten de code vallen. Het zijn ook de herinneringen van iemand die in dat verleden
de eerste tekenen ziet van wat hij zou worden, zoals de fascinatie voor
Hollywoodfilms, voor esthetiek, voor gebaren, bewegingen, voor het kleine drama,
voor dat rare ‘moeten’ van mensen omdat iets in hun lichaam en geest zegt dat het
moet (het soort ‘moeten’ dat zich voordoet bij verliefdheid), de tekens van ‘het
andere’ en dus begerenswaardige.
Wanneer een dergelijk ‘moeten’ zich in het laatste deel aan de kleine De Kuyper
zelf voordoet omdat hij een veel oudere jongen heeft gezien waar hij zijn ogen niet
van af kan houden, past dat geheel in de sfeer: die werd bepaald door de elementaire
wensen van broers, nichtjes, ooms en tantes, een door de situatie gestroomlijnde dans
van emoties. De hij-De Kuyper is in het laatste deel van het boek in de badplaats
achtergebleven bij zijn tante Mimi (‘Zij was de tante van de creativiteit, een soort
muze van de verborgen intimiteit der dingen’) en voldoet aan elke aansporing van
haar kant om toch vooral naar buiten te gaan: dan kan hij de stad in om de jongen te
zoeken. Wanneer hij hem heeft loopt hij er alleen maar achteraan.
Aan zee is van een verfrissende eenvoud omdat De Kuyper vooral de memoralist
van een periode wilde zijn waarin veel voor het eerst werd gezien en waarin van veel
voor het eerst werd gehouden. ‘Toen hij nog kind was, had hij al vermoed dat hij bij
het volwassen worden veel zou vergeten van wat onmisbaar was voor het leven, voor
het gelukkig beleven van het dagelijks leven. Hoe juist bleek nu zijn intuïtie; hoe
gegrond zijn panische angst om volwassen te worden. Hij zou vergeten, zichzelf
ontrouw worden, zo had hij gevreesd.’ Met Aan zee heeft De Kuyper elegant wraak
genomen op de vergeetmachine.
■

Pockets
Van de talrijke tradities die Groot-Brittannië ook op het gebied der letteren rijk is,
mag de biografische met recht een van de meest waardevolle heten. Britse historici
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hebben de verhalende, literaire stijl gelukkig nooit hoeven heruitvinden. Noch lijken
de uitgevers op het eiland te lijden onder de illusie dat één biografie van een
historische of literaire figuur wel volstaat. Naast nieuw werk blijven heruitgaven van
klassiek geworden ‘levens’ verschijnen. Zou niveau dan toch lonen? Penguin
herdrukte het monumentale Queen Elizabeth 1 van J.E. Neale. ‘Monumentaal’ wil
in dit geval niet zeggen: nauwelijks te torsen. Het boek, oorspronkelijk uit 1933 en
in 1952 licht herzien, is zo helder geschreven dat Neal maar vierhonderd bladzijden
nodig had. Een voetnoot komt er niet in voor. Wellicht mede hierdoor leest deze
biografie buitengewoon prettig. Elizabeth werd geboren in 1533, hetzelfde jaar als
Willem de Zwijger. Ze had eigenlijk een jongetje moeten zijn en Hendrik VIII en
Anne Boleyn waren dan ook bitter teleurgesteld. Toen Elizabeth in 1603 besloot te
overlijden (ze was oud geworden en weigerde zich, verzonken in melancholie, door
de hofartsen te laten behandelen) had zij evenzeer als Willem een tot aan de dag van
vandaag blijvend stempel op haar land gedrukt. En tot aan de dag vandaag trachten
leiders zich aan haar te spiegelen. De persoonlijkheid van deze vorstin komt uit
Neales pagina's nadrukkelijk naar voren. (Penguin, 414 p., f 25,50)
Oliver Warners A Portrait of Lord Nelson, daterend van 1958, is al even meeslepend
geschreven en nog spannend ook. De domineeszoon die op twaalfjarige leeftijd naar
zee trok en Engelands nationale held werd. Warner schetst een volstrekt briljante
man, die bij zeeslagen een bijna onnatuurlijke kalmte kon bewaren, maar tegelijkertijd
dikwijls slachtoffer dreigde te worden van zijn opspelend temperament. En van zijn
minnaressen. (Penguin, 399 p., f 25,50)
Een van de meest veelzijdige Britse biografen is Christopher Hibbert. Zijn George
IV, aanvankelijk in twee delen (1972 en 1973) gepubliceerd, is in paperback herdrukt.
Hibbert beweegt zich op zo veel terreinen dat het soms lijkt alsof hij zich, bij wijze
van houvast, louter concentreert op het geven van enorme opsommingen van data,
feiten, details en preciseringen van details. Maar door de veelheid van informatie
heen ontstaat niet alleen een tijdsbeeld maar op den duur ook een portret van de
hoofdfiguren. Men behoeft geen kenner te zijn van de late achttiende, vroege
negentiende eeuw (en anders zorgt Hibbert er wel voor dat men dat bijna wordt) om
George IV uur na uur met toenemende fascinatie verder te lezen. Slechts een enkele
voetnoot onderbreekt het verhaal van een lang en moeizaam leven, maar ook de
voetnoten hebben hun eigen soort belang: ‘In 1829 besteedde de Koning voor 228
pond aan een grote verscheidenheid aan pocketboeken...’ Het is maar dat u weet dat
u in goed gezelschap bent. (Penguin, 851 p., f 32,75)
H.C.G. Matthew schreef een biografisch essay over Gladstone 1809-1874. Als de
bezorger van The Gladstone Diaries with Cabinet Minutes and Prime Ministerial
Correspondence vanaf 1840, en auteur van gezaghebbende inleidingen hierbij, is
Matthew bij uitstek gerechtigd zich een oordeel over de nog altijd omstreden staatsman
aan te meten, maar hij verkiest wijselijk enige wetenschappelijke afstand te bewaren.
Iedere openbaring, iedere ontdekking brengt weer nieuwe raadsels met zich mee,
zegt Matthew. In het geval van Gladstone, die zestig jaar lang in de voorhoede van
de politieke ontwikkelingen was te vinden, en die een privé-leven vol crises leidde,
lijkt dit niets te veel gezegd. Gladstone was gedreven, ijdel en stond bekend als een
erg harde werker. Matthew tekent een man met een onvoorstelbare energie en een
groot plichtsbesef, behept met een voortdurende drift om zich in woord en geschrift
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uit te drukken, die tegelijkertijd de indruk kon wekken volstrekt in zichzelf gekeerd
te zijn. De biograaf moet een ware slavenarbeid verricht hebben, gezien de
hoeveelheid documenten en correspondentie die Gladstone achterliet, maar ik geloof
dat hij het met liefde heeft gedaan. Matthew schrijft met een zekere ontroering over
de geur die nog aan de op exotisch geparfumeerd papier geschreven brieven van
Laure Thistlethwayte lijkt te hangen. Gladstones contact met deze vreemde vrouw
is maar een van de vele affaires waar hij in zijn persoonlijk leven in verstrikt raakte.
Zijn geweten werd op de proef gesteld door een heksenmengsel van religieuze
overtuigingen en baanbrekende staatkundige opvattingen, waaraan toegevoegd een
grote belangstelling voor pornografie, een merkwaardige begaandheid met het lot
van publieke vrouwen, en, hoe kan het ook anders, een neiging tot zelfkastijding.
Het is te hopen dat Matthew doorgaat met dit werk, en ook de latere jaren nog zal
beschrijven. Gladstone vormde immers in 1892, op tweeëntachtigjarige leeftijd, nog
een vierde en laatste kabinet. (Oxford University Press, 275 p., f 29,25)
Van een heel andere allure is Don't Ask the Price, het levensverhaal van Marcus
Sieff, inmiddels Lord Sieff, president-directeur van de warenhuisketen Marks &
Spencer, waarvan zijn grootvader de grondlegger was. De titel is ontleend aan de
begintijd waarin de stalletjes van de familie het opschrift droegen: ‘Don 't ask the
price - It's a penny’. De spectaculaire groei van de firma is volgens Seiff in belangrijke
mate te danken aan de aandacht die men altijd heeft besteed aan goede onderlinge
verhoudingen, zowel binnen het bedrijf als tegenover de klandizie. Men krijgt de
indruk dat zijn ideaalbeeld iemand is als de ‘goede’ zakenman bij Dickens:
hardwerkend, een autoriteit, maar met een hart van goud. Seiff vertelt voornamelijk
anekdotisch, ook dat heeft hij met Dickens gemeen, maar het moet gezegd dat het
niet allemaal even boeiend is. Waarom de tekst moest worden geïllustreerd met foto's
van Marcus met Henry Kissinger, mevrouw Thatcher, Victor Rothschild, president
Sadat, David Frost, Harold Wilson, Teddy Kolek en natuurlijk Hare Majesteit koningin
Elizabeth zelf, kan men zich afvragen. Gaven de warme intermenselijke verhoudingen
binnen de zaak dan toch niet voldoende bevrediging? (Fontana, 354 p., f 20,80)
Auberon Waugh (wel familie) bundelde zijn wijn-columns uit diverse tijdschriften
onder de titel Waugh on Wine. Hij slaat eventuele betweterige kenners al
onmiddellijk alle argumenten uit handen met de ontwapenende bekentenis: ‘Pas
nadat ik Tatlers wijn-correspondent was geworden begon ik me te realiseren hoe
gering mijn kennis van het onderwerp was, en welk een enorme en fascinerende
materie het eigenlijk is...’ Waugh behandelde in zijn rubrieken ‘actuele’ wijnen of
trends die hij meende te signaleren onder het groeiende wijndrinkersgilde in Engeland.
In deze bundel zijn die artikelen handig naar herkomst van de wijnsoort gerangschikt.
De toon is ondeugend, maar welgemeend. Het gaat er volgens Waugh om indruk te
maken op je gasten met een wijn die even goed is als de snob-soorten, maar stukken
goedkoper. Hij geeft hiertoe talloze tips, de in Europa nog niet zo bekende
Australische en Califomische wijnen inbegrepen. Maar men mag er ook in alle
eenzaamheid van genieten. Persoonlijk is zijn ambitie om tegen de tijd dat zijn jongste
kind de universiteit verlaat, alle negen door vleermuizen bevolkte kelders van zijn
landhuis in Somerset te hebben gevuld met voortreffelijke flessen. Hij zal dan
ongeveer eenenvijftig zijn en kondigt vast aan dat hij zich dan zal neerzetten in een
welverdiend pensioen, om zich op zijn gemak door de negen kelders heen te drinken.
(Fontana, 175 p., f 20,80)
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Een jonge Roland Barthes met zijn moeder en broer

Even kernachtige als apodictische stellingen
Roland Barthes over fotografie
De lichtende kamer door Roland Barthes Vertaling Maartje Luccioni
Uitgever: De Arbeiderspers, f 32,50
Mariette Haveman
De Lichtende Kamer zoals La Chambre Claire in het Nederlands heet is waarschijnlijk
Barthes' meest gelezen boek, na Mythologieën. Het gaat over fotografie, althans de
eerste helft. De tweede helft gaat ook wel over fotografie, maar meer nog over Roland
Barthes, speciaal over zijn relatie tot zijn moeder. Barthes heeft zich tot taak gesteld
om de fotografie op haar zuiverst en naïefst te beschouwen, zonder tussenkomst van
kennis, intellect en analytisch taalgebruik, ‘want telkens als ik zo'n systeem een beetje
had geprobeerd, voelde ik een taal vorm aannemen die onontkoombaar afgleed naar
kleinkrijgen en betutteling, zodat ik elke keer wegsloop en het elders opnieuw
probeerde: ik veranderde van taal.’ Wat hij zoekt is een fenomenologie van de
fotografie: ‘Ik wilde met alle geweld weten wat de fotografie eigenlijk was, welke
wezenstrek hier nu wel het verschil uitmaakte met andere beelden.’
Het eerste wat je van dit boek kunt zeggen is dat het prachtig geschreven is. De
stijl is zo vloeiend en kernachtig dat zelfs Barthes' talrijke navolgers en imitatoren
van het zweterige type hem niet hebben kunnen vermoorden. Als ik het boek nu weer
lees treft het me nog steeds, wat veel zegt over de uitstekende Nederlandse vertaling.
Misschien is De Lichtende Kamer daarmee al briljant, en nog extra door de koppige
eigenzinnigheid waarmee Barthes zijn onderwerp onderzoekt en bewerkt. ‘De’
fotografie samenvatten in een analyse van je eigen ontroering om een jeugdfoto van
je pas gestorven moeder, en daar een heel boek aan ophangen: het is iets dat je moet
durven, en dat je moet kunnen. Er is weinig vreselijkers dan zo'n benadering,
uitgevoerd door de verkeerde persoon. Vanuit dit oogpunt bekeken is het een mooi
en gedurfd boek.

Foto van Robert Doisneau (1934)
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De Lichtende Kamer is daarbij (zoals de meeste van Barthes' geschriften)
doortrokken van het ongegeneerde streven om hooggestemd en fijnzinnig te zijn.
Barthes heeft veel geschreven over stijl en schrijven, en veel over fotografie. De
Lichtende Kamer is een combinatie van de twee: een poging om in grote stijl te
schrijven over de essentie van de fotografie. Bovendien is het zijn laatste boek. Het
wordt wel beschouwd als de afronding van zijn oeuvre, wat al te mooi lijkt te kloppen
met Barthes' ontijdige dood, enkele maanden na verschijning.
De hooggestemdheid en fijnzinnigheid maken dat je bij het lezen van dit boek
voortdurend de neiging hebt om op je tenen te lopen. Een hoeveelheid humor had
de taak iets kunnen verlichten, maar Barthes is geen schrijver die zijn lezers op dat
punt tegemoet komt.
Dat is, mét de stijl, iets dat bewondering afdwingt en dat tegelijk een beetje stuitend
kan zijn. Het eerste dat Barthes van zijn ideale lezer vraagt is affiniteit, een
inschikkelijkheid voor het soort vragen die hij zich stelt en de manier waarop hij
daarbij te werk gaat. Het onderwerp staat op de tweede plaats. Het is een manier van
schrijven die de demonstratie vormt van een terugkerend thema in Barthes' geschriften:
dat echte schrijvers schrijven om te schrijven, en niet om Iets te schrijven. Het heilige
moeten zit hem eerder in de handeling dan in de boodschap. Men volgt de Schrijver
in zijn Denken, of niet.

Definitie
Ik ben het daar maar half mee eens, en een van de consequenties van die stelling
heeft hij zelf verschillende malen gedemonstreerd, onder andere in zijn essays over
fotografie (ook in die over het schrijven): in het betrekkelijke gemak waarmee hij
het ene standpunt voor het andere milt - als de Stijl en de Smaak dat eisen.
Barthes heeft zich eerder dan wie ook bezig gehouden met het probleem van de
‘taal’ van de fotografie, en geprobeerd daar zoiets als een syntaxis in te ontdekken.
Toen dat niet helemaal lukte, en toen het onderwerp in de mode raakte, is hij
geleidelijk van koers veranderd (‘weggeslopen’). In 1962 schreef hij nog over de
taal van de fotografie: ‘De fotografische paradox kan gezien worden als de
co-existentie van twee boodschappen, de ene zonder code (het fotografische analogon),
de andere met een code (de “Kunst” of behandeling, het “beschrijven” of de retoriek
van de foto).’ In De Lichtende Kamer (1980) is helemaal geen sprake meer van een
taal of herleidbaar systeem in de fotografie: ‘de Fotografie is het absolute Bijzondere,
het soevereine Toeval, doof en dom, het Zo Maar... kortom, de Tuché, de Gelegenheid,
de Samenloop, de Werkelijkheid, in al haar onvermoeibare uitdrukkingsvormen.’
Het lijkt alsof Barthes in 1980 zo moe is van zijn eerdere pogingen tot het definiëren
van de fotografie dat hij in wanhoop zijn handen in de lucht gooit en een definitie te
voorschijn goochelt die alle andere in één klap omver gooit. Je kunt hem prijzen en
vrezen om zijn koelbloedigheid op dit gebied: loyaliteit aan een idee is geen typische
eigenschap van hem (noch van zijn navolgers, van wie de meesten hem vroeg of laat
aan de dijk hebben gezet).
Wat is dan wel een typische eigenschap van hem? Bestaat er wel zoiets, afgezien
van zijn kameleontische aard?
Barthes maakt in dit boek (onder andere) een vergelijking tussen de fotografie en
het theater, als een kunst van het eenmalige gebaar. Wat mij in die vergelijking
frappeert is niet zo zeer de vergelijking zelf alswel de speciale toepasselijkheid ervan
op de schrijver. Natuurlijk zit in elk schrijven een mate van akrobatiek, tenslotte
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moet men de lezer voor zijn opvatting zien te winnen, en dat is een kunst. Maar het
lijkt alsof voor Barthes in de praktijk niet de fotografie maar het schrijven vóór alles
een gebaar is waarmee - in grote stijl - wordt gezeg: dat is het. Zo is het. Aan dat
gebaar en vooral aan de originaliteit van dat gebaar wordt veel opgeofferd. Het is
iets dat in extreme vorm wel wordt aangeduid als schmieren, en in nog extremere
vorm als de acte gratuit het effect gaat voor de functie van de handeling.
Een uitvloeisel daarvan is het voor mijn gevoel excessieve belang dat Barthes aan
een bepaald type apodictische stellingen lijkt te hechten: ‘Een foto is altijd
onzichtbaar: het is niet de foto die men ziet’; ‘De Dood is de eidos van de Foto’;
‘Aangezien alle foto's incidenteel zijn en daarom buiten het zinvolle vallen kan de
Fotografie alleen een betekenaar voortbrengen (een algemeenheid beogen) door een
masker aan te nemen.’

Gratuite stellingen
Mijn tegenzin tegen dit soort uitspraken is dat ze een haast profetische,
tegenspraak-uitsluitende vorm koppelen aan een opvallend breedvoerige armoede
aan inhoud. Het zijn tamelijk gratuite stellingen die makkelijk omgekeerd kunnen
worden, en met evenveel flair en virtuositeit verdedigd (‘Foto's hebben een op vallende
neiging om een algemene betekenis aan Je nemen, iets waarvan dankbaar gebruik
wordt gemaakt in Amerikaanse presidentiële campagnes’).
Het opvallende van die manier van denken in stellingen is dat die denkwijze
inderdaad sterk gekoppeld is aan een bepaalde stijl. Het spreken in hoofdletters (de
Vrijheid, de Geschiedenis, de Bourgeoisie, de Fotografie) en het veelvuldige retorische
gebruik van zelfontworpen fenomenologische tegenstellingen (‘Aan het Weinig-Beeld
van de lectuur beantwoordt het Een-en-al-Beeld van de Foto’) leiden als vanzelf tot
een voorkeur voor paradoxen:
‘Want dit is de paradox van het reizen bij Voltaire: dat het een bewegingloosheid
manifesteert’ et cetera. Barthes is een schrijver die
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zich openlijk laat leiden door de retorische middelen die hem ten dienste staan. Zoals
zijn meest trouwe en sympathiserende leerling, Susan Sontag het formuleerde: ‘Van
de keus aan middelen die Barthes bezat om zichzelf iets te zeggen te geven - hij had
een uitzonderlijk lenige capaciteit tot ingenieus generaliseren - was de meest
elementaire zijn aforistische vermogen tot het oproepen (to conjure up) van een
levendige dualiteit: alles kon verdeeld worden in ofwel zichzelf en zijn tegenstelling,
of in twee versies van zichzelf.’

Mythe
Zo'n tweedeling tref je ook in De Lichtende Kamer, en wel in het beroemde
onderscheid dat hij maakt tussen het studium en het punctum van foto's. Studium is
alles wat vooropgezet, esthetisch overdacht, ‘cultuur’ is aan een foto, ‘het uitgestrekte
terrein van de achteloze begeerte, de losse belangstelling, de gedachteloze voorkeur’;
Punctum daarentegen is ‘het toeval dat mij in die foto treft (maar mij ook kwetst,
aangrijpt)’, de ruwe materie of ‘natuur’ van een foto. De tweedeling biedt een in zijn
eenvoud aantrekkelijke retorische vorm die in de praktijk ook zeer werkzaam lijkt:
iedereen kent een grote hoeveelheid van die matig interessante, ‘mooie’, beschaafde
foto's, en een klein aantal die hem werkelijk na aan het hart staan omdat er ‘iets’ mee
is. Studium en punctum, wat wil je nog meer.
Maar hoe interessant is die stelling goed beschouwd? Het eigenaardige van de
tegenstelling die Barthes hier opvoert zit hem in de formele rigiditeit, waar hij zich
nu juist tegen zegt te verzetten. Juist in een boek waarin hij zich expliciet keert tegen
‘de wetenschap’ en het analytische denken kiest hij voor een beschrijvende vorm die
zo star is als het meest verstokte ‘Wetenschappelijke’ schema: de Natuurlijke versus
de Cultuurgebonden Foto. Dat maakte op mij de indruk van een mythe van het type
waar Barthes vroeger zelf veel over heeft geschreven.
Ik geloof met Barthes dat het toeval een centrale rol speelt in de speciale kwaliteit
van een foto (even beslissend als ‘de gelukkige inval’ in de literatuur, maar die
vergelijking kom je bij Barthes niet tegen), en ook dat de uitzonderlijk directe relatie
met de werkelijkheid daar een rol speelt, maar ik ben het niet eens met de esthetische
categorieën die hij daar aan verbindt. Voor hem zijn kiekjes de enige echte foto's,
speelt vorm in de fotografie geen rol en is het de professionele fotografie alleen bij
hoge uitzondering vergund een dergelijke ‘pijlsnelle mutatie in mijn belangstelling’
te bewerkstelligen. Dit is een romantisch idee waarmee verfrissend wordt afgerekend
met de berg pretentieuze onzin die ons als kunstfotografie onder de neus wordt
geschoven. De vraag is alleen of dat idee genoeg aanleiding biedt voor de absolute
kwalitatieve tweedeling kiekjes-kunst die Barthes aan zijn punctum-studium verbindt.
Alle saaie kunstfoto's ten spijt is mijn ervaring dat juist de echte kiekjes in doorsnee
erg simpel van vorm en voorspelbaar van inhoud zijn, terwijl de kunst van de grote
reportagefotografen die Barthes allemaal kent, maar niet noemt, juist ligt in een
ongeëvenaard begrip van de werking van het toe val.
Wat Barthes in feite doet is middelmatige ‘kunstfoto's' vergelijken met
uitzonderlijke toevalstreffers, en daar een algemene conclusie aan verbinden. Een
enkele keer doe je een goede vondst tussen de stapeltjes op de rommelmarkt en dat
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is een zeldzaamheid om te koesteren, maar als ik mocht kiezen nam ik toch een foto
van de grote Franse fotograaf Robert Doisneau die kon goochelen met het toeval
zoals Barthes goochelt met woorden.
Waar de fotografie ook mag staan in de rangorde der kunsten (dat zal elke echte
liefhebber uiteindelijk een zorg zijn), grote fotografie is een kunst, waar ‘punctum’
en ‘studium’ onontwarbaar hun deel in hebben. Wie dat ontkent heeft nog nooit de
moeite genomen zijn eigen amateurfoto's te vergelijken met die van een werkelijke
meester in het vak (Barthes zelf verkondigt met enige trots dat hij nooit een foto
maakt omdat hij er het geduld niet voor heeft).
Dit is Barthes op zijn slechtst, maar het is geen volledige beschrijving van wat dit
boek te bieden heeft. Het mooist is het waar Barthes de retorica van paradoxen en
antitheses even achter zich laat om zichzelf te observeren, ‘op zoek naar de waarheid
van dat gezicht waar ik van had gehouden’, zijn moeder. De vorm waar Barthes in
deze gedeelten voor kiest is die van Proust, de door hem zeer bewonderde vader van
het subjectieve schrijven die in De Lichtende Kamer dan ook vijf keer genoemd
wordt. Zo schrijft Barthes over een jeugdfoto van zijn moeder: ‘...maar ik blijf er
van overtuigd dat die foto alle mogelijke attributen in zich verenigde waaruit mijn
moeders wezen was opgebouwd, en waarvan omgekeerd de annulering of gedeeltelijke
verandering mij had terugverwezen naar die foto's van haar, die mij niet voldeden.’
Proust!
Dit zijn de meest verrassende en authentiekste gedeelten van het boek, en vooral
hier bereikt hij af en toe wat hij in zijn inleiding aankondigt: een beschrijving en
evocatie van gevoelens, waarvan je de verwoording nooit tegenkomt in boeken over
fotografie. Zoals de uitspraak: ‘Zo bestaat het hele leven uit een serie kleine
eenzaamheden.’
De grootste kwaliteit van dit boek is dat het de lezer sterk prikkelt tot nadenken
door hem te provoceren en te wijzen op onvermoede gezichtspunten, al heeft het dat
effect in de praktijk maar zelden. Van alle ideeën die Barthes de wereld in heeft
gestuurd zijn er weinig met zo veel gretigheid geadopteerd als juist het vederlichte
studium en punctum. Maar dat is een lot dat elke schrijver bedreigt, en niet iets dat
je hem kwalijk kunt nemen.
■

Afgeprijsd
‘Wat waren de zaken die me van een schrijver deden houden, die mijn stijl vormden,
mijn karakter en mijn benadering van het leven?’ In The Books in My Life (voor
het eerst gepubliceerd in 1952) somt Henry Miller er een zeer groot aantal op. (Van
Gennep, 316 p., f 11,90). ‘Heb ik nog iets vergeten?’ vraagt hij na een uitputtende
reeks: ‘vul die dan zelf in. Ik ben overal in geïnteresseerd.’ De schrijvers die op deze
manier in het rijtje van Millers favorieten terecht zijn gekomen lopen uiteen van
Petronius tot Madame Blavatsky. In een appendix noemt hij boeken die hij nog van
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plan is te lezen: de Memoires van Casanova, Flauberts Education Sentimentale en
John Clelands The Memoirs of Fanny Hill. Ook Herfsttij der Middeleeuwen van
Huizinga en Multatuli's Max Havelaar had Miller in 1952 nog steeds niet gelezen!
Een handig boekje is Ibsen on File, samengesteld door Michael Meyer, bekend van
een uitstekende Ibsen-biografie. (Van Gennep, 71 p., f 5,90). Bevat een korte
biografische chronologie, verder zijn de drama's beknopt weergegeven: jaar van
eerste opvoering, korte inhoud, en persstemmen. Hedda Gabler werd door de Daily
Telegraph met afgrijzen ontvangen: ‘Wat een verschrikkelijk verhaal! Wat een
afschuwelijk stuk!’ Michael Meyer schreef overigens ook een (helaas slechte)
biografie over August Strindberg. Heel wat beter bracht de vooraanstaande Zweedse
journalist Olof Lagercrantz het eraf. Anselm Hollo vertaalde diens boek August
Strindberg in het Engels, het is nu afgeprijsd verkrijgbaar. (Van Gennep, 399 p., f
19,50). De gecompliceerde verhouding tussen fictie en werkelijkheid bij Strindberg,
het grootste struikelblok en bron van grote ergernis voor Michael Meyer, werd door
Lagercrantz soepel en inzichtelijk beschreven. In Strindbergs laatste weken, voorjaar
1912, zonk de Titanic. Strindberg zag in dit onzinkbare schip zijn dromen over een
aanstaande triomf van het industriële tijdperk vergaan. Hij stond op van zijn sterfbed
en speelde op de piano variaties op ‘Nearer my God to Thee’, de hymne die volgens
de overlevering door het scheepsorkest tijdens het zinken ten gehore zou zijn gebracht.
Even apocrief als de legende rond ‘Nearer my God et cetera’ lijken de laatste woorden
van Strindberg. Hij zou ze in mei 1912 tot de ziekenzuster hebben gesproken: ‘Maak
je geen zorgen om mij, ik besta niet langer.’
Strindberg stierf aan kanker. In Medicine. An Ilustrated History door de ‘medical
doctors’ Albert S. Lyons en R. Joseph Petrucelli wordt uiteraard ook aandacht besteed
aan deze ziekte, al duikt deze in de medische literatuur en de afbeeldingen eigenlijk
pas op sinds de achttiende eeuw, ook al was de ziekte bekend en gevreeds sinds de
oudheid. De eerste die van een kankervariant een beschrijving gaf was de briljante
Engelsman Percivall Pott (1714-1788). Deze constateerde een verband tussen kanker
bij schoorsteenvegers en hun voortdurende aanraking met roet. Medicine. An
Illustrated History (Scheltema Holkema, 615 p. f 99,-) is een adembenemende reis
door de geschiedenis van de medische wetenschappen in theorie en praktijk, aan de
hand van een indrukwekkende hoeveelheid literatuur en zeer rijk van illustraties
voorzien. Vele culturen passeren de revue. De schrijvers besteden zowel aandacht
aan de mythologische aspecten van de medische geschiedenis (bijvoorbeeld aan de
Egyptische demon Seth, de brenger van alle ziekten die het oog van de valkgod Horus
uitstak, en de god der wijsheid Thoth die dit weer genas) als aan bijvoorbeeld de
chirurgische instrumenten die in Pompeji zijn gevonden. Met buitengewoon veel
eruditie stelden Lyons en Petrucelli deze schitterende geschiedenis samen. Medicine.
An Illustrated History kan aan de moderne patiënt als kalmeringsmiddel zeer goed
worden voorgeschreven. Afbeeldingen van historische amputaties bijvoorbeeld bieden
troost: wat zijn de medische wetenschappen vooruitgegaan!
Toen Victor Hugo in 1885 begraven werd, weende heel Frankrijk. De dood van
Hugo, schreef een krant, was de dood van een ster. ‘De kunst was ten einde!’
Driehonderdduizend mensen volgden de lijkbaar, nog eens een miljoen stonden
achter de dranghekken. Op enkele splinters na was het hele Franse volk van oordeel
dat Hugo stond voor alles wat goed en hoog en edel was. De Franse
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revolutionair-socialist Paul Lafargue veegde de vloer aan met al deze bewieroking
in De legende van Victor Hugo. (Van Gennep, 70 p. f 5,90). Volgens hem was Hugo
niet meer dan een schraperige, onbetrouwbare charlatan, en in politiek opzicht een
beginselloze draaikont. Vele dissidenten mochten zich in Hugo menen te herkennen,
ondertussen was hij voornamelijk bourgeois in hart en nieren, zo meldt Lafargue, en
voor de gezeten burgerij was hij een lichtend voorbeeld: ‘De bourgeoisie leverde
een signifikant bewijs van haar identificatie met “de grote man” die ze in het Pantheon
begroef. Terwijl ze op zijn begrafenis van de le juni alle naties uitnodigde, sloot ze
de Beurs niet, staakte ze de handel en het financiële leven niet omdat 1 juni de
vervaldag was van handelseffecten en publieke waardecoupons. Haar hart gaf in dat
Victor Hugo, il poeta sovrano, die maatregel zou hebben afgekeurd; hij die, voor
niets op de wereld, het incasseren van zijn rente en vorderingen een dag zou hebben
uitgesteld.’
Een even ernstig démasqué viel de antropologe Margaret Mead te beurt. Haar
beschrijving van een idyllische samenleving op de Samoa-eilanden met vlekkeloze
seksuele harmonie bleek niet erg bij de werkelijkheid aan te sluiten, zo constateerde
Derek Freeman toen hij ter plaatse antropologisch onderzoek deed. Zijn Margaret
Mead and Samoa. The Making and Unmaking of an Anthropological Myth maakte
een eind aan de droom van een ideale samenleving en sloeg in als een bom.
(Martyrium, 379 p., f 7,90). Meer debunking in Nino Lo Bello's The Vatican Papers.
(Martyrium, 246 p., f 12,50). Verbluffende verhalen over de rol van het Vaticaan in
de omzwervingen van het gebalsemde lijk van Eva Peron, over de zelfkwelling van
paus Paulus VI, het spionagenetwerk van het Vaticaan, banden met de maffia, de
eventuele moord op paus Johannes Paul I, het derde geheim van Fatima, de door het
Vaticaan gesteunde ontsnappingsroute voor ex-nazi's. Fascinerend ook beschrijft Lo
Bello de pogingen van een Vaticaanse kardinaal om de ontdekking van de beenderen
van de Heilige Petrus buiten de publiciteit te houden. Lo Bello stelde zijn zeer prettig
leesbare boek op basis van een uitgebreide literatuurlijst samen. Een aantal zaken
zijn het herlezen waard. Met het uitgebreide register kun je ze in The Vatican Papers
gelukkkig snel terugvinden.
ATTE JONGSTRA
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Idolaat van de baas
Het geestelijk testament van Jan Foudraine
Jaren van voorbereiding door Jan Foudraine Uitgever: Altamira, 283 p.,
f 29,50
Karel Soudijn
Patiënten die aan een dodelijke ziekte lijden, zien hun horizon geleidelijk aan
inkrimpen. De toekomst wordt onwezenlijk; gewone zaken uit het dagelijks leven
komen in een nieuw licht te staan. Wie niets meer hoeft te verwachten, kan met grote
intensiteit genieten van een appelpitje dat op tafel ligt.
Wie niet aan een dodelijke ziekte lijdt, kan dergelijke ervaringen via oefening
verwerven. Meditatie, bijvoorbeeld, is erop gericht om de persoon te doen opgaan
in het hier en nu. Met enige training kan iedereen een appelpitje intens beleven.
Jan Foudraine presenteert Jaren van voorbereiding volgens de sandwichformule.
In het middenstuk vat hij meditatietechnieken samen aan de hand van begrippen die
hij bij Bhagwan Shree Rajneesh heeft geleerd. Rond het middenstuk plaatst Foudraine
autobiografische vertelsels. Eerst krijgen we te zien hoe Foudraine tot Bhagwan komt
en wat hij dan meemaakt. In het derde deel vertelt Foudraine hoe hij zich verder
ontwikkelt als aanhanger van Bhagwan. Het boek is naar zichzelf verwijzend:
uitgebreid wordt verteld wat Bhagwan vindt van het boek dat Foudraine nu geschreven
heeft.
De titel, Jaren van voorbereiding, suggereert dat het echte werk nu kan beginnen.
Aan het slot van het boek verheft Bhagwan Foudraine tot ‘Meester’; hij hoeft geen
discipel meer te zijn. Het boek van de nieuwe meester eindigt echter paradoxaal.
Foudraine lijkt aan het slot van zijn boek nog meer de spreekbuis van Bhagwan te
zijn dan ooit tevoren. Hij citeert Bhagwan uitbundig: de nieuwe meester heeft nu
helemaal geen eigen ideeën meer; hij is een discipel geworden die louter de woorden
van zijn baas kan rondtoeteren.
Rondbazuinen van andermans ideeën: dat is, volgens dit boek, altijd al Foudraines
ideaal geweest. Als jongetje speelde hij graag de rol van koerier. Zodra hij met
Bhagwan kennis heeft gemaakt, gaat hij boeken over hem schrijven. Ook reist
Foudraine stad en land af om in lezingen de boodschap te doen klinken.
Foudraine als scheepstoeter. Een rancuneuze scheepstoeter: hij voelt zich telkens
weer onbegrepen en miskend, behalve door Bhagwan. Wie ooit iets onaardigs heeft
geschreven over Foudraine in zijn rol van toeteraar, krijgt er in dit nieuwe boek flink
van langs. Foudraine, die zichzelf in het hier en nu wil verliezen, kan niets uit het
verleden vergeten of vergeven; hij recenseert uitvoerig de recensenten die vroeger
iets over hem opmerkten.

Jan Foudraine
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Naïef
Miskenning maakt hem rancuneus. Foudraine kan echter ook niet tegen succes: dan
voelt hij zich leeg en neerslachtig. Het is verleidelijk om psychiater Foudraine te
beschrijven in termen uit zijn eigen vakgebied: grootheidswaan die depressie moet
maskeren; depressie die met grootheidswaan wordt afgeweerd. We zouden allemaal
Foudraines boodschap moeten begrijpen, maar tegelijkertijd is dat voor hem ook
heel bedreigend, want dan zullen we merken dat hij zelf helemaal geen boodschap
heeft.
Hier en daar is het boek fascinerend. Foudraine kan meeslepend over zijn leven
Vertellen. Het is ook boeiend om te zien hoe Bhagwan mensen aan zich bindt en hoe
de groep trouw blijft aan de baas, juist als de bedreiging van buitenaf sterk wordt.
Foudraine schrijft echter vaak ook heel zeurderig, juist omdat hij zo rancuneus is.
Op bladzijde 93 lezen we bijvoorbeeld dat Foudraine in een psychiatrische inrichting
in Zuid-Laren een lezing voor de staf houdt; op bladzijde 97 staat de jammerklacht:
‘Men mist in dit verhaal lezingen voor de groep van mijn psychiatrische collegae.
Het is er nooit van gekomen.’
Als koerier of scheepstoeter kan Foudraine ons heel wat meedelen, maar zijn eigen
analyses zijn naïef en zwak. Bhagwan vertelt wel eens een leugentje (Foudraine zelf
trouwens ook, zoals we net zagen). Wat moeten we met leugens? Daar moeten we
ons volgens Foudraine totaal geen zorgen over maken, want: ‘Waarheid is wat werkt.’
Aldus Bhagwan. En dus ook: volgens Foudraine. Het lijkt mij een fraaie
kalenderspreuk, leuk om op een borrel te debiteren. Toch is die uitspraak over de
waarheid óók de rechtvaardiging geweest van de leugens die de nazi's gebruiken om
de joden uit te roeien. Foudraine gaat er niet op in; hij toetert de spreuk van zijn
meester gewoon een paar keer door.
Op een gegeven moment worden er in Amerika beschuldigingen tegen Bhagwan
ingebracht. Foudraine grijpt nu níét terug op zijn spreuk dat waarheid (bijvoorbeeld
van die beschuldigingen) slechts datgene is wat effect heeft. Nu Bhagwan bedreigd
wordt, debiteert Foudraine een nieuwe kalenderspreuk: ‘Onderzoek is het enige
antwoord van de geest dat overblijft wanneer de activiteit van het geloven tot op de
bodem is vernietigd.’
Maar wat moeten we nu onderzoeken als Bhagwan van allerlei slechte dingen
wordt beschuldigd? De waarheid, het effect, of iets anders? In het kader van
Foudraines verhaal is dit een interessant probleem, maar onze koerier denkt er niet
eens over na: te moeilijk. Bovendien bazuint hij maar wat rond, want zelf gaat hij
nu helemaal niet op onderzoek uit.

Grootspraak
Het boek zit vol paradoxen. Bhagwan wil geen leider zijn, hij is slechts de meester
die zijn discipelen laat zien hoe zij zichzelf kunnen worden door zichzelf te verliezen.
Maar als Bhagwan het leven dreigt te verliezen, raakt Foudraine in paniek: zonder
die ene meester zullen de volgelingen ontredderd achterblijven. Kortom, de leerlingen
moeten zichzelf wel verliezen, maar ze mogen niet verloren raken. Bhagwan is geen
leider, maar zonder hem zijn de discipelen stuurloos. De paradoxen zijn bij bosjes
uit het boek van Foudraine te halen; zelf blijft de auteur er echter niet bij stilstaan.
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In dit opzicht is het ook een zeer oppervlakkig boek, ondanks de vele uitspraken die
Foudraine uit de mond van anderen optekent.
Foudraine gedraagt zich als een puber die idolaat is van een popster, of als een
klein burgermannetje dat helemaal van de kaart is omdat hij een hand van de
burgemeester heeft gekregen. Hij is door het dolle als Bhagwan zijn naam noemt in
een toespraak; hij is enorm verguld als hij een keer op één van de eerste rijen mag
zitten. Bhagwan krijgt er veel voor terug: totale overgave. De mooiste verhalen vertelt
Foudraine door. Foudraine schrijft bijvoorbeeld over Bhagwan: ‘Men zei dat hij
soms honderd boeken per week las.’ Zo schrijven volgelingen allerlei bovenmenselijke
eigenschappen aan hun idolen toe. Verderop merkt Foudraine over Bhagwan op, dat
hij een bepaald boek echt helemaal gelezen heeft. Kennelijk is dat een opmerkelijke
prestatie voor iemand die soms honderd boeken per week leest. Wat de Meester ook
doet, het is altijd een uiting van iets geweldigs.
Foudraine karakteriseert dit boek als zijn testament: de jaren van voorbereiding
zijn voorbij. Alles over Bhagwan is gezegd. Foudraine hoeft geen koerier meer te
zijn; hij kan nu zichzelf verliezen. De discipel is Meester geworden, dat heeft
Bhagwan zelf gezegd, al maakt hij graag grappen.
Ik denk dat het grootspraak van Foudraine is. Hij beheerst misschien een paar
technieken om in het hier en nu te gaan genieten van, bijvoorbeeld, een appelpitje,
maar dat houdt hij niet lang vol. Aan het slot van zijn boek is Foudraine zozeer de
trouwe discipel, dat hij spoedig weer een boodschap nodig zal hebben om rond te
bazuinen. Wat moet een koerier met een appelpitje?
■
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[Tullio Pericoli]

Fernando Pessoa

Orson Welles

Strawinsky

Michel Foucault

Franz Kafka
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Jorge Luis Borges

De Italiaanse tekenaar Tullio Pericoli tekent elke week voor het dagblad La
Republica politieke tekeningen. Voor het weekblad L'Espresso en voor L'Indice, de
Italiaanse pendant van de New York Review of Books, tekent hij kunstenaars en
schrijvers. (De tekening die hij van Umberto Eco maakte stond op het omslag van
de Boekenbijlage van 5 oktober 1985). Pericoli maakt er geen geheim van dat hij
schatplichtig is aan twee Amerikaanse tekenaars: David Levine en Saul Steinberg.
Hij tekende Levine en verwijst regelmatig naar Steinberg, soms op een manier die
al te slaafs is. De tekening die Pericoli van Kafka maakte is grafisch charmant, maar
de entourage bestaat uit een Steinberg-landschap van fotolijstjes, steeds met Kafka's
portret. Dat slaat op niets, omdat Kafka helemaal geen nareist was die met zijn eigen
portret onder het hoofdkussen sliep. Zulke loze, grafisch aardige, maar inhoudelijk
lege of oppervlakkige grappen maakt Pericoli wel vaker, maar daar staan vele
prachtige tekeningen tegenover, zoals er hier een aantal zijn afgedrukt. Pericoli is
met de jaren veel beter geworden; de vroegste tekeningen in het boek dat van zijn
werk gemaakt is onder de titel Woody, Freud und andere (Prestel, 156 p., f 62,70,
importeur Nilsson & Lamm) zijn van een aardige middelmatige illustrator. Vooral
de laatste drie jaar krijgt Pericoli zijn eigen stijl en maakt hij portretten die in het
geheugen blijven zitten, zoals de tekeningen van Fernando Pessoa, Borges, Vladimir
Horowitz of Orson Welles. Andere kunstenaars, geleerden of schrijvers die Pericoli
tekende zijn: Darwin, Strawinsky, Pasolini, Bunuel, Foucault, Eliot, Musil, Handke,
Pasternak, Woolf, De Chirico, Kundera, Lacan, Grass, Svevo, Proust.
CP

Joe tussen vleesetende planten en parasieten
Sohmers' Favoriet en Bossinks Verdriet
De favoriet door Steve Sohmer Uitgever: Luitingh, 450 p., f 32,50
Het verdriet van meijers door Roel Bossink Uitgever: Het Spectrum, 153
p., f 19,90
R. Ferdinandusse
De Favoriet heet het boek - en dat gaat door voor vertaling van Favorite Son. Het
begin van de plot is te lezen op de achterflap: een aanslag op de trappen van het
Capitool in Washington. Twee mannen worden daar tegelijk door een sluipschutter
neergeknald, terwijl de televisiecamera's snorren. De Nicaraguaanse verzetsstrijder
Martinez wordt dodelijk geraakt, de jonge senator Terry Fallon wordt gewond. Fallon
spreekt met gebroken stem zo'n mooie zin uit dat heel Amerika hem, de gewonde,
in het hart sluit. De partijbonzen nemen zich meteen voor hem tot kandidaat voor
het vice-presidentschap te laten benoemen, en de huidige te dumpen. Kort daarop
wordt duidelijk dat de aanslag is gepleegd door een CIA-agent. En iemand vraagt
zich af hoe het komt dat Fallon, hoewel gewond, zo'n mooie zin uit zijn strot kon
krijgen - met de suggestie dus dat die wel eens gerepeteerd kon zijn.
President Baker heeft problemen en zijn adviseur, de zeer machtige en louche Lou
Bender, vindt dat de aanslag niet uitgezocht moet worden. Daartoe zet hij de directeur
van de FBI onder druk, en die geeft daarom het onderzoek in handen van een oude
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agent, Joe Mancuso, drie maanden van zijn pensioen verwijderd, en zijn jonge helper
Ross.
Mancuso is cynisch en niet gek. Hij weet meteen dat de zaak stinkt, en tot op het
bot verrot is. Hij heeft ook ervaring: hij moest indertijd voor McCarthy op
communistenjacht. Hij heeft in opdracht van Hoover vroeger Martin Luther King
afgeluisterd, hij heeft Robert Kennedy moeten volgen om chantabele dingen te vinden.
Mancuso is in al zijn chagrijn een mooi type, en eigenlijk de enige reden om het boek
(alle vierhonderdvijftig pagina's) uit te lezen.
Want voor de rest is het van dik hout: de aanslag was niet tegen Martinez gericht,
zelfs niet tegen Fallon. Het is allemaal nog iets vuiler. (Martinez bleek bij onderzoeken
zelfs van de ene dag op de andere aidspositief te zijn geworden, wat direct in verband
blijkt te staan met het feit dat het Amerikaanse leger bezig is een wapen te ontwikkelen
dat aids verspreid.)
De favorite son, senator Fallon, is een raar soort verkrachter, met een dubieus
verleden (ook al zo'n maf iets, gezien de screening die de pers zulk soort figuren
geeft) en zijn perscheffin, de gewiekste en ambitieuze Sally Crain is helemaal een
geflipt, onmenselijk type: zij schuwt niets om haar doel te bereiken. Niemand deugt:
de politiek is een en al, over lijken marcherend, verraad. Alle personages zijn
berekenend en beschikken over macht om anderen te laten uitschakelen. In die jungle
van louter vleesetende planten en parasieten is Joe Mancuso een opluchting omdat
hij zijn pensioen wil halen én die ene, laatste zaak waar hij met andere bedoelingen
aan moest beginnen, afmaken.
Dat al die figuren niet deugen heeft één voordeel: het stelde auteur Sohmer in staat
een schitterend plot te ontwerpen. Voor wie geen last heeft van die opeenhoping van
absurde figuren is het inderdaad een spannend boek. De Anglosaksen noemen dat
unputdownable, je leest door, want je wil weten hoe het afloopt. Pas tegen de laatste
bladzijden, als alle vermoedens over de afloop duidelijk worden, komt de smaak van
as. Het is tien keer beter dan Ludlum, daar zijn geweld, ambities en hartstochten ook
daverend en heftig, maar zonder logica, terwijl Sohmers plot ingewikkeld, maar
perfect en duidelijk is. Sohmer schrijft in het gangbare thrillerproza, dus geen cliché
wordt gespaard en de vertaling hobbelt daar geduldig achteraan.
Volgens de al geciteerde achterflap geeft Steve Sohmer ook een onthullende kijk
op de invloed van de pers op de hedendaagse Amerikaanse politiek. Dat is niet waar:
Sohmer voert vooral enigszins corrupte (televisiejjournalisten ten tonele die tot elke
deal bereid zijn en niet voor chantage terugschrikken om hun primeur te bereiken,
maar dat is een kijk op het vak die in thrillers vaker voorkomt. En dat politici alles
doen om maar een goede pers te krijgen, daar zal de gemiddelde lezer ook niet van
opkijken. Het enige wat klopt is dat Sohmer het wereldje goed kent: de schurkerijen
van de pers zijn acceptabeler en logischer dan de kuiperijen van de politici.
Stevige kost, voor de liefhebber. Met de aantekening dat als ik ooit een lijstje zou
moeten maken van sympathieke, lezenswaardige politiemannen uit de thrillerliteratuur
deze Joe Mancuso daar wel op zal staan.

Roel Bossink
Simenon heeft met Jules Maigret niet alleen een onvergetelijke politieman geschapen,
hij maakte er ook de meest efficiënte politieroman mee. De zaken die Maigret in de
lange reeks boeken oploste zijn allang in de nevelen van het lezersgeheugen
verdwenen, maar de dikke man, de muntjes voor de telefoon, de Brasserie Dauphine,

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

inspecteur Janvier, de verhoren met bier en broodjes, en het zachte verwijt van
mevrouw Maigret bestaan nog. In het Parijs van Maigret regende het altijd, maar de
passages waarin dat beschreven wordt zijn haast niet te - vinden: het is een indruk,
een sfeer, bereikt door een opsomming, boekje na boekje, van indrukken en sferen.
(‘Parijs was fantastisch groot en leeg. De cafés in de buurt van Gare de Lyon roken
lekker naar bier en croissants gesopt in koffie.’) De commissaris zwerft door Parijs,
van calvados naar witte wijn naar mare naar bier. Hij heeft veeleisende superieuren
en voert het bevel over een grote groep ondergeschikten, maar toch kan hij dagen
bezig zijn met één zaak, soms ver van Parijs. Onderzoeksmethoden heeft hij niet:
drie, vier hoofdstukken met getuigen- en verdachtenverhoor zijn voldoende voor een
intuïtieve en overtuigende oplossing. Voor een veelschrijver een ideale formule; dit
is de man, dit is de sfeer, en de rest is ondergeschikt.
Een Maigret die een onderzoek doet volgens moderne politiemethoden is nauwelijks
voorstelbaar. Maar ik vrees dat Roel Bossink bij het schrijven van zijn eerste
politieroman toch een beetje Maigret in zijn gedachten heeft gehad, alhoewel op de
achterflap uitvoerig verwezen wordt naar de invalshoek van Sjöwall en Whalöö:
authenticiteit, sociale omstandigheden.
Het verdriet van Meijers heet het boek, heeft als hoofdpersonen een groepje
politiemannen en is het begin van een serie. De plot is vrij simpel: een gruwelijke
moord, een paar verdachten die elk een motief lijken te hebben waardoor de sporen
in diverse richtingen lopen, een onverwachte oplossing - Maigret zou er, qua omvang,
zijn hand niet voor omdraaien. Bossink (hij is ‘zeer goed ingevoerd in het justitiële
opsporingswerk’) legt het onderzoek in handen van gewone, alledaagse politiemensen.
Die worden allemaal in hun gewone, alledaagse bezigheidjes geportretteerd;
halverwege zet Bossink het verhaal er zelfs voor stil, op zondagochtend om acht uur
bestijgt agent Jan de Hond voor de tweede maal de berg van vlees die zijn vrouw is,
droomt Frits Steutel van zijn examen, knuffelt Janine van Leeuwen haar zoontje
Vervolg op pagina 16
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Onkwetsbaar in een simultaanjurkje
De vitaliteit van Sonia Delaunay

Ontwerp voor een zomerjurk ‘Mots Croisés’, 1923

Sonia Delaunay. Magique Magicienne door Dominique Desanti Uitgever:
Ramsay, 391 p., f 59,40
Sonia Delaunay. Dessins Catalogus samengesteld door Yvonne Brentjens
bij de expositie in het Nederlands Textielmuseum in Tilburg, te bezichtigen
tot en met 29 mei 1988 Veel illustraties, 95 p., f 49,75
Rudi Wester
Bij toeval liep ik de galerie ‘Artcurial’ binnen, in een zijstraat aan het begin van de
Champs-Elysées, omdat deze een uitgebreide boekhandel op het gebied van kunst
zou hebben en ik er een bepaald werk hoopte te vinden. Ze hadden het inderdaad,
maar ze hadden nog veel meer: een grote collectie vazen, tapijten, stoffen van de
Frans-Russische beeldend kunstenares Sonia Delaunay, prachtig van vorm en kleur
en zo maar te koop. Tenminste, voor mensen met veel geld. Maar het opvallende en
aantrekkelijke was, dat de ontwerpen van deze grand old lady van de toegepaste
kunst - ze overleed in 1979 op 94-jarige leeftijd - zo totaal niet uit de tijd waren, nog
steeds spannend waren door hun geometrische vormen en felle, contrasterende
kleuren. Ze straalden een opgewektheid uit die het goed zou doen in een sombere
Hollandse huiskamer.
Dat moet ook de firma Metz & Co gedacht hebben, want al vanaf de jaren dertig
was deze de trouwe pleitbezorger van het, zeker voor die tijd, avantgardistische werk
van Sonia Delaunay. De firma komt, in de persoon van de heer De Leeuw wiens
interesse in de kunstenares niet alleen maar zakelijk was, zo blijkt, regelmatig voor
in de biografie die de schrijfster Dominique Desanti onlangs in Frankrijk over Sonia
Delaunay heeft laten verschijnen. Vooropgesteld moet worden dat Desanti, die onder
andere ook biografieën over Drieu la Rochelle en Elsa Triolet geschreven heeft,
hiermee niet een van haar grondigste werken afgeleverd heeft. Ze noemt het weliswaar
zelf al een ‘romanvrai’ en, wat die term ook moge inhouden, het is duidelijk dat ze
ermee bedoelt dat ze niet al te veel archieven heeft willen doorploegen, dat ze een
‘roman’tische schrijfstijl heeft willen hanteren zodat ze haar object denkend en
sprekend - o gruwel - kan invoeren en dat ze haar psychologie van de koude grond
niet hoeft te verantwoorden door bronvermelding. De uitstekende catalogus over het
werk van Sonia Delaunay, die Yvonne Brentjens recentelijk voor het Nederlands
Textielmuseum samengesteld heeft, mist gelukkig deze irritante kenmerken en is
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dan ook een welkome aanvulling op het fenomeen Delaunay. Want een fenomeen
is het.

Zonnekostuum voor Cleopatra, ontworpen in 1918

Geboren als Sarah Stem in een arm, joodsorthodox gezin ergens in de Oekraïne,
wordt ze op vijfjarige leeftijd in huis genomen door haar rijke kinderloze oom Henri
Terk, advocaat en kunstverzamelaar in Sint Petersburg. Haar eigen ouders zal ze nog
maar één keer in haar leven terugzien en Desanti verklaart Delaunay's latere
berucht-koele - ‘mannelijke’, volgens Desanti - houding uit de uitspraak over haar
kinderjaren: ‘Mijn vader verdroeg niet dat men klaagde (...) Vanaf mijn derde
reageerde ik als mijn vader. Mijn hele leven heb ik op mijn tanden gebeten zonder
te klagen. Ik verafschuwde mijn moeder in even grote mate als ik van mijn vader
hield.’ Al snel herkent zij haar roeping: schilderen. En daarvoor is Europa, het Westen,
Sonia Delaunay in een zelfgemaakt jasje, 1920 nodig om zich te kunnen ontplooien.
Haar oom en tante zijn niet kleinzielig en ze mag naar Karlsruhe om schilderlessen
te volgen. Tot ze in aanraking komt met het impressionisme en naar Parijs vertrekt,
in 1905, om ‘te leven in het licht van de impressionisten’. Om niet terug te hoeven
naar Rusland, sluit ze een verstandshuwelijk met de elf jaar oudere homofiele
kunstverzamelaar Wilhelm Uhde, van wie ze al heel snel weer scheidde. Uhde heeft
Picasso, Braque, Raoul Dufy en Robert Delaunay onder zijn vrienden. Robert
Delaunay is opvliegend, lui, ongedisciplineerd, beledigend, chaotisch, arrogant en
agressief, hij wordt gewoonlijk ‘Meneer Vuistslag’ genoemd en het is daarom, volgens
Desanti, ook niet meer dan logisch dat Sonia op hem valt. Want in haar psychologisch
verklaringsmodel valt de kunstenares vooral op ‘slechte mannen’, mannen aan wie
nog wat te vertimmeren valt, genieën die niet uit de verf komen en die zij wel eens
even in het zadel zal helpen. Het zij zo. Feit is dat Sonia Delaunay altijd met
bewonderenswaardige standvastigheid achter haar ‘miskend genie’ Robert gestaan
heeft, zijn werk pousseerde waar zij maar kon en zelfs haar eigen schilderen opgaf
om met industriële ontwerpen geld te verdienen toen, ten gevolge van de Russische
Revolutie, hun inkomsten uit de tachtig appartementen in Sint Petersburg, wegvielen.
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Robe-spirale, kledingontwerp voor het carnaval van Rio de Janeiro, 1928

Sonia Delaunay in een zelfgemaakt jasje, 1920

De cirkel
Maar ook blijkt dat ze in elk geval twee dingen van hem overgenomen heeft: de
cirkel als de meest geschikte drager van kleur en het simultaneïsme als titel voor hun
werk. Met hun tweeën waren zij een heuse stroming. Robert Delaunay had het begrip
gehaald uit een boek over licht van de fysicus Chevreul die stelde dat kleuren elkaar
beïnvloeden door hun nabijheid, dat rood er anders uitziet naast groen dan naast
paars. Al in 1912 had het echtpaar deze leer omgewerkt tot een eigen, specifieke
abstracte vormentaal waarin de werking tussen kleuren onderling centraal stond.
Robert baseerde er zijn beroemde series over de Eiffeltoren, de ‘Simultaneïstische
Vensters’ en de ‘Formes Circulaires’ op, waarbij in de laatste de cirkel gezien werd
als de ideale oplossing voor zijn streven om door middel van de simultane werking
van kleuren een suggestie van beweging te creëren. En Sonia Delaunay maakte, uit
nood gedwongen, het simultaneïsme te gelde op ontwerpen voor lampekappen,
stoffen, affiches, het beschilderen van een Matra-300, jurken, maar vooral ook
boekomslagen en illustraties
[Vervolg op pagina 14]
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Tijdschrift
Een man die zijn hobby als vak uitoefent, wat voor iemand stel je je daarbij voor?
Een gedrevene of een monomaan, iemand die vieren twintig uur per dag aan hetzelfde
denkt. Martin Ros is er zo één die van zichzelf zegt dat hij in zijn baan zijn enige en
absolute hobby uitleeft. Hij legt dat uit in de toespraak ‘Een eenvoudige
uitgeverijknecht jubileert’ in Optima 16/17. De uitvinder van de serie Privé-Domein
gunt daarin de toehoorder/lezer een blik door zijn eigen sleutelgat. Zijn loopbaan
begon bij het dagblad Het Vrije Volk waar hij bij toeval verzeild raakt. Daar ontstaat
zijn grote honger om altijd van alles tegelijk te willen doen, benadrukt Ros: liggend
op een stapel kranten, met de telefoon in de ene hand een roman van Thomas Mann
in de andere en aangeleund tegen een aantrekkelijke dame in het redactiehokje van
editie-17 op de vrije zaterdagavond, vat ik het maar even samen uit zijn betoog. Via
het socialistische dagblad komt hij, vijfentwintig jaar geleden, dus bij De
Arbeiderspers terecht. Zijn opdracht was de uitgeverij in literaire zin enig gewicht
te geven, zodat de fondslijst zich zou kunnen meten met die van Querido, Meulenhoff
en De Bezige Bij. Het is dus nog maar zo kort geleden dat De Arbeiderspers vrijwel
uitsluitend bestond van de zeer grote oplagen van de boeken van Simon Carmiggelt
en Annie M.G. Schmidt. Toch zwaait Ros, zoals dat een echte compagnon betaamt,
vrees ik, de meeste lof Theo Sontrop toe, die gedurende de helft van zijn
Arbeiderspersloopbaan tot nu toe zijn directeur is. Het lijkt helemaal niet zo'n gek
idee als die directeur zijn redacteur eens de op dracht gaf om een Privé-Domeindeeltje
te vullen met het relaas van zijn boekenleven. Materiaal genoeg, dat volgens Ros
ook keurig na te slaan is in zijn vanaf 1964 stipt bijgehouden dagboek. In welke
categorie zou Ros nu vallen, vraag je jezelf af bij het lezen van Henk Pröppers stuk
in Optima over boekverbranders, bibliofielen en bibliomanen. Allereerst stelt Pröpper
vast dat de ware boekenliefhebbers haast altijd mannen zijn. Vrouwen winden zich
per definitie op als hun man uren in zijn bibliotheek doorbrengt in plaats van zich
met haar te bemoeien. Toch vermeldt hij niet dat de extreemste boekenhaters, de
boekverbranders, vrouwen zijn. De eerste boekverbranding die hij noemt vindt plaats
op het moment dat onze jaartelling nog nauwelijks begonnen is: in 213 vaardigt de
Chinese eerste minister een wet uit, dat het verleden moest worden afgeschaft en de
geschiedenis opnieuw begonnen. Een vrome, maar onmogelijke wens, toen al en ook
nu nog. Boekverbranders hebben bijna allemaal ‘een opmerkelijke visie op het
menselijk geheugen’. In het oude Rome werd verbrand, ten tijde van Luther, in de
Franse Revolutie en tijdens het nazi-regime in Duitsland. En altijd dacht men daarmee
van de gevaarlijke ideeën die in die slechte boeken stonden af te zijn. Inderdaad een
merkwaardig onnozel standpunt. Maar nu de bibliomanie en de bibliofilie, die Martin
Ros beide in zich verenigt, lijkt het volgens Pröppers beschrijving. Er bestaat een
bezitterige, egoïstische bibliomaan, een ijdele en afgunstige, en een exclusieve, die
alleen maar het werk van één auteur verzamelt bijvoorbeeld. De bibliomaan kan
pogen zijn afwijking in de hand te houden door zijn boeken te gaan lezen, waarmee

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

zijn boekenliefde op een andere manier gestimuleerd wordt. Toch pech voor al die
boekenminnaars dat ze over hun genot vrijwel nooit met hun vrouwen kunnen praten.
Behalve de legendarische geschiedschrijver Plinius, van wiens vrouw Pröpper vertelt:
‘Zij heeft altijd zijn boeken bij zich, ze houdt ervan die te lezen en uit het hoofd te
leren. Wanneer Plinius voor langere tijd op reis was, had zij de gewoonte zijn boeken
in haar bed te leggen op de plek waar hij behoorde te liggen.’ Dat is pas echte liefde!
EVA COSSEE

[Onkwetsbaar in een simultaanjurkje - vervolg]

Sonia Delaunay in een geborduurde jas, 1924

bij het werk van haar vrienden-dichters Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars
en Philippe Soupault. Verguisd en geprezen is haar twee meter lange uitvouwbare
illustratie bij Cendrars ‘Prose du Transsiberien et de la petite Jehanne de France’ met
het komische, voor deze twee buitenlanders nostalgische refrein: ‘Zeg, Blaise, zijn
we ver weg van Montmartre?’
In deze tijd van de opkomende jazz in Frankrijk, van de ‘Art Nègre’ en Josephine
Baker, schept Sonia Delaunay haar wilde ‘robes-poèmes’ waarop ze gedichten van
haar vrienden borduurt, of haar meer gestileerde, met veel geometrische motieven
opgesierde en uit verschillende stoffen bestaande ‘robes simultanées’ voor onder
andere het Bal Bullier, een etablissement waar dichters en schilders elkaar op de
wekelijkse dansavond ontmoetten. Ook niet altijd in even grote vrede want vol smaak
vertelt Desanti over een avond waarop de dichter-bokser Arthur Cravan, uitgedost
in een vestje-Delaunay, op de vuist gaat met echtgenoot Robert waarna deze voor
een week in het gevang belandt.
Het is overigens opmerkelijk hoeveel dichters zich in die jaren aan poëtische
bespiegelingen van Sonia Delaunays simultaneïstische kleding hebben gewaagd.
Van Cendrars is de bekende regel: ‘Op haar jurk draagt zij haar lichaam’ en de dadaïst
Tristan Tzara schreef gedichten waarin de zinnen de draaiende bewegingen
suggereerden die ook in de cirkels van Delaunay voorkwamen. Dadaïsten, surrealisten
en de Delaunays verplaatsten zich, voordat de diverse ruzies losbarstten, in een
gezamenlijke euforie als ‘een rugbyploeg’, in de woorden van Sonia. Het waren
haargloriejaren, een tijd rijp voor haar revolutionaire ideeën en uitwerkingen.

Geen couturière
In haar Atelier Simultané werkten veel Russische vluchtelingen aan het vervaardigen
van de robes voor het Maison Delaunay dat ze in 1924 in Parjs geopend heeft en dat
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onder haar klanten Gloria Swanson heeft en Nancy Cunard, de rijke erfgename van
de gelijknamige scheepvaartlijn. De naam van Robert Delaunay raakt wat op de
achtergrond. Claire Goll, een goede vriendin van het echtpaar, schrijft dan ook in
haar memoires: ‘Alle snobs deden hun inkopen in de “simultane” winkel van Sonia.
Ze liepen in haar creaties rond op hun weelderige feesten maar merkwaardig genoeg
kocht niemand een doek van Robert’.
Weliswaar heeft Sonia Delaunay in haar carrière enkele duizenden stofdessins
ontworpen, vooral bedrukt op haar lievelingsstof zijde, maar ze is nooit een couturière
in de strikte zin des woords geweest, ze heeft nooit een eigen lijn ontworpen en wilde
niet meedoen aan die ‘comédie mondaine’. Haar interesseerde meer het
produktieproces, zoals het bedenken van een stof waarop zowel het dessin als het
patroon voorgedrukt waren, zodat ook de minder bedeelden hun eigen simultaneïstisch
jurkje in elkaar konden zetten. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin haar echtgenoot
in 1941 aan darmkanker overleed, gaat ze weer opnieuw schilderen, ontwerpt nog
haar beroemde ‘Kaartspel’ en begint als ze in de zeventig is een stormachtige,
langdurige, amoureuze en commerciële relatie met de vijfenveertig jaar jongere
uitgever Jacques Damase. Energiek en origineel tot het eind. Ze had een betere
biografe verdiend dan Dominique Desanti, al zal het voor de laatste zeker een handicap
geweest zijn dat ze moest schrijven over een vrouw die ooit zei: ‘Nooit heb ik de
zwakheid gehad om wie dan ook maar een vermoeden te geven van mijn innerlijk
leven. Zelfs voor Delaunay, Apollinaire, Cendrars, was ik een natuurkracht,
onkwetsbaar, een beetje irreëel, degene Wie het geluk toelacht, die nooit klaagt en
die een atavistisch geluk heeft’.
■
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Rusland (Van Oorschot, f 65,-)

7. (4)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

8. (8)

Marja Wagenaar (red.), Herinneringen
aan Joop den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

9. (6)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

10. (5)

Iteke Weeda, Vriendschap in beweging
(De Haan, f 19,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
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Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Verloren glorie
Wie om een uur of zeven wel eens de televisie aanzet, loopt een gerede kans in een
van die tekenfilms te vallen, waarbij je niet weet hoe snel je een andere zender moet
opflitsen. Alles is werkelijk beter om aan te zien dan die houten koppen, die zo
ongeveer eens per seconde een rudimentaire mondbeweging maken (bek klapt open
en weer dicht), die gemene, harde kleuren, die volstrekt roerloze achtergrond en dat
geknepen gegil dat voor een stem schijnt door te moeten gaan. Het is treurig hoe
diep de Amerikaanse tekenfilm gezonken is, en dat in een tijd, waarin er zoveel meer
technische mogelijkheden zijn dan vroeger. In het laatste hoofdstuk van zijn boek
Of Mice and Magie, A History of American Animated Cartoons (New American
Library-/Plume Book, f 37,95) beschrijft Leonard Maltin de teloorgang van het genre:
gedwongen door steeds scherpere bezuinigingen ontwikkelde Bill Hanna (van Hanna
- Barbera cartoons, bekend van bijvoorbeeld ‘The Flintstones’) het concept ‘limited
animation’, ofwel bewegingsbeperking. ‘De Disneyachtige manier van animatie was
voor de televisie niet langer rendabel, en we ontdekten dat we could get away with
less’! Deze bewegingsbeperking kwam neer op een systematische vernietiging van
alles wat nog maar een beetje met kunst te maken had in de tekenfilm. Beweging
werd gereduceerd tot het strikt noodzakelijke, emoties kwamen nog slechts in drie
of vier standaardgezichtsuitdrukkingen voor en elke nuancering in kleur, geluid en
achtergrond verdween. ‘The kids didn't seem to mind’, dus de Networks en de
adverteerders klaagden ook niet en vroegen alleen maar om een nog grotere productie,
zodat de lopende band nog maar wat harder werd gezet. Maltins boek is een prachtige
en zeer gedegen geschiedenis van de Amerikaanse tekenfilm die de hele twintigste
eeuw beslaat. Het begint met de geniale Winsor McCay (Gertie the Dinosaur, de
eerste echte tekenfilm), dan volgen de al even geniale Walt Disney met zijn niet te
onderschatten medewerker Ub Iwerks, Max Fleischer (Betty Boop) en tientallen
andere tekenfilmmakers met als laatste man van kwaliteit Ralph Bakshi, die onder
andere Fritz the Cat en Watership Down maakte. Toch stort naar mijn gevoel de zaak
al in de jaren vijftig in elkaar - inderdaad met de opkomst van de Hanna-Barbera
studio's, die een onverkwikkelijke hoeveelheid eendimenionaie houterigheid
(Flintstones, Yogi Bear, Loopy de Loop) beginnen uit te storten. Dieren zijn in een
tekenfilm leuker dan mensen, omdat mensen altijd een karikaturaal aftreksel blijven,
terwijl de dierfiguren een eigen leven gaan leiden. Donald Duck is een eend met een
matrozenbloesje die zichzelf heeft losgezongen van het eendachtige. Hij is eenvoudig
Donald Duck, enig in zijn soort. De plots van de tekenfilms zijn noodzakelijk van
het elementaire soort. Toch is het belager - belaagde motief beter te pruimen als het
om dierfiguren gaat, zoals. Tom en Jerry, dan in het paar Popeye en Bluto. Dierfiguren
hebben meestal iets esthetisch in hun vormgeving, waardoor het leuk is om naar ze
te kijken, maar de Popeye-populatie is (evenals de meeste mensachtigen) uitgesproken
onaantrekkelijk van voorkomen. Met dieren zijn ook betere vormgrappen te maken.
Een mooi voorbeeld hiervan is Felix de kat, die zijn lichaam allerlei vormen kon
laten aannemen: als hij iets niet begreep, veranderde hij zichzelf in een vraagteken,
hij kon zichzelf als koffer vermommen en zijn staart kon een roeispaan worden, of
een telescoop, of een vishaak. Felix kon goed denken en hij kon zich uit benarde
situaties redden door zich er letterlijk uit te denken. Helaas zag zijn vader Otto
Messmer geen heil in de nieuwigheid van ‘sprekende films’. Felix bleef stom en
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werd daardoor al snel ‘ouderwets’ gevonden. Toch zit in een Felixfilmpje meer
geraffineerdheid, inventiviteit en oogstrelende charme dan in al die Bill Weiss, Mister
Magoo, Sylvester & Tweety-producties bij elkaar. Zouden kinderen dat nu echt niet
in de gaten hebben?
BR

Zweven van weelde
Na Nicolaas Beets' Tem de Jager verscheen in de reeks herdrukken negentiende-eeuws
literair werk door uitgeverij Conserve In den vreemde, een reisverhaal uit 1840 van
Johannes Kneppelhout. Marijke Stapert-Eggen en Peter van Zonneveld schreven een
inleiding bij dit geestige, zeer onderhoudende verslag van een reis naar en door
Zwitserland en voorzagen deze van aantekeningen. (Uitgever: Conserve, 99 p., f
19,75). Stapert-Eggen en Van Zonneveld vermoeden dat Kneppelhout de afwisseling
van natuurbeschrijvingen en anekdotes, het sprekend opvoeren van de medereizigers,
de beschouwingen over de gids, het zichzelf al reizend portretteren en het vele
verwijzen naar andere literaire werken vooral heeft ontleend aan Impressions de
voyage van Alexandre Dumas père. Dumas' reisverslag komt ook met zo veel woorden
voor in In den vreemde, als Kneppelhout zich verheugt op de zang van een
dorpsschoolmeester met diens familie: Dumas had er hoog van opgegeven.
Kneppelhout ontzenuwt de ‘grootspraak van de snaaksche Franschman’: ‘Het waren
enige boerinnen van onbetwistbaar rijpen leeftijd met versletene stemmen, benevens
eenige boeren, die door den neus zongen.’
Kneppelhout heeft van zijn reis genoten. Hier en daar barst hij uit in een jubelzang.
Op de prachtige natuur, op de inspiratie die hij put uit de aanblik van een prachtige
ruïne, op de maaltijden die hij hier en daar voorgeschoteld krijgt. Bij een maaltje
forel schrijf hij bijvoorbeeld: ‘Ik zweef van weelde door de lucht, ik verga van genot.
(...) Ja, voortreffelijk zoetwaterbanket! voor u kromt zich mijne tong en vouwt mijne
maag zich dubbel, en mogen bekrompen wezens er al eene zekere schande in stellen
meer in te zwelgen dan hunne verteringswerktuigen kunnen verduwen, ik voor mij
durf luide te verklaren, dat ik er trotsch op zou wezen een vriend te hebben, die zich
met mij eene indigestie aan forellen at.’
Hier en daar ook laat Kneppelhout zich meeslepen door de bevalligheid van de
plaatselijke bevolking. Zo vindt hij een meisje dat fruit verkoopt ‘om te stelen’, en
vooral een jonge koetsier roept innige vriendschappelijke gevoelens in hem wakker.
In Nyon herinnert het ‘eerwaardig’ kasteel Kneppelhout aan een andere warme
vriendschap tussen heren: die tussen de schrijver Victor van Bonstetten en de dichter
Matthisson: ‘En als hij (Van Bonstetten, AJ) het stof der perkamenten van zijne
klederen schudde en zijn hoofd ontspande van zorgen, dook hij - gelukkigen, die zij
waren! - met zijn zanger in het dikke lommer weg, de bron der vriendschap vloeide,
de nachtegaal kweelde zijn lied!...’
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Aan het eind van zijn verhaal overdenkt Kneppelhout het nut van de reis. Zijn
slotsom is veelzeggend over zijn religieuze opvattingen: ‘O! toen ik die grootheid
der natuur met stomme aanbidding aanschouwde en mijn opgetogen blik over
Zwitserlands wonderen liet weiden, heb ik duizendwerf den mineraloog, den geoloog,
den botanist, den natuuronderzoeker benijd, die door de zekerder wetenschap tot den
Schepper genaken. (...) Ik had niets dan mijne onkunde, en zoo ik de vleugelen durfde
uitslaan, het waren wel die des gevoels, maar zal het gevoel zich waarachtig en met
vrucht verheffen, zoo is het immers noodig, dat het gedragen worde door de reinen
atmosfeer der wetenschap?’
De Nederlandse literatuur van de vorige eeuw heeft vele vergeten parels:
Kneppelhouts In den vreemde is er een van. Ik hoop dat Peter van Zonneveld als
redacteur van Conserves negentiende-eeuwreeks nog veel meer zal opduiken.
AJ

Schrijvershandwerk
Geïnterviewd worden door het Amerikaanse tijdschrift Paris Review wil zeggen dat
je een flink aantal boeken geschreven moet hebben, want die interviews gaan niet
over dit en dat jes, maar over het handwerk van het schrijven. Het tijdschrift bestaat
sinds 1953 en publiceert vooral proza; de eerste verhalen van Philip Roth en Samuel
Beckett verschenen erin. De Paris Review Interviews zijn vermaard omdat alle
belangrijke en belangrijk geworden schrijvers in de loop der jaren aan de orde zijn
gekomen en er over hun werkwijze hebben verteld: van E.M. Forster tot Aldous
Huxley, van Vladimir Nabokov tot Gore Vidal en Milan Kundera. Onlangs verscheen
als Penguin het zevende deel: Writers at Work, Paris Review Interviews, Seventh
Series, ingeleid door John Updike, waarin interviews staan met Arthur Koestier,
Malcolm Cowley, William Maxwell, May Sarton, Eugène Ionesco, Elzabeth
Hardwick, Philip Larkin, John Ashbery, Milan Kundera, John Barth, Philip Roth en
Raymond Carver. Updike, het zal niet verbazen, verdedigt het interview maar wijst
toch op de vele malen dat schrijvers er huiverig voor zijn en zeggen dat ze er niet
tegen kunnen op deze manier over zichzelf te praten. De dichter John Ashbery heeft
er een hekel aan omdat het niet beantwoordt aan zijn ‘verbal life’, het is nooit precies
genoeg en nooit zoals je het zou formuleren wanneer je zelf verantwoordelijk zou
zijn voor de uiteindelijke tekst. De Engelse, inmiddels overleden dichter Philip Larkin
zegt dat hij niet begrijpt hoe iemand een rondgang langs Amerikaanse universiteiten
kan maken om uit te leggen hoe hij gedichten schrijft, ‘it's like going round explaining
how you sleeep with your wife’. Het interview dat Hermione Lee met Philip Roth
in 1983 en 1984 maakte, tijdens en net na het schrijven van The Anatomy Lesson, is
uiterst instructief omdat Roth nu eens goed uitlegt hoe het zit met de overeenkomsten
tussen hem en zijn personage Zuckerman: ‘Making fake biography, false history,
concocting a half-imaginary existence out of a actual drama of my life is my life.’
Hij vermomt zich, een romanschrijver doet alsof, dat is zijn beroep. Als schrijver
vervorm je je biografie, ‘caricature it, parody it, you torture and subvert it, you exploit
it’ en dat alles om de dimensie te bereiken ‘that will excite your verbal life’. Wat
hem aan Zuckerman interesseert is dat iedereen gespleten is, maar weinigen zo
openlijk als Zuckerman. Iedereen is ‘full of cracks and fissures’, maar iedereen is
ook voortdurend bezig ze aan het oog te onttrekken. Dat laat Roth Zuckerman ook
doen, maar zo dat de lezer het goed kan zien. ‘Ik ben een schrijver die een boek
schrijft waarin hij zich voorstelt dat hij een schrijver is die een dokter zou willen zijn
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die een pornograaf is, maar die uiteindelijk voorgeeft een bekende literaire criticus
te zijn.’ (Penguin, 331 p., f 26,90.)
CP

Water en zeep
‘Wie eens wil klieren in gezelschap kan het volgende doen. Zoek een meisje of vrouw
die er het minst opgemaakt van allen uitziet en vraag: “Gebruikt u cosmetica?” Zij
antwoordt: “Nee, ik gebruik geen cosmetica, ik heb alleen een flesje Oil of Ulay.”’
Het voorbeeld is niet verzonnen, bezweren Lucas Reijnders en Wouter Klootwijk in
hun cosmeticagids Mooi (uitgegeven door Van Gennep, f 19,90). Wat het moet
bewijzen is de ongeïnformeerdheid van het publiek, dat niet beseft ‘dat ook shampoo
en tandpasta als cosmetica worden beschouwd.’ Een ernstige zaak, vinden de
schrijvers, die vervolgens hun sombere blik richten op tal van andere kwalijke
praktijken der cosmetica-industrie. Of we ook wisten dat die miljardenfirma's water
en lucht verkopen tegen exorbitante prijzen? Waarachtig, we vermoedden zoiets.
Ook trouwens, dat we van planktonextracten, Dode Zeemodder, wilgenwortels en
placenta's geen wonderen mogen verwachten, en dat we voor ons béétje hoop op
hele kleine wondertjes dik moeten betalen met zuurverdiend geld. Op de koop toe
laten we ons nog beledigen door dezelfde firma's die zo rijk van ons worden: ‘Bergasol
bestond het om de huidskleur van blanke vrouwen “aanstootgevend” te noemen.’ In
het beledigen van de doelgroep gaan de schrijvers van Mooi nog een stapje verder:
junks zijn we, velen onder ons zelfs heavy users, en gepushed worden we, door
cosmeticafabrikanten met de cosmetica-journalistes als hun dealers. Klootwijk en
Reijnders hebben gelijk dat het met de verkrijgbaarheid van ‘objectieve informatie’
over de onderhavige materie slecht gesteld is en dat de cosmeticabesluiten van de
Warenwet ernstige lacunes vertonen. Hun gidsje (‘Dit boek geeft antwoorden op
vragen over wat er in cosmetica zit, wat ze doen en wat ze niet doen’) belooft jammer
genoeg meer dan kan worden waargemaakt. Daaraan heeft weliswaar het gebrek aan
betrouwbare, recente onderzoeken schuld, maar dat weerhoudt beide
wetenschapsjournalisten er te weinig van om hun zwartgalligste vermoedens in zo
dreigend mogelijke termen te verwoorden. De auteurs draven hinderlijk door in hun
standpunt dat water en zeep in álle gevallen voldoende zijn. Hun boek doet daarmee
denken aan een ‘Volkomen vleesboek’ door vegetariërs. De recepten voor het zelf
maken van crème, body lotion en pancake (nodig: 2,5 gram emulgator Tegomuls 90
S, 10 gram plantaardige olie, 1,5 gram Carnaubawas, 10 druppels vitamine E, 1/2-1
eetlepel titaandioxyde, 3-4 gram aardappelzetmeel) moeten in die context maar niet
al te serieus worden opgevat. De samenstellers zelf zijn beslist de laatsten om in
superbe resultaten ervan te geloven.
DS
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Carel Peeters, Beatrijs Ritsema en
Diny Schouten.
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Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Het hoofdkussenboek door Sei Shonagon. Vertaling uit het Engels door Paul
Heijmans. Nijgh & Van Ditmar, f 27,50. De herdruk als paperback van het
openhartige, scherpe en aanvankelijk geheime dagboek van een hofdame in het
gevolg van de keizerin van Japan in de tiende eeuw.
Niemand ontkomt. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Verlichting door
Cyrille Offermans. De Bezige Bij, f 39,50. Literaire en cultuurfilosofische essays
over Goya, Ernst Bloch, Multatuli, Lichtenberg, Konrad, Peter Sloterdijken een
uitvoerig titelessay.
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Bossink
Vervolg van pagina 12
en doet Jaap Verheul zijn kunstgebit in. (De aardigste agente, Liesbeth Mallee, is
dan - helaas voor de serie - al van een dak gevallen en heeft haar nek gebroken.) Bij
de groep hoort ook de Meijers uit de titel. Hij is niet gewoon, want hij heeft geen
voornaam; hij is specialist in het lossnijden van zelfmoordenaars en het handig
vervoeren van verrotte lijken. Hij krijgt van de auteur een opbouw mee die
nieuwsgierig maakt en als we op pagina 93 flink over de helft zijn, volgt zelfs een
uitvoerige beschrijving: scheve neus, grijze wrat, pollen in de oren, veel rimpels,
ongeschoren kuiltje in kin, stijl (!) hoofdhaar in alle richtingen geduwd, kinderloos,
vrijgezel. Deze Meijers wordt vervolgens zo gegrepen door de zaak dat hij zich er
meester van maakt, de hiërarchie aan zijn laars lapt, en de plot voegt zich daarin:
Meijers lost de zaak op.
Er gebeurt veel in het boek. Een nekbrekende jacht op een drugsverslaafde, de
arrestatie van een miljoenenzwendelaar, het opgraven van een lijk, en dat is allemaal
met veel kennis van zaken neergeschreven. De personages, zowel agenten als getuigen
als slachtoffers, zijn zoals dat heet uit het leven gegrepen, en Bossink beschrijft al
hun vele emoties. Het is best boeiend: hardwerkende, gewone agenten bezig met een
ingewikkelde klus, met tranen en ellende. Maar de auteur doorbreekt die opzet door
die Meijers als een kleine gespecialiseerde Maigret de zaak te laten overnemen.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Zijn er nog vragen?
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Diny Schouten
De schrijver woonde er weliswaar slechts tot zijn zesde jaar, maar aan
Nieuw-Vossemeer gaat de honderdste geboortedag van A.M. de Jong niet
onopgemerkt voorbij. Wel wordt de belangstelling der Nieuw-Vosmeerders deze
dag óók opgeëist door de jaarlijkse wielerronde: het voorzitterschap van de ‘Stichting
A.M. de Jong’ dat burgemeester Rijstenbil qualitate qua vervult, deed hem geenszins
de andere gemeentebelangen uit het oog verliezen. ‘Maar het startschot wordt gelost
door mijn wethouder, ik als burgemeester kan natuurlijk niet op twee plaatsen tegelijk
zijn,’ bekent de burgervader, tevreden gezeten achter zijn koffie-met-petit-fours op
de salonboot ‘Merijntje Gijzen’. Beneden in het ruim wachten de gedekte tafels
voorde Brabantse koffietafel.
Het schip is warempel nog van dezelfde rederij uit Stampersgat waarmee het gezin
van landarbeider-borstelmaker Melchior de Jong in jaren van wanhopige armoe een der laatste van de vorige eeuw - naar Rotterdam emigreerde. Nu vaart het voor
de gelegenheid over de Steenbergse Vliet naar Beneden Sas, Philipsdam en
Krammersluizen. De honderdvijftig deelnemers aan de boottocht, burgemeester
voorspelde het al in zijn welkomstwoord, laten hun gedachten terugdwalen naar de
tijden van De Kruik, meneer pastoor, Blozekriekske, Flierefluiter en wie al niet meer.
Toch wordt hun aandacht verdeeld, tussen het voorbijglijdend, sinds de
watersnoodramp nogal kale weidelandschap en de ten gehore gebrachte volksdansen
‘uit de tijd van Merijntje Gijzen’. De bandleider van de ‘Pinneke Testers’, die zich
bij braderieën ook wel presenteren als ‘De Stoeprakkers’ en op disco-avonden als
‘The Buskers’, leest in zijn authentieke Westbrabantse tongval ook voor. Eerst een
passage uit ‘Het verraad’, altijd goed voor vertederde herkenning en hartelijk applaus,
maar ook gedurfdere stukken, uit ‘Frank van Wezels roemruchte jaren’ en ‘Onder
de Jefkes’. ‘Ik wou ook laten horen dat A.M. de Jong wel méér geschreven heeft dan
Merijntje,’ zegt de gelegenheidsmuzikant in vertrouwen. In het dagelijks leven pendelt
hij voor zijn sociaal opbouwwerk dagelijks naar Rotterdam. Nee, van school kennen
doet hij de boeken van A.M. de Jong zeker niet: de kapelaan hield ze immers weg,
dâ begrijpde toch wel? Wel had zijn oom ze in de kast staan, ‘Maar die was schipper.
Als je ze als landarbeider las, en de boer ontdekte dat, dan kon je mooi wél moven.’
Dat de wielerronde juist vandaag gehouden wordt, zegt iets over de weinig diepgaande
liefde der Nieuw-Vosmeerders voor de ‘rooie’ De Jong: ‘Ze hadden liever gehad dat
Toon Kortooms hier geboren was.’
De hoge oplagen van destijds maken het verklaarbaar dat élke aangesprokene hier
een complete verzameling Jongiana blijkt te bezitten (‘Alleen “Fathma, de Roos van
het Oosten” mis ik nog’) - de expositie in het A.M. de Jongmuseum, die vanmiddag
in de aandacht werd aanbevolen, kan wat dat aangaat voor de liefhebbers niks nieuws
geboden hebben. Van de rondvaart-met-lezing wordt zichtbaar genoten, niet minder
dan van de eerder op de middag in het museum uitgesproken woorden van Gudi
Thomassen-De Jong (67), die voor het eerst openbaart hoe haar vader zijn huis
openstelde voor Hongaarse, Poolse, Duitse en Italiaanse vluchtelingen. De dochter
trekt zich nog altijd het gebrek aan erkenning aan door de Literatuur met grote L:
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‘Zijn boeken waren geschreven uit liefde voor het volk, maar ze werden neergesabeld
als leesvoer.’ Gelukkig maar, dat ‘A.M.’ zich er niets van aantrok: ‘Dat het vandaag
een gezellig feestje wordt zou mijn vader prachtig hebben gevonden.’
Gezelligheid is niet de enige reden tot deelname aan de middag: ‘Geweldig dat
A.M. de Jong nu zó herdacht wordt. Hij was een voorvechter in de sociale strijd, niet
minder dan Troelstra. Dat is toch eigenlijk nooit erkend,’ lichten twee
sociaal-democraten-van-huis-uit toe. Max Dendermonde beroert in zijn toespraak
over leven en werk van A.M. de Jong de andere zere plek: ‘In de literatuur heeft hij
nooit de bekendheid gekregen van Herman Heijermans. Ze hebben hem in hetzelfde
pak genaaid als Anne de Vries en Anton Coolen, maar hij heeft veel meer dan zij
het lezen bevorderd onder grote lagen van de bevolking.’
Dendermondes woorden verwarmen de harten; de boot ligt stil aan de sluis van
Beneden Sas. Dat het nu bijna tijd is voor het Brabants buffet weerhoudt de vele
bejaarden onder het publiek van het bezichtigen van de locatie van de tv-serie naar
Merijntje Gijzen. Een klein groepje trotseert de motregen en staart bereidwillig naar
de plek waar Jannekeeë (‘Jazeker, het is historisch gebeurd’) ‘bloot, haar hele hebben
en houwen kon je zien op tv’ vermoord werd aangetroffen. ‘En ónze Jantje Ligthart,
een jongske uit Nieuw-Vossemeer, had de rol van Merijntje.’
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[21 mei 1988 - Nummer 20]
Ter zake
Diny Schouten

Tekenaar Dick Bruna verhuist van uitgever: voortaan zullen de avonturen van zijn
Nijntje bij Van Goor verschijnen. Uitgeverij Van Goor bevat het kinderboekenfonds
van De Boekerij, dat weer een onderdeel is van het machtige M & P-concern. Het
spijt Dick Bruna dat de jarenlange samenwerking met uitgeverij De Harmonie wordt
opgezegd: ‘Jaco Groot is zeker al vijfentwintig jaar een dierbare vriend en ik hoop
we vriendjes blijven.’ Reden tot een zakelijke scheiding is dat het bureau Mercis
Publishing B.V., dat de ‘merchandizing’ van Dick Bruna behartigt (een voorname
taak is de internationale bewaking van de drukkwaliteit, ‘waardoor wij ons niet erg
geliefd maken bij grote buitenlandse uitgevers’), het te kostbaar vond worden om
voor één auteur de noodzakelijke contacten met buitenlandse uitgevers te
onderhouden: Groots Harmonie droeg alleen zorg voor de Nederlandse uitgaven. In
ruil voorde exploitatie van de buitenlandse rechten - Nijntje is in tweeëndertig landen
populair - krijgt Van Goor de Nederlandse uitgaven in het fonds. De definitieve
contracten worden als alles goed gaat pas op 1 juli getekend, zodat de advertenties
die Van Goor plaatste voor nieuwe titels en ‘noodzakelijke herdrukken’ er wel heel
euforisch uitzien. Pieter Brattinga van het bureau Mercis noemt de voortijdige
publiciteit ‘weinig aardig tegenover De Harmonie’ en: ‘Het is wel wat men noemt
een beetje de goden verzoeken, ja.’ Bij Van Goor-De Boekerij denkt men er anders
over. Joes Oerlemans, als literair agent van Dick Bruna door Van Goor ‘mee
overgenomen’ met de boeken spreekt van een gentlemen's agreement met De
Harmonie: ‘Legaal moeten de contracten nog gladgestreken, maar dat is echt alles.’
Het allerlaatste werk van Hugo Claus, de theatermonoloog Gilles, die door Jan
Decleir gespeeld werd in een serie succesvolle opvoeringen in de Brusselse
Muntschouwburg, werd als mooi boekje met flappen uitgegeven door de kleine
Antwerpse uitgeverij Nioba. Claus was dermate laat klaar met zijn tekst, verklaart
uitgever Peter de Greef, dat het voor zijn vaste uitgever De Bezige Bij niet mogelijk
was het boekje op tijd, tegelijk met de voorstellingen, te produceren. Op verzoek van
de auteur mocht Nioba de Vlaamse markt bedienen. Voorwaarde van De Bezige Bij
was dat het boekje Nederland niet in zou komen, tenzij bij de theatervoorstelling
ervan. Voor een coproduktie voelde De Bezige Bij niet, ‘hoewel ze vooral voor de
luxueuze gebonden versie geen schaamrood op de wangen hoeven te krijgen,’ zegt
De Greef, die gehoopt had dat hij tot volgend voorjaar tijd zou krijgen om zijn uitgave
op de Belgische markt te slijten. De aankondiging van de Nederlandse uitgave, reeds
voor deze zomer, stelt hem hoorbaar teleur. ‘Claus heeft het recht om zijn teksten
afzonderlijk in België onder te brengen, en in principe heeft De Bezige Bij daar geen
bemoeienis mee,’ vindt redacteur Oscar Timmers. ‘Het lijkt ons een beetje raar om
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een fotografische reprint te maken van het boekje van Nioba, met onze imprint erin.’
De tekst van de Nederlandse uitgave wordt echter een andere, aldus Timmers: ‘Claus
heeft Gilles herschreven en sterk uitgebreid, daarom heet het bij ons Gilles en de
nacht.’ Ter uitgeverij wordt Claus' tekst nog ingewacht.

Boekenclub ECI volgt het kioskenconcern AKO en de boekhandelketen Libris in de
opvatting dat het advertentiebudget lucratief kan worden besteed aan het instellen
van een literaire prijs: na de AKO Literatuur Prijs (f 50.000,-) en de Libris Woutertje
Pieterse Prijs (f 10.000,-) is de instelling aangekondigd van de ECI Prijs. Het
geldbedrag verslaat de voorgaande prijzen ruimschoots: ‘Voor de tweejaarlijkse prijs
is in totaal een prijzengeld van f 105.000,- beschikbaar.’ Dat geld is bestemd voor
de schrijver van ‘een Nederlands literair-wetenschappelijk boek’, wat een moeizame
omschrijving lijkt van het genre van de non-fictie: het overblijvend genre boeken
waarvoor nog geen commerciële prijs bestaat. De waarde van de ECI Prijs lijkt net
als die van de AKO Prijs behalve door het bijna inflatoir te noemen ‘prijzengeld’,
ook gedragen te moeten worden door een vooraanstaand politicus: op 31 mei zal drs.
J.P.A Gruijters als juryvoorzitter nadere bekendmakingen doen over de opzet van
de prijs en de samenstelling van de jury. Blijft het kioskenbedrijf Bruna, destijds
betrokken bij het instellen van de AVRO's Publieksprijs (inmiddels een zachte dood
gestorven) nu niet zielig achter? Toon Vonk, commercieel manager van Bruna, blijkt
zich geen zorgen te maken: ‘We hebben wel besprekingen gehad, maar er zijn geen
plannen meer om ook met een boekenprijs te komen. Behalve literaire prijzen en
prijzen voor jeugdboeken heb je nu ook al de prijs voor misdaadromans (De Gouden
Strop, f 10.000,-) en een Publieksboekenprijs (CPNB, f 15.000,-).’ ‘De koek is op,
de markt is gevuld,’ vindt Vonk. ‘Je kunt nu alleen nog tamtam maken door er extreme
geldbedragen aan te verbinden, en het ligt niet op onze weg om daar in te treden.’
Umtul Kiekens, coördinatrice van de AKO Literatuur Prijs vindt de ECI Prijs ‘een
goede aanvulling: ‘Omdat in Nederland de subsidies zo weinig voorstellen, maakt
de instelling van zo'n prijs het leven van schrijvers gemakkelijker.’ De integriteit
van de prijs zal volgens Kiekens bewezen moeten worden door de onafhankelijkheid
van de jury, ‘Dat bereik je niet alleen door een bluffend geldbedrag.’ Kiekens, die
een zelfstandig ‘Boekenpromotiebureau’ runt, ziet anders dan Bruna nog wél een
niet door een prijs bediend segment van de mark braak liggen: ‘Voor de schrijver
van een heel goed kookboek bestaat er dus nog steeds geen prijs.’
De nieuwe - eerste - gedichtenbundel van A. Moonen (spreek uit: ‘A punt Moonen’),
Gezagvoerdersverzen, uitgegeven door Veen, bevat minstens één gedicht dat op waar
gebeurde feiten is gebaseerd: een afwijzing door het Fonds voor de Letteren, tot wie
Moonen zich wendde voor een bescheiden reisbeurs. Het bedoelde prozagedicht heet
‘Beursberichten’, en de twee coupletten over de teleurstellende afwijzing gaan als
volgt:
(1) ik heb toch maar weer
een reisbeurs aangevraagd
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bij het kruidenierenfonds
voor de schone letteren
al wou ik liever
geen beroep meer doen
op de onberispelijke
voorkeurscommissies
benevens 't goudkustbestuur
denkend ook aan
diep-zuidense
reisfolderproza van A.M.D.
en de luchtvluchter Cees N.
op punt 5 van het aanvraagformulier
gekomen, lees ik:
wat is de functie
van de reis voor uw werk?
(hier graag een zo uitvoerig
mogelijke toelichting)
er bleek ruimte genoeg
om in te vullen:
werkelijkheidsverlegging
(2) gematigd wegens diverse
door het letterenfonds
geweigerde buitenlandse reizen
kies ik ditmaal voor
een reis naar Puttershoek
een weekje vol-pension
ad fl. 75,- per dag
spoorsom van fl. 80,na aftrek eigen bijdrage
(twintig gulden dagelijks)
slechts 465 pegels totaal
met als motivering:
bos, zand en klei
de geur van moeder aarde

De identiteit van ‘luchtvluchter’ Cees N. laat zich gemakkelijk raden. Met ‘A.M.D.’
kan niemand anders bedoeld zijn dan de Maastrichtse schrijver Astère Michel Dhondt.
Die kreeg inderdaad, naar opgave van het Fonds voor de Letteren, in 1984 een
reisbeurs verstrekt van f 4320,- voor zijn boek Een omweg naar Rome, hoewel de
schrijver ter toekenning van dat bedrag eerst een beroepsprocedure voerde. De
Fondsarchieven geven niet prijs of Cees Nooteboom ooit een aanvrage voor een
reisbeurs heeft ingediend: ‘Hij heeft er in elk geval nooit een gekregen.’

Gedicht
Stationshal
ze weet als ze lang genoeg
wacht gaan de mogelijkheden zich
als feiten voordoen
de bergen binnen handbereik
de lachende gezinshereniging
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slapend wil ze als een trein
in één nacht de alpen onderdoor
wie roept daar in de ochtend
een hoorn in het dal of was dat al
de eerste auto van de stad

MIRIAM VAN HEE
Uit: Winterhard, De Bezige Bij, f 24,50
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Een prijs met een waterhoofd
Over de betekenis van de AKO-prijs
Carel Peeters
Donderdag 19 mei wordt in het Amstel Hotel in Amsterdam bekend
gemaakt wie dit jaar de AKO-literatuurprijs krijgt. Vorig jaar ging de prijs
naar J. Bernlef voor zijn roman Publiek geheim. Dit jaar moet gekozen
worden uit Een leeg landschap van Willem van Toorn, Veranderlijk en
wisselvallig van Geerten Meijsing, De heilige van de horlogerie van
Willem Frederik Hermans, Terugschrijven van J.F. Vogelaar, Eetlezen
van Remco Campert en De morgen loeit weer aan van Tip Marugg. Maar:
wat is dat eigenlijk voor prijs, de AKO-prijs?
De AKO-prijs is geen prijs, het is een geldbedrag en veel tamtam dat wegsterft zodra
het feest is afgelopen. Wat rest zijn kranteknipsels over de nominaties, het soort
knipsels waarin men leest zonder iets wijzer te worden. Wie iets wijzer wil worden
over de boeken die zijn genomineerd neemt de recensies, waarin de boeken besproken
worden op hun merites, en niet met elkaar worden vergeleken zoals in de commentaren
op de nominaties.
Het is niet iets waar men erg bij stilstaat, maar het dwingende aantal van zes boeken
dat de jury uitkiest en moet uitkiezen veroorzaakt op slag blikvernauwing: alsof het
echt om deze boeken zou gaan als men denkt aan de literatuur van het afgelopen jaar.
Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Het kan niet anders dan dat de jury die uit
zoveel boeken er zes moet kiezen zich van tijd tot tijd vertwijfeld op het hoofd heeft
gekrabd, want er zijn tenminste tien of vijftien boeken die eigenlijk niet minder in
aanmerking komen. Maar er moet gekozen worden. Al die andere boeken verdwijnen,
de namen van de schrijvers, de titels van de boeken, ze zijn nergens te vinden, iedereen
staart zich blind op de zes. De onvermijdelijke vertwijfeling bij de jury wordt
veroorzaakt door het oceanische karakter van de prijs, die immers nauwelijks
beperkingen kent: het kan voor proza of poëzie zijn; het hoeft geen debutant te zijn,
maar het mag wel; het is geen prijs voor een bepaald genre, het is geen prijs met een
kwalitatieve traditie, het is geen aanmoedigingsprijs, het is geen oeuvreprijs, het is
geen prijs voor een schrijver vanwege zijn staat van dienst.
De discussies over de genomineerde schrijvers en boeken gaan over die zes boeken.
Elke keer als de discussie ontstaat voel ik me met zachte dwang een gang in geloodst
waar ik helemaal niet in wil en begin ik te pruttelen: deze zes, dat is allemaal goed
en wel, maar met alle respect voor J.F. Vogelaars Terugschrijven, ik zou toch graag
zien dat Kees Verheuls essays Een volmaakt overwoekerde tuin of Tijd van leven
van Renate Rubinstein ook in aanmerking genomen werd, en als Veranderlijk en
wisselvallig van Geerten Meijsing erbij betrokken wordt, dan ook Gemeenschap van
Ton Anbeek, Zaansch Veem van Freek de Jonge, De hand van een vreemde van Alex
van Warmerdam of Jeroen Brouwers' Kroniek van een karakter deel 1.
Het probleem is dat een bedrag van f 50.000,- voor alle genomineerde boeken
belachelijk veel is als men bedenkt dat de nieuwe P.C. Hooftprijs f 15.000,- is; de
proporties verdwijnen volledig uit het zicht. Het is een patserig bedrag, het is even
groot als het belang van de prijs klein is. Het is een waterhoofd. Een bijkomend
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probleem is de nouveau riche-entourage waarin de prijs wordt uitgereikt: een avond
met een diner in het Amstel Hotel in Amsterdam waarop je verwacht wordt in
‘avondkleding’ te verschijnen. Wie avondkleding aantrekt kan dat alleen doen als
hij het stevige gevoel heeft dat het passende kledij is voor de gelegenheid. Bij de
AKO-prijs zou ik het gevoel hebben dat mijn tijdelijke buitenkant niet in orde is, dat
ik voor gek loop en me moet aanpassen aan de nieuwe horeca-mores. Avondkleding
is iets voor de uitreiking van de Erasmusprijs. Het is niettemin ook een interessant
bedrag, maar het feit dat je hem wint is aanmerkelijk minder interessant, want de
toekenning ontbreekt het aan overtuigingskracht. Die overtuigingskracht hebben
andere prijzen duidelijk wel. Wanneer aan Ethel Portnoy de Essayprijs voor de stad
Amsterdam zou worden toegekend voor haar essays in Dromomania denk ik: dat is
in orde en het werd tijd. Wanneer ze de AKO-prijs zou krijgen, zou ik denken, dat
is mooi, maar dan alleen vanwege het bedrag. Een echte literaire prijs komt dan later
wel.

Tekening van Sempé

Alle literaire prijzen komen van een instelling met een culturele, literaire of
maatschappelijke achtergrond en worden daardoor gemotiveerd. De AKO-prijs is
een commerciële prijs, en dat is een raar geval, dat kenden we nog niet, al is het
geheel in de geest van de tijd. Niemand kan er tegen zijn omdat zulke bedragen voor
schrijvers niet te versmaden zijn, maar men kan er alleen voor zijn omdat de financiële
positie van schrijvers niet rooskleurig is. Behalve het bedrag is er niets vóór. De
stimulerende werking die ervan uit zou gaan voor de verkoop van de boeken wuif
ik niet weg, maar die is minder groot dan men voorgeeft. Van Bernlefs Publiek
geheim, dat vorig jaar bekroond werd, werden iets meer dan tienduizend exemplaren
verkocht gedurende de vijf maanden na de toekenning. Dat is een aantal dat voor
Bernlef misschien iets hoger is dan normaal, maar een dergelijk aantal is voor hem
(na de meer dan honderdduizend van Hersenschimmen) eerder binnen de
verwachtingen.
Elke niet-commerciële prijs heeft ingebouwde criteria, heeft een standaard, de
instelling die hem verleent wil zich niet belachelijk maken, de naam van de schrijver
waarnaar hij genoemd is hangt er boven en dat maakt alles uit. Wie de Herman
Gorterprijs heeft gekregen mag ervan uitgaan dat hij een dichter is met een aantal
goed zichtbare kwaliteiten. Wie de Multatuliprijs heeft gekregen weet dat hij de
naamgever niet heeft beschaamd. Wie de Meesterschapsprijs van de Maatschappij
van Nederlandse Letterkunde heeft gekregen moet een flink oeuvre hebben waarvan
het literaire vakmanschap opvallend en duurzaam is gebleken. Wie de Constantijn
Huygensprijs verwerft weet dat zijn werk net iets te versnipperd en divers is om de
P.C. Hooftprijs te krijgen, maar het mag er toch zijn en het is een wezenlijk onderdeel
van de Nederlandse literatuur.
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Stemvork
Een commerciële prijs als de AKO-prijs heeft een rare plaats in de literaire
oordeelsvorming en werkt niet echt mee aan de zwevende normen in de literatuur,
ook al hoeft de verantwoording van de jury geen onzin te zijn. Iemand die de
AKO-prijs heeft gekregen en nog niet de Multatuliprijs, Greshoffprijs, Gorterprijs,
Van der Hoogtprijs, Jan Campertprijs, of welke andere literaire prijs dan ook, moet
zich uiterst onvast in de literatuur bevinden. Hij doet nog maar voor spek en bonen
mee, hoe zou het immers kunnen dat hij bij de toekenning van andere prijzen over
het hoofd is gezien?
Wanneer iemand de AKO-prijs krijgt die zich in de positie bevindt van Hermans,
dan dankt hij de geldgevers hartelijk en dat is dat. Dat J. Bernlef vorig jaar de prijs
kreeg is uitstekend, maar betekent verder niets. Het is lucht ter waarde van f 50.000,-.
Het is alsof hier de wet van de meerwaarde aan het werk is. Terzelfder tijd stond
immers een controversieel boek als Mystiek lichaam van Frans Kellen - donk op het
lijstje. Ook al doe ik niets af aan het boek van Bernlef, voor de literatuur was Mystiek
lichaam een passender keuze geweest, want het boek betekent net iets meer dan
Publiek geheim. Zou Kellendonk met zijn boek de Multatuliprijs hebben gekregen
dan was daar mee bevestigd dat het boek literair gezien was erkend. De
stemverklaringen die men her en der kan lezen op basis van het lijstje van zes voor
1988 komen herhaaldelijk uit bij Hermans' De heilige van de horlogerie. Maar dat
is helemaal geen boek voor een prijs. Dat is een goed boek van Hermans, dat een
plaats heeft in zijn oeuvre, maar het werkt slechts mee aan het reliëf van zijn
schrijverschap. De functie van een gewone literaire prijs is om een duidelijke indicatie
te geven omtrent de waarde van het werk van een schrijver en het bekroondë boek
in het bijzonder. Ook Eetlezen van Remco Campert, waarvoor men mij wakker zou
mogen maken om eruit voor te lezen, is geen boek voor zo'n prijs. Dat zou oneigenlijk,
wat niet wegneemt dat het een goed teken is dat de jury het boek erbij betrokken
heeft. Het is altijd goed om K.L. Poll weer eens naast het doel te zien schieten als
hij over Eetlezen schrijft dat je eraan kunt zien dat het Campert aan ‘ernst en passie’
ontbreekt en dat zijn ‘talent voor zelfkritiek iets hoerigs en sentimenteels' heeft.
Campert is Campert, iemand met een toon die geen enkele andere schrijver op zijn
stemvork heeft.
Vervelend is ook dat de winnaar van de AKO-prijs niet meer in aanmerking komt
voor een van de literaire prijzen. De nominatie van J.F. Vogelaar is duidelijk een
opvallende daad, maar het zou vreemd zijn als hij de prijs kreeg, omdat het in zijn
geval curieus zou zijn wanneer hij ineens de AKO-prijs zou krijgen terwijl hij voor
andere prijzen gedurende jaren niet in aanmerking is gekomen. Terugschrijven komt
voor een van de essayprijzen zeker in aanmerking. Elke jury die een van de
uiteindelijk niet uitgekozen genomineerden een prijs geeft, geeft op dat moment een
troostprijs, of het is alsof ze de AKO-jury ermee willen corrigeren en het beter willen
doen.
Van de commentaren op het lijstje van zes genomineerden zou men kunnen zeggen
dat het interessante discussiestof is en dat het de boeken weer onder de aandacht
brengt. Dat zou men kunnen zeggen, maar dat commentaar pakt uiterst
impressionistisch en vaak vreemdsoortig polemisch uit, alsof het nu de gelegenheid
is om nog even met een schrijver af te rekenen. De argumentatie ondergaat een
dramatische verdunning en we betreden het terrein van de humeurige voorkeuren,
van kleine smaakjes. Zoals bij K.L. Poll in NRC Handelsblad van 15 april j.l. Wanneer
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Poll het heeft over de essays van Vogelaar (waar van alles over te zeggen valt in het
positieve en negatieve) waarvan hij er eerst enkele makkelijk heeft afgedaan, dan
gaat dat zo: ‘De essays die dan volgen vallen mee.’ Vallen mee. Hoe hoog moet je
staan om de essays van Vogelaar mee te laten vallen? Een leeg landschap van Willem
van Toom is een roman waarin met verbazing de veranderingen worden beschreven
die zich aan een dorp voordoen: het is bijna geromantiseerde etnologie zonder
nostalgie. Poll schrijft: ‘Hij maakt zich zorgen over de nieuwbouw. Steden en dorpen
zijn niet meer wat ze geweest zijn. Daar mag iemand toch wel over klagen? Ook al
vermengt hij dat met zelfprijzerij? Jawel, dat mag - maar liever niet.’ Wat een
formuleerkunst! Het mag van Poll, maar liever niet. Hier hebben we literaire kritiek
als zeuren om een lieverkoekje.
De jury van een literaire prozaprijs, geconfronteerd met het nieuwe proza van het
afgelopen jaar, heeft het ondertussen niet moeilijk. De morgen loeit weer aan van
Tip Marugg is een bijzonder boek. De verrassing dat Marugg twintig jaar na
Weekendpelgrimage met zo'n solide roman voor de draad komt spitst de aandacht.
Binnen de Nederlandse literatuur valt het boek ook op vanwege de vele kanten die
het heeft. Het speelt zich af in het exotische decor van een Zuidamerikaans eiland
en dat betekent meteen dat er sprake is van verwevenheid tussen het persoonlijke en
publieke: de heremietachtige figuur die ergens buiten de stad woont en zijn nachten
grotendeels doorbrengt met het drinken van whiskey krijgt bezoek van zijn
herinneringen en daarin komen vele kanten van het leven op het eiland voor. Er staan
prachtige passages in. Hij herinnert zich een verblijf bij een oom, een dominee, die
in een plaats woont met geheel eigen gebruiken, waarover hij verteld krijgt door een
paar jongens. Zoals over de oplossing van burentwisten: ‘Alle vrouwen uit het dorp,
ook de armsten, hadden twee reservejurken die alleen bij speciale gelegenheden
werden gedragen: een groene die men op Palmzondag aandeed om de mis bij te
wonen en verder de hele dag aanhield, en een vuurrode die men aantrok wanneer
men flinke ruzie had met een andere vrouw.’ Volgt een evocatieve beschrijving van
het schelden, de beledigingen, de insinuaties, de poging tot wederzijdse
karaktermoord, voltrokken op de twee oevers van de rivier met daartussen een
loopplank met de toepasselijke naam “Eerst-ik-dan-jij”.’ Maar in De morgen loeit
weer aan blijft het niet bij deze exotische kant, wat de roman zijn gewicht geeft is
de verwevenheid van de hoofdpersoon met zijn omgeving, met de mensen, het eiland,
het landschap, de legenden, de mythische angsten, het leven van de nacht, het klimaat,
het uitspansel, de natuur. Het stevige drinken maakt hem lucide en dat is aan het
proza af te lezen, in de uitgekiende woordkeus, de sprekende details.
Wat mij betreft mag het geld van de AKO-prijs besteed worden aan de
opwaardering van de jaarlijkse echte prijzen: de Multatuliprijs (proza), de Gorterprijs
(poëzie) en de Busken Huetprijs (essay). Dan zijn we ook verlost van het Oscar-taaltje
dat wil dat er wekenlang over ‘nominaties’ wordt gesproken. De tamtam bij het
bekend worden van deze prijzen zal als een echt bericht worden beschouwd en niet
wegsterven in de nacht.
■
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Gezien
Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd door Stephen Hawking. Vertaling
Ronald Jonkers. Bert Bakker, f 29,90. Een poging tot integratie van de
quantummechanica en Einsteins relativiteitstheorie.
Moskou aan zee door Raymond van den Boogaard. Meulenhoff, f 34,90.
Beschouwingen en schetsen uit de Sovjetunie.
Iacocca. Een Amerikaanse carrière door Lee Iacocca en William Novak. Vertaling
Ab Dienaar. Mingus, f 19,90. Goedkope herdruk van een van Amerika's topmanagers.
Het complete anti-hondenboek door Hans Dorrestijn, met bijdragen van Fetze
Pijlman. Bert Bakker, f 19,90. Een uitgebreide en geïllustreerde versie van het
oorspronkelijke boek uit 1976.
Stilte in augustus door Cesare Pavese. Vertaling Anton Haakman. De Bezige Bij,
f 37,50. Verhalen gerangschikt rond de thema's ‘de zee’, ‘de stad’ en ‘de wijngaard’.
De waakzaamheid door Jan Gerhard Toonder. De Bezige Bij, f 29,50. Roman over
een vlucht uit de werkelijkheid en de wil tot terugkeer.
De wereld volgens Kadhafi door Bruno Haghebaert. De Geus, Epo Internationaal
Dossier, f 32,90. Een studie van het fenomeen Kadhafi.
De redding van Afrika onder redactie van Maurits Coppieters. Kritak, f 27,-. Een
bundel artikelen over de noodtoestand op allerlei gebieden in Afrika.
Milagro door John Nichols. Vertaling Irma van Dam. Het Wereldvenster, f 49,90.
Roman over de conflicten tussen Spaans- en Engelstaligen in de Verenigde Staten.
Winterhard door Miriam van Hee. De Bezige Bij, f 24,50. Poëzie.
Lellen en flantuten door Marjan Berk. De Arbeiderspers, f 19,90. Een bundeling
van columns uit het ‘Utrechts Nieuwsblad’.
Gaston Burssens Dagboek. Geredigeerd, toegelicht en geannoteerd door Luc Pay.
Uitgever Hadewych, f 34,50.
Lieve vader, vuile schurk door Lenze L. Bouwers. Kok-Kampen, f 14,90. Roman
over incest.
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Gezagvoerdersverzen door A. Moonen. Veen, f 22,90. Poëzie.
China 3000 jaar uitvindingen en ontdekkingen door Robert K.G. Temple. Van
Holkema & Warendorf, f 49,50. Geschiedenis van de Chinese wetenschap en
technologie.
A Good Enough Parent door Bruno Bettelheim. Vintage paperback, f 28,15. Over
het opvoeden van kinderen.
Natasja door Valentin Raspoetin. Vertaling Arie van der Ent en Jan Timmers. De
Arbeiderspers, f 38,50. Korte verhalen.
Variaties op een moederbinding door Nel Noordzij. An Dekker, f 15,-. Herdruk
van de roman uit 1958 met een inleiding van Petra Veeger.
Brieven aan een jonge vrouw door Rainer Maria Rilke. Vertaling Theodor
Duquesnoy. Balans, f 15,-. Negen brieven aan Lisa Heise.
Omgaan met depressie door prof. dr. F. de Jonghe. Sijthoff, f 24,75. Een leidraad
voor patiënten en hun omgeving.
Winterliefde door Han Suyin. Vertaling Marjolijn Stoltenkamp. An Dekker, f 15,-.
Een moderne, klassieke roman.
Zout door Martin Veltman. De Arbeiderspers, f 35,-. Poëzie.

Onder het spanlaken van de kapper
Debuut van Gijs IJlander

Gijs IJlander

De kapper door Gijs IJlander Uitgever: Veen, 158 p., f 24,50
Wim Vogel
In de detective- en thrillergids die dit weekblad iedere zomer samenstelt, schreef
Maarten 't Hart ooit over de speciale kwaliteiten van dat genre. Natuurlijke dialogen,
een goede beschrijving van de ruimte, een doordachte opbouw van de spanning, de
‘echte’ literatuur meende 't Hart, kon er nog wat van leren.
Een auteur in wiens debuut die kwaliteiten aanwijsbaar zijn en die er bovendien
blijk van geeft oog te hebben voor andere, meer literaire eisen (een geraffineerde
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structuur, een analyse van zijn hoofdfiguren), zo'n auteur, denk je, heeft de sleutel
gevonden om het ene succesvolle boek na het andere te schrijven. Maar zo eenvoudig
is het natuurlijk niet.
De roman De kapper, het debuut van Gijs IJlander, voldoet in zekere zin aan de
genoemde eisen. De dialogen zijn niet geforceerd, de ruimte is sober en doeltreffend
beschreven, pas op de laatste bladzijden worden de sterkste troeven uitgespeeld, de
structuur is weloverwogen en de auteur doet zijn best belangstelling voor zijn
personages te wekken. Dat laatste alleen is hem niet gelukt. Zij blijven schimmen,
voor wie je weinig voelt, geen antipathie, geen sympathie. In zijn angst de lezer
afgeronde psychologische portretten voor te zetten, blijft IJlander hier waarschijnlijk
terughoudend. En omdat ook de vorm de inhoud niet aanvult, resteert een roman die
meer een vondst genoemd moet worden, die nergens duidelijk maakt voortgekomen
te zijn uit een innerlijke noodzaak.
Ad Wiggers, een werkloze historicus (Amsterdam, gescheiden, twee kinderen)
wordt niet eens helemaal tegen zijn zin opgezadeld met de zorg voor zijn bejaarde,
licht dementerende oom Lodewijk Wiggers in Haarlem. Door in de oorlog flink voor
de Duitsers te bouwen en daarbij uitgebreid gebruik te maken van uiteraard goedkope
dwangarbeiders, is die oom rijk geworden en heeft hij in de jaren daarna een fabriek
van metalen ramen kunnen opzetten en uitbouwen. Zijn broer Herman, Ads vader,
werkte aanvankelijk mee in zijn bouwbedrijf. Later in de oorlog neemt hij afstand
en het komt zelfs zo ver dat ook hij gedwongen wordt mee te bouwen aan de bunkers
enzovoort die zijn broer zo veel geld opleveren. Na de oorlog denkt Lodewijk zijn
schuldgevoelens af te kopen door Herman een auto cadeau te geven. Met die auto
rijdt Herman onder verdachte omstandigheden (de hele familie deugde immers niet,
vindt men) een kanaal in en hij verdrinkt.
In de dagen en nachten dat Ad op zijn oom Lodewijk past, raakt hij steeds meer
betrokken bij diens verleden en derhalve ook bij het verleden van zijn vader. Het
wordt hem wat dat betreft niet al te moeilijk gemaakt. Zijn oom vertelt uitgebreid
over de bezoeken van een bevriende postbode die, als bijverdienste, ook mensen
thuis knipt. Tot voor kort stond de kapper die steeds meer een huisvriend van
Lodewijk is geworden, om de paar dagen op de stoep en uit de verslagen van zijn
oom maakt Ad, en de lezer dus, op dat de knipbeurten allengs het karakter van een
verhoor krijgen. Het kaplaken wordt een spanlaken, oom Lodewijk wordt met riemen
vastgesnoerd, de scharen en scheermessen veroorzaken bloederige wonden. Zeer
geïntereseerd blijkt de kapper te zijn juist in het oorlogsverleden van zijn klant die
op zijn beurt steeds meer prijs moet geven.
De informatie die Ad daardoor krijgt, probeert hij aan te vullen door het archief
van zijn oom uit te pluizen. Als historicus is hij daar beroepshalve al in geïnteresseerd
(materiaal om op te promoveren?), als zoon van Herman heeft hij, veronderstel ik,
ook een emotionele betrokkenheid. Daar blijkt weinig van. Wel zegt Ad over zichzelf
dat hij ‘meerdere keren droomde over de te water geraakte auto’, wel is ook de
suggestie nadrukkelijk aanwezig dat de kapper en Ad één en dezelfde persoon zijn.
De auteur geeft daar enkele aanwijzingen voor maar helder wordt die schizofrene
situatie niet. Ook van de laatste aanslag op de oom, die hem nog net niet het leven
kost, wordt niet duidelijk wie de dader is. De kapper die niemand blijkt te kennen?
Ad, die na een weekend voor zijn twee dochters gezorgd te hebben, op zondagavond
voldoende tijd daarvoor heeft gehad? Vragen die de lezer stelt en die de auteur niet
kan beantwoorden.
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Is dat dan erg? In De donkere kamer van Damocles komt een dergelijke situatie
toch ook voor? Het essentiële verschil is dat de lezer in de laatste roman, mede door
een consequente vertelsituatie, inzicht krijgt in het schizofrene karakter van Osewoudt
voor wie Dorbeck een noodzakelijkheid is. In De kapper overheerst het toe val, komt
oom Lodewijk voor Ad eigenlijk uit de lucht vallen en maakt de auteur voor mij
nergens aannemelijk dat Ad inderdaad een vermoorde vader wreken wil.
Aan het einde van deze sinistere geschiedenis spreekt Ad zich tegen een
bejaardenverzorgster plotseling vrij open uit: ‘Waar haalt die man de moed vandaan
nog te blijven leven, terwijl wíj eigenlijk allang dood zijn...’ ‘Hoe bedoel je: allang
dood?’ ‘Dat het niet echt is. Ik loop er zo'n beetje doorheen, maar het is allemaal niet
echt. Ik kan me er niet meer mee vereenzelvigen.’ ‘Waarmee niet?’ ‘Dingen, mensen,
alles.’ Je niet kunnen vereenzelvigen met dingen, met mensen vooral ook, dat vat
mijn kritiek op deze roman uitstekend samen.
■
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De kortstondige schijn en het eeuwige zijn
Een geschiedenis van de roem
The Frenzy of Renown Fame and its History door Leo Braudy Uitgever:
Oxford University Press, f 84,60 Importeur: Van Ditmar
Frans Boenders
In zijn beroemde schilderij Las Meninas, vier jaar voor de dood van de schilder
gemaakt, beeldt Velasquez zichzelf af met het kruis van de Orde van Santiago op
zijn borst. Toch verhief koning Filips IV de schilder pas acht maanden voor diens
dood in de aristocratische orde. Waarschijnlijk is het ereteken later aan het schilderij
toegevoegd. Het doet niet zo veel terzake; het gaat om de schilder die voor het
nageslacht wilde blijven leven als aristocraat. Met het oog daarop was hij bereid zijn
publieke beeld te manipuleren.
Van de Vlaamse schrijver Maurice Gilliams staat bekend dat, toen hij vernam dat
het koning Boudewijn had behaagd hem in de adelstand te verheffen, hij de
koninklijke gunst als vanzelfsprekend begroette omdat hij zich ‘eigenlijk altijd al’
een aristocraat had gevoeld. Gilliams, die als schrijver nooit bij zijn dun publiek in
't gevlij had willen komen, bleek makkelijk te lijmen voor het vorstelijk gunstbewijs.
‘Gewoon’ beroemd worden leek hem nauwelijks te interesseren, en paradoxaal
genoeg maakte die ogenschijnlijke onverschilligheid hem uiteindelijk juist uiterst
beroemd.
In Gilliams' geval zou men zich terecht kunnen afvragen of de uiterlijke erkenning
van zijn innerlijk aristocratische levensvorm wel als een serieuze bekroning mag
worden gezien. Wie naar de geest aristocraat is die weet toch dat alle andere vormen
van aristocratie onecht zijn? Maar men mag niet vergeten dat roem - ook voor wie
te kennen geeft daar niet om te malen - in de historische feitelijkheid het hoofdmotief
is van het menselijke handelen. Voorts gold, tot nog niet zo lang geleden, de stelling
dat alle ‘ware’ roem haar model vond in de stille want vanzelfsprekende roem van
de aristocraat. In zijn naar om vang en detailonderzoek indrukwekkende studie over
de roem schrijft Leo Braudy daarover: ‘Wie naar status verlangde aan de top van de
sociale piramide plunderde de voorbije eeuwen, vooral de riddertijd, op zoek naar
uitvoerige deviezen.’ Gilliams vormt een uitzondering in de bent van artiesten wier
hoogste ambitie erin lijkt te bestaan - met de woorden van Braudy - ‘to be thought
a man of Genius’. Let wel, kunstenaars willen niet zozeer de rustige zekerheid bezitten
een genie te zijn als wel beschouwd te worden als een genie. Waarom jagen zij, en
talloze andere niet-artistieke roemzuchtigen, het succes zo hartstochtelijk na, wetend
- of ten onrechte niet wetend - dat ziekte het lichaam velt maar dat succes de ziel
doodt? Verbleekt geestelijke grootheid in het oog der mensheid dan zozeer naast de
roem? Faam laat zich overigens enkel sporadisch met onsterfelijkheid associëren.
De regel is dat men bekendheid op aarde nastreeft, hier en nu, misschien wat later
dan verhoopt maar alleszins tijdens het leven. Eeuwig leven is een religieus denkbeeld,
en valt buiten de huidige strategieën van de roem. Ook kunstenaars willen hun succes
nú.
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Maurice Gilliams

Velasquez' zelfportret op het schilderij Las Meninas met het kort voor zijn dood in 1659 toegevoegde
kruis

Plaatsvervangers
Haakte men vroeger naar erkenning, dan moeten de ‘sterren’ van vandaag het meestal
stellen met herkenning aangezien ze geen denkbeelden hebben die erkenning kunnen
krijgen. Gewoon herkend worden, op publieke plaatsen wel te verstaan; uittreden uit
de anonieme massa en aldus het gevoel krijgen íemand te zijn. Iets diepers of hogers
zit er niet meer bij.
In het tijdperk van het zien en het beeld lijkt het de grote droom van de meeste
mensen gezien te worden, herkend en aldus tijdelijk verlost van een innerlijke leegte.
De ziekte van de mens bestaat erin te haken naar schijn, en geen vrede te hebben met
het zijn. Want de mens is een streber en geen roos die zomaar staat te bloeien, naar
het vers van Angelus Silezius: De roos kent geen waarom en bloeit omdat ze bloeit,
/ is onbekommerd en heeft niet de wens gezien te worden.’ Wat de mens doet, doet
hij in het openbaar. Hij vraagt om erkenning, om waardering als het kan. Zelfs de
publieke afkeuring, als die zich aandient, is hem liever dan volslagen onbekendheid.
(Denk aan politici) Ongemerkt wil hij niet passeren.
Alleen de godsdiensten gingen (en gaan) tegen de begeerte naar faam in. Althans
de leer. De praktijk geeft vaak wat anders te zien. Aan het hoofd van de
rooms-katholieken stonden (en staan) ‘prinsen’ van de kerk die het, wat eerbetoon
en publiekssucces betreft, zich aardig lieten (en laten) aanleunen. Men vergoelijkt
zulke schuine schaatsen van hoogwaardigheidsbekleders - in feite de plaatsvervangers
van de Jezus die bescheidenheid predikte - door te wijzen op het ‘hogere’ doel ervan:
de universele luister van een universele heilsboodschap. Maar hoe verklaart men dan
dat een op zijn minst even universele prediking als het boeddhisme aan een dergelijke
verleiding nooit heeft toegegeven? De boeddhisten zien in dat het verlangen naar
roem haaks staat op het nobele pad naar de verlichting. Wie bekendheid nastreeft
maakt het zichzelf onmogelijk het heil te bereiken. Overigens ligt het oosters ideaal
van menselijk geluk, juister: van optimale ontplooiing, in het verlengde van de
opvatting dat wijsheid niet te bereiken valt in een leven van publieke belangstelling
en officieel aanzien. De taoïsten bijvoorbeeld gebruiken graag het beeld van het
onbewerkte blok hout, of van het water dat zich terugtrekt. Roem is welbeschouwd
een last, een gesel, het vergiftigde geschenk van een demon. De anoniem geworden
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heremiet, die zijn varkens en honden voedt als waren het hoge gasten, is de
waarachtige held, een engel van onbekendheid.
Bovenstaande bedenkingen zal men tevergeefs in Braudy's studie over de roem
zoeken. Het historische materiaal van Braudy's The Frenzy of Renown (de titel is
ontleend aan wat Matthew Lewis de hoofdpersoon van zijn beroemde roman The
Monk toeschrijft) is vooral literair, al begint hij zijn studie met een veldheer,
Alexander de Grote die hij de ‘eerste beroemdheid’ noemt, en passeren verder hele
slagorden staatslieden, tirannen, kerkvaders en vedettes de revue, van Cicero, Julius
Caesar, Octavianus, Augustus, Caligula, Nero, via de heilige Augustinus, Karel de
Grote en Franciscus van Assisi, tot Abraham Lincoln, P.T. Barnum, Charles Lindberg
en Marilyn Monroe.

Onverschilligheid
Het zijn stuk voor stuk knappe hoofdstukken, gedetailleerde portretten die bol staan
van verbluffende eruditie en witticisms, intelligente tournures, spitse vondsten en
vernuftig geformuleerde meningen. Maar op zijn allerbest is Braudy - niet voor niets
hoogleraar in de literatuur - wanneer hij schrijft over zulke literaire beroemdheden
als Poe en Baudelaire, en over de avant-garde. Uit de uitspraken die Braudy hier ten
beste geeft zou ik kunnen blijven citeren.
De dandy uit de negentiende eeuw heeft een bijzonder subtiele verhouding tot
beroemdheid, zegt Braudy, hij cultiveert ‘een verlangen op te vallen door zijn
onverschilligheid om op te vallen’. En nog een spitse observatie: ‘To celebrate any
living artist as avant-garde is a contradiction in terms. To be avant-garde is to belong
tot the future; the judgment of the present is irrelevant.’ Het is een opinie die talrijke
hedendaagse beeldende kunstenaars, die de roem nastreven, met vrucht kunnen
overwegen. Kunst, of wat daarvoor doorgaat, wacht vandaag niet meer de erkenning
door het nageslacht af maar participeert, zoals alle andere domeinen van het leven,
aan de drang naar onmiddellijk succes. ‘De moderne preoccupatie met roem,’ aldus
nog Braudy, ‘wortelt in de paradox dat, naarmate de voortschrijdende kennis en de
aldoor toenemende wereldbevolking de futiliteit van het individu lijken te
onderstrepen, ook de manieren om persoonlijke erkenning te krijgen talrijker zijn
geworden.’
De democratie, waarin individuen naast elkaar optreden en in permanente
uitwisseling elkaar vertegenwoordigen, werd in het Amerika van de vorige eeuw
gaandeweg een theater met acteurs die elkaar de zichtbaarheid niet of nauwelijks
gunden. Wie het langst en het voordeligst gezien wordt, is in zo'n theaterdemocratie
ook de beste en de beroemdste. En steeds minder individuen weigeren aan het
verderfelijke paar voyeurisme/exhibitionisme te offeren.
Misschien was Freud een van de laatste weigeraars. De Weense psychiater, het is
bekend, weigerde gefilmd te worden terwijl hij ook niet op de band sprak omdat hij
dacht dat zijn bewegend, sprekend beeld zijn ziel zou stelen; Freud, de grote positivist,
had nog last van sporen van magisch denken. Of leed hij gewoon aan hoogmoed en
vond hij wat hij vertelde zo uniek dat het niet gereproduceerd mocht worden? Maurice
Blanchot, wellicht de grootste Franse wijsgerige schrijver, wil niet geïnterviewd of
gefotografeerd worden. Uiterste bescheidenheid dan wel extreme zelfoverschatting?
Maar wie niet fotografisch of elektronisch gezien kan worden, bestaat tegenwoordig
niet meer.
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Maatschappelijk verankerd
Hoe gaat de roem er in de toekomst uitzien? vraagt Braudy zich aan het einde van
zijn lange historische zoektocht af. Hij hoedt zich voor een te faciel pessimisme, en
constateert alleen dat beroemde personen vandaag niet zozeer persoonlijkheden zijn
als wel verhalen over personen. Anders gezegd, beroemdheid brengt depersonalisatie
met zich mee, omdat het publiek domein zich, al dan niet met de instemming van
het ‘slachtoffer’, van de privé-persoon meester maakt. ‘To be talked about is to be
part of a story, and to be part of a story is to be at the mercy of storytellers - the media
and their audience.’ In de komende decennia zal de banalisering van wie eens
waarachtige persoonlijkheden heetten nog toenemen.
Op de laatste pagina's van zijn soms wat al te uitgesponnen studie ontpopt Braudy
zich als een beminnelijk moralist die oproept de oude tegenstelling tussen de publieke
persona - de ‘beroemdheid’ - en de privé-persoon op te heffen, om te onderzoeken
hoe een steeds grijzere maatschappij, die steeds meer drijft op de behoefte aan
individuele onderscheiding, haar faamdrift kan ombuigen tot vehikel van nieuwe
waarden zoals saamhorigheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, ‘a
socialist individualism, to name only one possible oxymoron that might subsume the
outdated polarities of the past’.
Het verlangen naar faam - ook artistieke en ‘geestelijke’ faam - zou nooit los
mogen staan van de maatschappelijke verankering van de roemzuchtige. Zonder die
zingevende verbinding komt ook de beroemdste figuur, ja juist hij, in een vacuüm
terecht. Hij vraagt pathetisch om een sociale status maar acht zich tegelijk, als
beroemdheid, ontslagen van elke sociale verplichting. Het narcisme in zijn naarste
gedaante! Braudy eindigt zijn summa van eruditie niet met een waarschuwing ten
aanzien van ons tijdsgewricht, niet met een ‘wetenschappelijke’ prognose, wel met
een ouderwetse aansporing tot de verwezenlijking van een soort libertair socialisme
waarin het begaafde, beroemde, succesrijke individu in dienst staat van een
rechtvaardige samenleving. The Frenzy of Renown lijkt op een subtiele manier
schatplichtig aan de zuiverste idealen van 1968.
■
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Eerbaar onderwerp
Opstellen over seksuele geschiedenis
Soete minne en helsche boosheid door Gert Hekma en Herman
Roodenburg (red) Uitgever: SUN, f 38,50
Ed Schilders
In de proloog die Gert Hekma en Herman Roodenburg geschreven hebben bij de
door hen geredigeerde bundel opstellen over de geschiedenis van de seksualiteit in
Nederland, Soete minne en helsche boosheit, moeten vooral medici die zich schrijvend
op dit gebied gewaagd hebben, het ontgelden. Ze schreven ‘ongehinderd door enige
historische kennis’, met als resultaat ‘een impressionistische ideeëngeschiedenis’.
Daarop volgt onmiddellijk een frivool excuus: ‘Nu was er ook weinig historisch
onderzoek waarvan zij gebruik konden maken.’ Ik vraag me af of Hekma en
Roodenburg hun cynisme niet beter hadden kunnen richten op hun vakbroeders. Niet
de medici hebben de seksualiteit genegeerd, maar de historici. Je hoeft geen kenner
van de Nederlandse academische cultuur te zijn om te weten dat seksualiteit in die
vakkringen tot voor kort volkomen taboe was. En ook nu nog, nu het de laatste tien
jaar wat beter gesteld is met de publikaties op dit gebied (de bundel bevat een
uitstekende bronnenlijst), zien Hekma en. Roodenburg zich genoodzaakt vakbroeders
te motiveren door te benadrukken welk een ‘rijk onderwerp voor toekomstig
onderzoek’ de seksualiteit is. Dat weten die vakbroeders uiteraard zelf ook wel - uit
die impressionistische boeken die ze afkeurend terzijde hebben gelegd om vervolgens
over te gaan tot de orde van de dag. Tien jaar lang wordt er een beetje systematisch
achterstand ingehaald en nu reeds moeten de redacteuren vrezen dat ‘gevestigde
historici’ de seksualiteit ‘een te modieus thema’ zullen vinden.
Gezien deze stand van zaken is de bundeling van een tiental representatieve
opstellen geen slecht idee geweest. De periode die bestreken wordt is ruim
(1300-1850), de thematiek veelzijdig. Overspel, prostitutie, homoseksualiteit,
libertijnse literatuur, kindermoord, verboden graden van bloed- en aanverwantschap,
en noties als eer, schande en schaamte, zijn de onderwerpen. En zoals dat verwacht
mag worden: de aanpak en de benadering zijn zeer degelijk. Te degelijk soms, vind
ik, wanneer de auteur van een hoofdstuk zich wat al te sterk bewust is geweest van
al die academici die nu hopelijk met hem meelezen. A. van Buuren neemt Dirc Potters
Der Minnen Loep als uitgangspunt om het motief van de ‘eer en schande’ in de
middeleeuwen te onderzoeken. Hij doet dat echter zo bescheiden en voorzichtig dat
hij ook zelf tot de conclusie komt dat zijn hoofdstuk niet veel meer is dan ‘letterkundig
materiaal aandragen’ voor toekomstig onderzoek. Petty Bange richtte zich ook op
de middeleeuwen en nadat zij de strenge regeling van het seksuele leven besproken
heeft concludeert zij wel zeer voorwaardelijk: ‘Dan mogen we misschien ook
aannemen dat middeleeuwse mensen vrijmoediger omgingen met hun seksualiteit
dan regels en wetten doen vermoeden.’ Die vraag lijkt me al lang en breed (positief)
beantwoord, en niet alleen door medici.
Iets meer lef, iets meer avontuur, waren een aantal bijdragen ten goede gekomen,
aangenomen dat deze bundel niet uitsluitend voor het academisch circuit bedoeld is.
Boeiender zijn bij voorbeeld de bijdragen van Sjoerd Faber over kindermoordzaken
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(zuigelingen), en Lotte van de Pol. Faber heeft archiefmateriaal over zijn onderwerp
gevonden dat zowel aangrijpend als boeiend is, Van de Pol gaat na wat er nu precies
te zien valt op genreschilderijen die bordelen en koppelaarsters laten zien. Het zijn
vooral de breedte van haar kennis en het gemak waarmee ze die hanteert die dit
hoofdstuk zo gevat en leesbaar maken.
Soete Minne bevredigt de lezer die voor zijn ontspanning leest niet altijd evenzeer.
Laten we echter hopen dat het in ieder geval de schuchtere historici kan overtuigen
dat het in alle opzichten een zeer eerbaar boek is.
■

Voorheen de koloniën

In het Rijksmuseum in Amsterdam (afdeling Aziatische kunst) is een prachtige kleine
tentoonstelling die ‘Goddelijk Brons’ heet. Onderwerp zijn de fijnzinnige bronzen
beeldjes van Java die van voor de islam dateren. Ook gebruiksvoorwerpen zijn
uitgestald, in hun artistieke precisie. Een mooie, geleerde en betaalbare catalogus (f
37,50) van Pauline Lunsingh Scheurleer en Marijke J. Klokke is in het museum te
koop.
En nog meer Java, maar dan in al zijn snelle veranderingen. James L. Peacock
schreef over Oost-Java in de Rites of Modernization, Symbolic and Social Aspects
of Indonesian Proletarian Drama. Een antropologische studie van het Ludruktheater,
de politieke en sociale achtergrond ervan, de figuur van de clown en diens functie
in romantiek, melodrama en grappen en grollen - en dat alles aansprekelijk
opgeschreven (University of Chicago Press, f 49,90). Ik kocht mijn exemplaar bij de
boekhandel Verre Volken, die is gevestigd in het Museum voor Volkenkunde,
Steenstraat 1 te Leiden; elders is het boek vrij zeldzaam.
Af en toe duikt er een proefschrift op dat je zelden vermeld ziet. Zo'n boek is
Research and Development for Urban Management, case Jakarta dat in 1983
te Rotterdam verscheen. Bianpoen is de auteur; een van de verdiensten van deze aan
cijfers zeer rijke economische studie is dat uitgezocht is waarom lichaamsgewicht
van kinderen onder de vijf jaar zo'n goed meetinstrument voor gezondheidsonderzoek
is. Helaas vermeldt ook deze promovendus die in eigen beheer heeft uitgegeven,
weer niet waar we zijn boek kunnen kopen en wat het kost. Een wanhopige
on-gewoonte van jonge doctores.
Bali, een flinke steenworp van Java verwijderd, is het onderwerp van het
proefschrift van Henk Schulte Nordholt. Onderwerp is de geschiedenis van een van
de Balische vorstendommen. De titel luidt: Een Balische dynastie, hiërarchie en
conflict in de Negara Mengwi 1700-1940. In dit historische proefschrift waarin de
plaatselijke politiek ontnuchterend uit de doeken wordt gedaan, is wel een grote
aandacht voor rite en religie, maar gezwijmel over Bali als het aardse paradijs
ontbreekt gelukkig opvallend. (Bestellen per brief aan de auteur, per adres ASC,
Oudezijds Achterburgwal 185, 1012 DK Amsterdam, f 45,-.)
De oorlog van Nederland tegen de Indonesische Revolutie (1945-1950) is niet
vergeten. Maar lang leek dat wel het geval, en zo heet dan ook het dagboek van
hospik A. van Helvoort over zijn tropenjaren in 1947-1950 De verzwegen oorlog.
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Zomaar een dagboek van zomaar een soldaat, in al zijn eenvoud van een twintigjarige
die geen benul had van politiek. Zeer aansprekend, en het soort document waar je
veel van kunt leren. (Uitgeverij Xeno, pb 1514, 9701 BM Groningen. Prijs: f 25,-.
Tel.: 050-129640)
Herdrukken over de oorlog in Indië zijn er ook: de bundel Politionele Acties,
onder redactie van G. Teitler en P.M.H. Groen is weer te koop, evenals de nieuwe
druk van Het Nederlands-Indonesisch conflict, ontsporing van geweld door J.A.A.
van Doom en W.J. Hendrix. (Beide boeken zijn uitgaven van De Bataafsche Leeuw
en kosten respectievelijk f 39,50 en f 41,-).
Ook over de politionele acties gaat het boek De weg terug, het vergeten leger
toen en nu van Anton P. de Graaff (uitgeverij Van Wijnen-Wever, Franeker, f 18,50).
In dit boekje beschrijft De Graaff, destijds dienstplichtige, in een aantal schetsen de
spanning van het soldatenleven toen, en hij geeft een verslag van een reis terug langs
het Java van nu, samen met zijn oude strijdmakkers. Anton P. de Graaff schreef
eerder zijn bittere herinneringen onder de titel De heren worden bedankt, en ik vrees
dat hij daarin het beste heeft gegeven dat hij te bieden had. Zijn nieuwe boek is door
de tweeslachtigheid (schetsen en reisverslag) merkwaardig van compositie. Vervelend
is dat er een soort politiek zelfmedelijden begint op te treden in zijn herinneringen:
het wereldbeeld wordt bepaald door rotte politici in Den Haag (en dat waren ze,
toegegeven) en gedupeerde soldaten in de Oost. Dat er nog een derde partij was, nog
veel meer gedupeerde Indonesiërs die twintig maal zoveel mensen verloren als wij
en politiek gelijk hadden, word je ook in dit tweede boek van De Graaff niet gewaar.
Er zit in zijn denken geen evolutie, en dat maakt het oninteressant.
Een heel bijzondere uitgave over de letterkunde van en over Indië-Indonesië is het
lentenummer van De Tweede Ronde (Bert Bakker). Voor de coulante prijs van f
12,50 in de goede boekhandel krijgt de lezer een schat aan verhalen van Nederlanders
en Indonesiërs, prachtige en goed vertaalde poëzie, tekeningen, essays en wat al niet.
Veertig auteurs werkten mee, de vertalers niet meegerekend, en onder hen zijn
Vroman, Vuyk, Springer, Joop van den Berg, Charil Anwar, Resink, Manugunwiijaya
(lees zijn pas vertaalde roman De Wevervogel die Meulenhoff uitgaf), Pramoedya,
Toeti Heraty, Sitor Situmorang en Termorshuizen wiens proefschrift over P.A. Daum
deze maand verschijnt. Ook voor de Indonesië-reiziger is dit compacte nummer van
De Tweede Ronde met zijn 224 pagina's een ideaal reisboekje.
Ten slotte een zeer specialistisch boek, ook van hoog niveau. Prof. dr. A.J. Bernet
Kempers heeft zijn standaardwerk over de keteltrommel (pauk) eindelijk gepubliceerd,
in een dik boek van zeshonderd bladzijden, onder de titel The Kettledrums of
Southeast Asia. Het boek is een aflevering van het Modern Quarterly Research in
Southeast Asia, en wie zich bezighoudt met de kunst van Zuidoost-Azië in welke
vorm ook, zal aan dit boek veel plezier beleven. Behalve de musicologische aspecten
bespreekt de auteur tal van symbolen die op de trommels afgebeeld zijn en de
betekenis daarvan reikt verder dan de trom alleen. (Uitgever: A.A. Balkema, pb 1675,
3000 BR Rotterdam. Prijs: f 100,70)
TESSEL POLLMANN
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Hans Andreus en Bernard Waehlens
Een kanttekening hij Hugo Claus' Een zachte vernieling
Jan van der Vegt
In de Boekenbijlage van 7 mei 1988 wijdde Ad Fransen een uitvoerige beschouwing
aan de roman Een zachte vernieling van Hugo Claus, waarin een aantal Vijftigers in
vermomming voorkomt. Terecht stelde Fransen vast dat het personage Bernard
Waehlens, met wiens dood de roman begint, trekken van Hans Andreus vertoont.
Tegen het eind van de roman komt ter sprake, dat Waehlens zich in 1943 voor het
Oostfront heeft gemeld. Samen met Hoome (in wie men Lucebert kan herkennen)
was hij naar een Amsterdams aanwervingscentrum van de SS gegaan. Hoome had
zich bijtijds bedacht, Waehlens tekende.
Fransen, die gezocht heeft naar parallellen tussen de romanfiguur Waehlens en
Hans Andreus, moet zich begrijpelijkerwijs hebben afgevraagd in hoeverre dit op
feiten berustte. Hij heeft er de ‘biografische verkenning’ op nagekeken, die ik in
oktober 1983 in Bzzlletin publiceerde en hij vond daarin: ‘in de verwarring van de
oorlogsjaren verliezen ook wij hem uit het oog’. Fransen noemt dit ‘een raadselachtige
formulering’.
Toen ik dat biografische artikel schreef, was ik wel op de hoogte van geruchten
over Andreus en de oorlogsjaren, maar ik beschikte over zo weinig concrete gegevens
dat het mij beter leek deze delicate kwestie maar in het midden te laten. Nu kan ik
er duidelijker over zijn dan in die ‘verkenning’.
De kern van wat Claus vertelt, berust inderdaad op feiten: in maart 1943 meldde
Johan van der Zant (dat is de ware naam van Hans Andreus) zich aan als
Oostfrontvrijwilliger. Hij was toen net zeventien geworden (volgens de roman zestien),
en uit die leeftijdsgroep werden toen vrijwilligers gerecruteerd. Hij is niet in
gezelschap van Lucebert naar een Amsterdams aanmeldingsbureau gegaan, maar is
met een klasgenoot van de hbs naar Den Haag gereisd; de klasgenoot keerde naar
school terug, Johan werd ingelijfd. Voor zijn moeder en stiefvader was het een
pijnlijke verrassing, zijn natuurlijke vader Van der Zant schijnt nog getracht te hebben
de jongen van dit onzalige plan te weerhouden. Vrienden noch andere klasgenoten
noch Johans toenmalige vriendin wisten iets van zijn voornemen af.
Johan is naar het front in Joegoslavië gestuurd, maar hij was vroeg in 1944,
misschien zelfs al bij de jaarwisseling 1943-1944, in Nederland terug. Over het hoe
en wat van die terugkeer heb ik uiteenlopende verhalen gehoord. Mogelijk heeft hij
zich, geschrokken van de realiteit van de Duitse krijgsdienst, door te simuleren
ongeschikt kunnen laten verklaren.
Wat hem tot de stap gebracht heeft, is voorlopig nog een raadsel. Het is niet
onwaarschijnlijk dat iemand de nogal wereldvreemde, met zijn hoofd in dichterlijke
wolken lopende puber dit heeft aangepraat. In elk geval is er geen sprake geweest
van een politieke keuze, niemand heeft hem ooit iets horen zeggen dat in die richting
wees. Waarschijnlijk heeft hij in een impuls van onvolwassen dwarsheid gehoor
gegeven aan de overredingskracht van persoonlijke of onpersoonlijke - propaganda,
die strijden aan het Oostfront als een daad van idealisme voorstelde.
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Hans Andreus

Dit is het ‘geheim’ waar Vinkenoog, zoals Fransen signaleerde, het in Literama
over had en dat Andreus de rest van zijn leven gekweld heeft. Zijn literaire
generatiegenoten raakten er op den duur van op de hoogte, maar niemand bracht de
zaak naar buiten, omdat niemand deze misstap van een schooljongen in verband kon
brengen met de latere Andreus, met diens afkeer van macht en geweld. Ik ben er bij
mijn onderzoek door getroffen hoe tolerant andere Vijftigers als Schierbeek, Elburg
en Kouwenaar, die in de oorlog aan de verzetskant hadden gestaan (ze waren ook
ouder!), over dit feit uit Andreus' leven praatten. Andreus heeft er zelf nooit openlijk
over durven spreken, hoewel hij door een ‘verklaring van onvrijwilligheid’
gevrijwaard was voor maatschappelijke gevolgen.
Claus had blijkbaar dit feit nodig om de tragische Andreus-kant in Waehlens
contour te geven. Maar Waehlens is uit een gecompliceerd mengsel van feiten en
fictie opgebouwd. Fransen ontdekte de overeenkomst tussen het slot van Andreus'
autobiografische roman Denise (de nog net ingehouden moordaanslag op de geliefde)
en de passage in Een zachte vernieling, waarin Waehlens een gewelddadige aanval
doet op het meisje Sabine. Toch moet men voorzichtig zijn. Sabine lijkt in niets op
Odile Liénard, die van 1951 tot 1955 de gezellin van Andreus was en die in Denise
tamelijk waarheidsgetrouw geportretteerd is. En de gewelddaad die Claus beschrijft,
heeft niet zo plaatsgevonden. Waehlens heeft trekken van Andreus, hij is het niet.
Fransens vraag of het oorlogstrauma en het liefdesdrama samenhangen, zou ik
bevestigend beantwoorden, maar die samenhang is te gecompliceerd om hier uiteen
te zetten. Later dit jaar zal ik er in een publikatie op terugkomen.
■

Bijgeloof en handeldrijven
De Borgesiaanse parallelwereld van Jim Crace
Het zevende werelddeel door Jim Crace Vertaling Caroline van Lingen
Uitgever: Contact, 119 p., f 24,90
Eric Gobbers
Een paar weken geleden maakte Malcolm Bradbury op deze pagina's de opmerking
dat de huidige Engelse roman in tegenstelling tot twintig a dertig jaar terug zijn
neiging tot provincialisme heeft overgelaten aan de Amerikanen, en de zaken veel
weidser en internationaler is gaan zien. Jim Crace's debuut Het zevende werelddeel
(‘Continent’) is in ieder geval een fors argument pro Bradbury's stelling. Er is nergens
een pub, steak and kidney-pie of angry young man te bekennen, sterker nog, er is
van Engeland helemaal geen sprake meer. De zeven verhalen spelen in het zevende
werelddeel waar men volgens het aan een zekere Pycletius ontleende motto leeft van
handel en bijgeloof. Crace heeft een Borgesiaanse parallelwereld gecreëerd waar de
fundamenten van de westerse ratio op een fijnzinnige manier ontwricht worden.
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Het handel-en-bijgeloof-thema wordt in de verschillende verhalen telkens op weer
een andere wijze geïllustreerd. In het eerste verhaal, ‘Pratend Doodshoofd’, gebeurt
dit nog vrij simpel, bijna didactisch zelfs, vooral wanneer de verteller, een jonge man
die een biologieopleiding volgt aan een Europese universiteit en zich vragen gaat
stellen bij het weinig redelijke geloof van zijn dorpsgenoten, een les krijgt in de
basisregels van het handeldrijven. ‘Ik trek me niets aan van de dictatuur van de
wetenschap,’ zegt een handelaar, ‘en jouw dorpsgenoten ook niet. Vrijheid van keuze.
Hou jezelf naar willekeur voor de gek, dat is het devies van de natie! Leid het bijgeloof
in vaste banen. Doe er je voordeel mee. Melk het uit.’
Naarmate we vorderen in het boek, stijgt de abstractiegraad. De politiek komt aan
bod, de seksualiteit, de kunst en de economie. En telkens bouwt Crace zijn verhaal
op rond de contradictie van handel (rede) en bijgeloof.
Crace's verhalen behandelen steeds het moment waarop de vooruitgangsideologie
zich tegen zichzelf gaat keren, zoals in het hilarische ‘Elektriciteit’, waarin wordt
verteld over de komst van dit magische middel naar een onderontwikkeld dorp.
De volgorde van de verhalen in Het zevende werelddeel is allesbehalve lukraak.
De toenemende abstractie, de verschillende varianten op de handel-bijgeloof thematiek
monden uit in het laatste luik, de sluitsteen van deze in de epiek en de antropologie
gedrenkte visionaire literatuur. De bedrijfsagent in ‘Het uitzicht vanaf de Zilverheuvel’
heeft onder druk van een langdurige eenzaamheid al zijn rationalistische
bedaringsmechanismen afgeleerd. Zijn nuttige taak (het verzamelen van informatie
over de edele metalen en ertsen die in de bodem van een heuvel zouden zitten) vervult
hij al lang niet meer naar behoren. De realiteit is zoekgeraakt. In zijn koortsig brein
ontstaat een nieuwe wereld die de regels van plausibiliteit en aanvaardbare
verhoudingen links laat liggen. Dood, waanzin en luciditeit worden met elkaar
verenigd, en zo wordt een waardig einde gesteld aan de berichten uit het zevende
werelddeel.
Het schijnt dat Jim Crace acht jaar aan dit dunne boekje heeft gewerkt. Verwijten
van luiheid en te beperkte produktie zijn ongepast, luister liever naar de woorden
van de kalligraaf uit het verhaal ‘Zonden en deugden’. Steeds opnieuw schaaft hij
aan zijn letters ‘om te komen tot volledig evenwichtige afmetingen om balans en
ritme te ontwikkelen, om inhoud uit te drukken in vorm. (...) Hij streeft naar
schoonheid van de hoogste intellectuele orde, zo verfijnd, beschouwend en beschaafd
mogelijk. Haast is uit den boze.’
■
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Ik schrijf om de nachtelijke monsters te bezweren
Alain Robbe-Grillet over zijn ‘Nouveau Autobiographie’
Van Alain Robbe-Grillet, de belangrijkste vertegenwoordiger van de
‘Nouveau Roman’, werden verschillende boeken in het Nederlands
vertaald: De jaloezie, De gouden driehoek en Vorig jaar in Mariënbad
(verschenen in de jaren zestig bij Meulenhoff). Van dit laatste boek maakte
Robbe-Grillet ook een scenario voor de gelijknamige film van Alain
Resnais. Zijn laatste boek Angélique ou l'enchantement werd dit voorjaar
in Frankrijk een belangrijk literair evenement. Het is het tweede deel van
een autobiografische trilogie getiteld Romanesques, waarvan het eerste
deel Le miroir qui revient drie jaar geleden verscheen. In een programma
van de SLAA spreekt op vrijdag 20 mei Hugo Verdaasdonk met
Robbe-Grillet over de autobiografie als vorm van literatuur in Theater De
Balie in Amsterdam. Robbe-Grillet verblijft meestentijds op zijn kasteel
in Normandië, maar Guy Decoene zocht de schrijver op in zijn pied-à-terre
in Parijs.

Guy Decoene
Robbe-Grillet, die landbouwingenieur is, brengt de meeste tijd door met het beheer
van zijn landgoed, als hij tenminste niet in de Verenigde Staten zit waar hij over
eigen werk doceert aan de New York University en de Washington University of
Saint-Louis. Over geen enkele hedendaagse Franse auteur werden zoveel dissertaties,
proefschriften en doctoraalscripties geschreven als over Robbe-Grillet. Tijdens ons
bezoek laat hij ons een proefschrift zien dat hem deze week toegestuurd werd door
een doctoraal student uit Nijmegen. Hij leest ze allang niet meer, maar bewaart ze
wel in een archief, dat ooit La Fondation Robbe-Grillet zal worden, want ergenamen
heeft hij niet. Alain Robbe-Grillet werd lange tijd beschouwd als een auteur die
vrijwel uitsluitend door professoren en studenten literatuur gelezen werd. De gewone
lezer liet het afweten. Ondertussen is wel een en ander veranderd.
Alain Robbe-Grillet: ‘Het is eigenlijk heel paradoxaal. Toen ik in de mode was
wilde niemand mij lezen en nu ik niet meer in de mode ben leest iedereen mij. In de
jaren vijftig beweerden alle critici, met uitzondering van Roland Barthes en Maurice
Blanchot, dat mijn boeken onleesbaar waren. Daardoor was er niemand die mij wilde
lezen. Ik was zeer bekend, want iedere criticus schreef over mij, maar ik had geen
lezers. Van mijn derde roman, La jalousie, zijn er het eerste jaar geloof ik amper
driehonderd exemplaren verkocht.
Ik vraag mij nog altijd af waarom men mijn boeken onleesbaar vond. Ze waren
moeilijk, maar toch niet onleesbaar! Waarom waren ze moeilijk? Ze waren niet
moeilijk op het vlak van de taal. Finnegans Wake van James Joyce is moeilijk te
lezen, omdat de woorden moeilijk zijn en de zinsbouw ingewikkeld. Bij mij is dit
niet het geval. Integendeel, ik gebruik makkelijke woorden en eenvoudige zinnen.
Weet u dat La jalousie in het buitenland gebruikt wordt om kinderen Frans te leren?
Begin jaren zestig heeft de Amerikaanse uitgever Macmillan een reeks schoolboeken
over Franse literatuur uitgegeven. De eerste drie titels die hij uitgaf waren: L'étranger
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van Camus, Vol de nuit van Saint-Exupéry en La jalousie van Robbe-Grillet. Mijn
laatste roman Djinn wordt in Duitsland, Engeland, Denemarken en zelfs in China
als leerboek Frans gebruikt. Het is de niet de taal die mijn boeken moeilijk maakt.
Wat mijn boeken moeilijk maakt is de structuur van het verhaal. De taal is eenvoudig,
de structuur complex. Maar bij Proust en Faulkner is de structuur eveneens bijzonder
ingewikkeld. Ik was dus zeer verbaasd te vernemen dat men mij verweet dat mijn
boeken een ingewikkelde structuur hebben. Alle boeken van grote moderne schrijvers
hebben een ingewikkelde structuur.
De literatuur - en de kunst in het algemeen - heeft door de tijden heen altijd een
zekere moeilijkheidsgraad gekend. Het is niet de taak van de kunstenaar het publiek
te amuseren, maar het naar zijn niveau op te tillen. Lezen impliceert een intellectuele
inspanning. Als men Proust, Kafka of Faulkner wil lezen moet men zich een
inspanning getroosten. Deze schrijvers zijn uiteraard minder toegankelijk dan
Françoise Sagan. Een schrijver moet zijn eigen publiek creëren. De schrijver moet
zijn lezers leren lezen. Dat is wat ik gedaan heb. Dat vraagt tijd. De lezers blijken
mijn boek nu veel makkelijker te kunnen lezen dan vroeger. Elke nieuwe literaire
stroming heeft tijd nodig om een lezerspubliek te vormen. Schrijvers als Flaubert en
Stendhal waren in hun tijd ook moeilijke auteurs en zijn dat nu helemaal niet meer.
Mijn boeken hebben een lange weg afgelegd. Dertig jaar heeft het geduurd. Mijn
eerste boeken La jalousie, Les gommes en Le voyeur verkopen nu heel goed.
Momenteel worden er elk jaar vijfduizend exemplaren van La jalousie verkocht. Het
zijn dus geen best-sellers maar long-sellers. Ik kon vroeger niet van mijn pen leven,
maar inmiddels heb ik met mijn auteursrechten het kasteel in Normandië kunnen
afbetalen.

FRANCIS DAVID

Toen ik begin jaren vijftig het manuscript van mijn eerst boek, Les gommes, aan
uitgeverij Gallimard aabood, werd het geweigerd met het argument: zeer interessant
maar er is geen lezerspubliek voor. Niemand kan het lezen dus heeft het geen zin
om het te drukken. Les gommes is toen uitgegeven door Les Editons de Minuit1. Deze
uitgeverij werd tijdens de oorlog opgericht om clandestien werk uit te geven van
schrijvers die van de Duitse bezetters een publikatieverbod gekregen hadden. Na de
oorlog ging Minuit door met het uitgeven van auteurs die door gevestigde uitgevers
geweigerd waren. Beckett is alle uitgeverijen van Parijs langs geweest vooraleer hij
bij Minuit terecht kwam. Minuit heeft het aangedurfd om auteurs uit te geven waar
nog geen publiek voor was. Toen Minuit Marguerite Duras begon uit te geven, had
ze nog helemaal geen publiek. Maar van haar boek L'amant zijn in Frankrijk alleen
al 750.000 exemplaren verkocht. Inmiddels heeft Minuit twee Nobelprijswinnaars
in huis, Samuel Beckett en Claude Simon. Geen enkele andere Franse uitgeverij kan
zich daarop beroemen.’

Nobelprijs
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In 1955 werd Alain Robbe-Grillet literair adviseur bij uitgeverij Minuit. Hij trok een
aantal auteurs aan, onder wie Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Robert Pinget
en Claude Simon die onder het etiket Nouveau Roman de literatuurgeschiedenis
zouden ingaan. Toch vormden deze auteurs geen school.
‘Nee, toen we naar buiten traden als de Nouveau Roman hadden we niet het gevoel
dat we een school vormden. Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Robert Pinget en
ikzelf waren zeer verschillend van elkaar. Het enige wat we gemeen hadden, was
dat we tegen de geldende literaire normen ingingen. We waren tegen de traditionele
roman en wilden een nieuw soort roman schrijven. We wilden niet schrijven zoals
een auteur in de jaren vijftig hoorde te schrijven. We benaderden de literatuur op een
andere wijze dan het literaire establishment.
De Nouveau Roman is een beweging die een radicale formele revolutie in de
literatuur heeft doorgevoerd. Men begint nu eindelijk het belang van deze beweging
in te zien. Mede dank zij de toekenning van de Nobelprijs aan Claude Simon. Met
Claude Simon heeft eigenlijk de Nouveau Roman de Nobelprijs gekregen. Ik moet
zeggen, dat toen ik het nieuws uit Stockholm vernam, ik het gevoel had dat ik ook
de Nobelprijs gekregen had. Ik was toen in de Verenigde Staten en de Amerikanen
vroegen mij waarom Ik de Nobelprijs niet gekregen had. Ik heb toen geantwoord dat
Claude Simon “nobeliseerbaarder” was dan ik. Hij heeft echt het hoofd van een
Nobelprijswinnaar. Ik niet. Ik zie er op mijn zesenzestigste nog steeds als een
ondeugende jongeman uit. Bovendien is zijn werk aanvaardbaar voor de humanisten,
terwijl mijn werk vanwege de erotiek nog steeds op veel tegenstand stuit. Onlangs
nog wou een Franse hoogleraar aan de universiteit van Dublin een college geven
over mijn werk. Het departement Franse literatuur was aanvankelijk zeer
geïnteresseerd, maar toen het diensthoofd, een dame, mijn roman Le triangle d'or te
lezen kreeg, was ze geschokt. Maar ik ben blij dat het Nobelprijscomité Claude Simon
verkozen heeft als vertegenwoordiger van de Nouveau Roman. Hij is immers nog
moeilijker te lezen dan Duras of ikzelf, waardoor hij nog minder belangstelling van
het publiek kreeg. De Nobelprijs is een mooie reclame voor zijn oeuvre.’

De Nieuwe Autobiografie
Le miroir qui revient en Angélique, ou l'enchantement zijn erg verschillend van wat
Robbe-Grillet daarvoor geschreven heeft. Ze zijn niet geschreven in die droge
onderkoelde taal die zo typerend was voor zijn vroegere werk, maar in een vlot
leesbare stijl die blijkens de verkoopcijfers in de smaak valt van het grote publiek.
De verschillen zijn van dien aard dat sommige critici stellen dat Robbe-Grillet
gebroken heeft met de Nouveau Roman. Robbe-Grillet ontkent dit ten stelligste. Naar
eigen zeggen ligt zijn autobiografische werk volledig in de lijn van de Nouveau
Roman. Hij wil zijn autobiografische trilogie Romanesques dan ook omschrijven als
de Nouvelle Autobiographie.
‘Ik heb helemaal niet gebroken met de Nouveau Roman. Natuurlijk zijn er
verschillen tussen Djinn en Le miroir qui revient. Maar tussen al mijn boeken zijn
er grote verschillen. Vergelijk La jalousie maar eens met Project pour une révolution
à New York. Het belangrijkste verschil met mijn vroege werk is dat er in mijn laatste
twee boeken een nieuw personage opduikt: Alain Robbe-Grillet. Het succes van de
laatste twee boeken bij het grote publiek is volgens mij te wijten aan wat ik het
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autobiografische effect noem. Een lezer voelt zich meer aangetrokken door een boek
als hij weet dat het autobiografisch is.
Ik heb mijn autobiografie volgens dezelfde principes geschreven als mijn romans.
Daarom noem ik het ook Nouvelle Autobiographie. Net zoals er een Nouveau Roman
bestaat bestaat er zoiets als een Nouvelle Autobiographie. Laat ik dit verduidelijken:
de traditionele roman is gebaseerd op een chronologisch coherente en causale
schikking van de elementen. Er is geen plaats voor leemten, contradicties, of
misverstanden. In de traditionele autobiografie maakte de auteur van zichzelf eigenlijk
een traditionele romanfiguur. In de Nouveau Roman worden de elementen op een
heel andere wijze gerangschikt dan in de traditionele roman. De causale relaties
tussen de elementen zijn vervangen door bizarre onzekere verbanden. De Nouvelle
Autobiographie gaat van dezelfde principes uit.’
De autobiografie van Robbe-Grillet begint met de bijna programmatische woorden
‘Si j'ai bonne mémoire’ - als ik mij goed herinner. Als hij zich iets niet goed herinnert,
trekt hij zich daar niets van aan. Hij schrijft gewoon verder. Ook als iets makkelijk
na te trekken valt. Tijdens het schrijven verlaat hij zich uitsluitend op zijn geheugen,
ook al weet hij dat het geheugen gebeurtenissen uit het verleden vervormt en vervalst.
Hij schrijft zelf herinneringen op waarvan hij zeker weet dat ze niet gebeurd kunnen
zijn. Zo vertelt hij dat zijn moe-
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der hem als kleine jongen door een bus gegooid heeft. Dat kan niet waar zijn, maar
hij herinnert zich dit op een manier dat het lijkt alsof het echt gebeurd is. Dus schrijft
hij het zo op.
‘Ik heb getracht om alle herinneringen die mij belangrijk toeschenen op een rijtje
te zetten, ook al lijken ze onbeduidend. Fobieën uit mijn kindertijd, traumatische
ervaringen, maar ook leuke herinneringen. Ik ben er mij terdege van bewust dat die
herinneringen onzeker zijn. Herinneringen zijn fragmentarisch, ze bewegen,
veranderen, verplaatsen zich, veranderen van betekenis. Ik heb er ook geen rekening
mee gehouden of mijn herinneringen met de waarheid overeenstemmen. Zo vertel
ik bij voorbeeld in Le miroir qui revient dat mijn grootvader oorlogswees was. Een
oude tante die het boek gelezen had, wees me erop dat dit niet waar was. Ik heb een
moment overwogen om dit in een volgende druk te verbeteren, maar ik heb het
uiteindelijk laten staan. Ik vind het belangrijker om te schrijven wat ik geloof dan
wat waar is. Ik geloof niet in de waarheid op het vlak van de literatuur. Het feit dat
de Chinees in de L'amant van Marguerite Duras waarschijnlijk niet bestaan heeft,
neemt niet weg dat deze man een determinerende rol in haar existentie gespeeld
heeft, ook al is hij een denkbeeldige figuur. ‘
De autobiografische trilogie van Robbe-Grillet is deels fictief, vandaar de titel
Romanesques. Sommige herinneringen roepen beelden op en fantasieën die hij
uitwerkt tot fictieve verhalen, zodat de lezer vaak niet weet of hij met een reëel of
met een fictief personage te maken heeft. Een van de belangrijkste personages uit
de trilogie is de mysterieuze Henry de Corinthe. Heeft die man nu werkelijk bestaan?
‘Zeer zeker! Henri de Corinthe was iemand die, toen ik kind was, vaak bij ons
thuis op bezoek kwam. Hij was een officier van de cavalerie met wie mijn vader
bevriend was geraakt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Om een of andere mysterieuze
reden stuurden mijn ouders mij telkens weg als Corinthe op bezoek kwam. Ik mocht
hem niet zien. Ik heb hem maar twee keer in levenden lijve gezien: een keer in de
huiskamer en een keer in de Opéra van Parijs tijdens de Duitse bezetting. Ik heb in
mijn boek hele hoofdstukken over die man verzonnen. De critici dachten dat hij een
volkomen fictieve figuur is, maar hij heeft echt bestaan! Ik heb twee foto's nooit
willen publiceren omdat ze van te slechte kwaliteit zijn om af te drukken, maar ik
kan ze u laten zien. Wat ik wel gepubliceerd heb is een zelfportret van een verre neef
van Henri de Corinthe, de Duitse kunstschilder Lovis Corinthe die sprekend op hem
lijkt. Ik weet waar hij op het einde van zijn leven heeft gewoond, in een luguber fort
aan de Bretonse kust. Henri de Corinthe heeft een heel belangrijke rol in mijn leven
gespeeld. Soms identificeer ik hem in mijn werk met mijn vader, soms met mezelf.’
Drie jaar geleden verschenen er bijna tegelijkertijd drie autobiografische boeken
van Nouveau Roman-auteurs: Le miroir qui revient van Alain Robbe-Grillet, L'amant
van Marguerite Duras en Enfances van Nathalie Sarraute. Deze boeken kenden een
voor de Nouveau Roman ongekend succes2 Het leek wel afgesproken. Maar volgens
Robbe-Grillet was het louter toeval dat ze alle drie tegelijk aan een autobiografie
waren begonnen.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Alain Robbe-Grillet

‘Eind jaren zeventig vroeg uitgeverij du Seuil mij een autobiografisch portret over
mezelf te schrijven voor hun reeks Ecrivains de toujours. Dit is een monografieënreeks
over wereldbekende schrijvers zoals Shakespeare, Proust, Borges enzovoort. Het
was de bedoeling dat schrijvers die nog leefden over zichzelf schreven. Na het succes
van Roland Barthes par lui-même wou men een Robbe-Grillet par lui même uitgeven,
om de reeks af te sluiten. Ik heb toen zo'n dertig bladzijden geschreven over mijn
jeugd, maar tijdens het schrijven kwam ik tot conclusie dat ik geen traditionele
autobiografie kon schrijven. Ik ben er toen mee opgehouden omdat ik het te druk
had met de produktie van mijn film La belle captive. Zeven jaar later ben ik tijdens
een verblijf in de Verenigde Staten opnieuw aan het werk gegaan. Heel toevallig
waren twee andere schrijvers van de Nouveau Roman, namelijk Nathalie Sarraute
en Marguerite Duras eveneens begonnen met het neerschrijven van hun
jeugdherinneringen. En ook hun herinneringen bleken geen traditionele autobiografie
te zijn. Blijkbaar bestaat er dus wel degelijk iets als de Nouvelle Autobiographie.
Toen ik ongeveer tachtig pagina's geschreven had kwam ik tot het besluit dat
tweehonderdvijftig pagina's veel te weinig was en dat ik meer dan zevenhonderd
pagina's nodig zou hebben. Aangezien ik niet van dikke boeken houd, leek het me
handiger om drie delen van ongeveer tweehonderdvijftig pagina's elk te schrijven,
die men evenwel los van elkaar kan lezen. Het zijn dus geen drie delen van een en
hetzelfde boek. Men kan elk boek afzonderlijk lezen. Ieder deel is immers opgebouwd
rond een specifiek thematiek. Le miroir qui revient is een familiekroniek van de
Robbe-Grillet-clan. Ik ben opgegroeid in een zeer politiek geëngageerde familie.
Mijn ouders waren uiterst rechts, fascistisch zelfs. Ze waren aanhangers van Pétain
en Maurras en sympathiseerden met het nationaal-socialisme. De politiek staat dus
centraal in dit eerste deel. In deel twee Angélique ou l'enchantement heb ik het over
mijn ontluikende seksuele fantasieën die bij mij als kleine jongen vorm begonnen te
krijgen. Ik heb heel vroeg zeer uitgesproken sadomasochistische fantasieën gehad.
Dat hoort niet thuis in de familiekroniek van deel een, omdat ik daar met mijn familie
niet over sprak. Ik was zeer aan mijn moeder gehecht en vertelde haar alles, behalve
dat. Ik begreep dat ik haar dat niet kon vertellen. In deel drie, dat La mort de Corinthe
zal heten, heb ik het over de laatste jaren van het leven van Henri de Corinthe en de
geschiedenis van de Nouveau Roman sinds de jaren vijftig.’

Fascisme en sadomasochisme
Alain Robbe-Grillet zegt dat hij schrijft om de nocturne monsters die in hem sluimeren
te bezweren. Om welke monsters gaat het hier?
‘Het ene monster is dat van de politiek. Als zoon van een rechtse vader geloofde
ik toen ik jong was in het nationaal-socialisme omdat dit regime voor recht en orde
opkwam. Daarom ook ben ik tijdens de oorlog in Duitsland gaan werken in een
wapenfabriek in Nürnberg waar Panzers gebouwd weren. Duitsland was een net land
met veel bloemen en lachende blonde kinderen langs de weg. De Duitse soldaten
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hielpen oude vrouwtjes de straat oversteken. Het Duitse volk was bijzonder vriendelijk
en het leek gelukkig. De Duitsers geloofden alles wat de propagandamachine van
het regime hun wijsmaakte. Ze hadden geen weet van het bestaan van de gaskamers,
en ze wilden het ook niet weten. Toen ik na de instorting van het Derde Rijk het
bestaan van de concentratiekampen vernam, betekende dat voor mij een enorme
schok. Ik weet dat ik niet opnieuw zal vervallen in de politieke waanzin van het
fascisme, maar ik vrees dat dat voor anderen wél eens het geval zou kunnen zijn.
Het monster van het fascisme sluimert. Het andere monster is dat van het
sadomasochisme. Voor mij is het sadomasochisme van fundamenteel belang voor
mijn genitaal functioneren. Het spreekt vanzelf dat men dit monster moet bestrijden.
Men mag er wel mee spelen maar het niet verwezenlijken. Nu zijn er twee manieren
om het monster van het sadomasochisme te bezweren. De eerste methode is die van
het puritanisme. Men sluit zijn ogen, men zwijgt erover. Dit is volgens mij een zeer
slechte methode. De tweede methode is die van de katharsis. Deze bestaat erin het
monster onder ogen te zien, het nauwkeurig te beschrijven of te laten zien in boeken
of films. De Grieken deden dit al. Het antieke Griekenland dat zo wijs en vreedzaam
was, had het meest immorele en gewelddadige theater dat men zich kan voorstellen.
In elke Griekse tragedie is er wel een vadermoord, een moedermoord of een geval
van incest. De verborgen monsters werden op het toneel geplaatst zodat iedereen ze
kon zien. Hierdoor werden ze onschadelijk gemaakt. Ik geloof dat de katharsisfunctie
een van de belangrijkste functies van de literatuur is. Daarom heb ik mijn echtgenote
Catherine ook aangespoord haar erotische fantasieën neer te schrijven3. In de hoofden
van de mensen zitten heel wat monsters verscholen. Sommigen zijn zich daarvan
bewust, anderen niet. Misdadigers zijn meestal degenen die zich niet bewust waren
welk monster ze in hun hoofd hadden. Er zijn een aantal psychoanalisten die zich
over mijn romans gebogen hebben en die tot de conclusie gekomen zijn dat ik een
ernstig geval was, maar van het onschuldige genre. Omdat ik door mijn schrijven
mijn eigen monsters beheerst heb. Indien ik geen schrijver geworden was, was ik
misschien een massamoordenaar geworden.
■
1. Robbe-Grillets allereerste boek Un régicide geschreven in 1949 verscheen na
Les gommes.
2. De Nederlandse vertaling van het boek van Nathalie Sarraute verscheen in de
reeks Privé-Domein van De Arbeiderspers, dat van Marguerite Duras bij
Meulenhoff.
3. Catherine Robbe-Grillet heeft onder het pseudoniem Jeanne Berg twee erotische
romans geschreven L'image (1957) en Cérémonies des femmes (1985),
uitgegeven door respectievelijk Les Editions de Minuit en Bernard Grasset.
Guy Decoene is vertaler en schrijft over Franse literatuur in diverse Belgische dagen weekbladen.
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Het leven na de wanhoop
Alasdair Gray neemt het op voor de continuïteit
1982 Janine door Alasdair Gray Vertaling Guido Golüke Uitgever: De
Arbeiderspers, f 49,50
Hans Schoots
De handeling in Alasdair Gray's roman 1982 Janine is eenvoudig: Jock McLeish ligt
zich een nacht lang af te trekken op het bed van zijn hotelkamer in Greenock,
Schotland. Onderwijl bedrinkt hij zich. Als de nacht reeds ver is gevorderd besluit
hij een eind aan zijn leven te maken, maar als hij zesenvijftig pillen met veel whisky
naar binnen heeft gewerkt, bedenkt hij zich en steekt zijn vinger in zijn keel. 1982
Janine is echter niet zozeer een beschrijving van deze handelingen. In het eerste
gedeelte van het boek bevindt de lezer zich in het hoofd van Jock en neemt kennis
van diens gedachtenwereld, waarin mijmeringen over zijn eigen leven en over politiek
steeds weer worden afgewisseld met verhitte bedenksels die voeren naar het volgende
eigenhandig bewerkstelligde orgasme. In de tweede helft vertelt Jock over vroeger.
Schrijft Gray porno? Ik geloof het niet. Hij laat zijn licht schijnen in de duistere
spelonken van de mannelijke psyche. Jocks erotische fantasieën zijn slechts een
variant op gedachten die veel mannen weleens door het hoofd spoken zonder dat
daar de tussenkomst van de porno-industrie bij nodig is. Jock zelf weet er niet goed
raad mee. Toen hij lang geleden zijn verzinsels in een onbewaakt ogenblik aan zijn
vrouw vertelde wilde ze negen jaar lang geen seks meer met hem en op de vraag wat
hem ertoe bracht verachtelijke boeven te verzinnen die vrouwen mishandelen had
hij geen antwoord: ‘Het is een mysterie waar ik ook niets van begrijp.’ Erover
nadenkend op zijn hotelkamer verzoent hij zich met de sadistische emoties die hij
bij zijn gemasturbeer heeft. ‘Ik ben geen slecht mens, ik ben een goed mens. Ik heb
gedaan wat mijn moeder wilde, wat mijn ex-vrouw wilde, wat haar vader wilde, ik
heb ooit een vriend gehad die me graag mocht en nu zijn ze bij de Nationale
Beveiliging heel tevreden over me. Mijn salaris is het bewijs. Ik geef geld aan Oxfam,
het Leger des Heils en het Kankerfonds... In volle treinen en bussen sta ik dikwijls
mijn plaats af aan invaliden en armoedig geklede oude vrouwen. Ik heb mijn hele
leven nooit een man, vrouw of kind geslagen. Sinds mijn dertiende jaar heb ik geen
traan meer gelaten. Heb ik dan niet het recht verdiend om in de beslotenheid van dit
lichaam, in de geheime afzondering van deze hersenpan op alle mogelijke manieren
alle mogelijke vrouwen te nemen die ik maar wiP’

Gedachtensprongen
Op veel plaatsen ademt de roman een cynisme à la Céline of Henry Miller, maar in
tegenstelling tot deze auteurs heeft Gray nog enig geloof in de mensheid.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Alasdair Gray
JERRY BAUER

Jocks gedachtensprongen volgend wordt duidelijk dat hij alles in zijn leven heeft
verloren dat de moeite waard was. Denny, de enige vrouw waarvan hij heeft gehouden,
is hij door eigen toedoen kwijtgeraakt. Aan zijn werk bij een toneelgezelschap had
hij veel plezier beleefd, maar hij maakte er zelf een einde aan door een destructieve
eigenmachtige handeling die de hele groep uiteen deed vallen. ‘Ik was een zak,’ is
zijn gevolgtrekking: ‘We wisten niet hoe we goed voor elkaar moesten zijn.’ Hij is
een eenzaam man geworden die zijn beroep alleen maar uitoefent voor het geld. Maar
aan het einde van de doorwaakte nacht, als hij zich heeft voorgenomen zijn leven te
beteren, besluit hij ontslag te nemen en iets bevredigends te gaan doen, wat dat dan
ook moge zijn. Tot een van zijn droomvrouwen zegt hij: ‘O Janine, gekke griet, kom
nu bij me. Ik zal teder zijn. Ik zal lief voor je zijn.’ Er verandert (nog) niets in de
werkelijkheid, maar Jocks fantasie wijzigt zich al. Zijn hardvochtige erotische
gedachten zullen wellicht tot een verleden van radeloosheid en onvermogen gaan
behoren.
1982 Janine is in een opmerkelijke literaire vorm gegoten. Het eerste deel, dat
zijn climax vindt in Jocks zelfmoordpoging, en waarin modernistische technieken
als stream of conscousiness, montage en Dada-achtige typografie worden gebruikt,
staat in scherpe tegenstelling tot het conventionele verhaal in de tweede helft. Daarin
is Jock tot rust gekomen, vertelt onder meer de ontroerende en hartverscheurende
geschiedenis van zijn liefde voor Denny en ziet nog hoop voor zichzelf. De vorm
staat in directe relatie tot Jocks gemoedstoestand. Modern en conventioneel zijn voor
Gray gelijk waardig naast elkaar staande middelen die ingezet kunnen worden al
naar gelang het uitkomt. Gray onderstreept dit bijna programmatisch door achterin
een overzicht op te nemer van uiteenlopende auteurs uit de laatste vier eeuwen, die
hem hebben geïnspireerd. In plaats van te breken met al het voorgaande om het
absoluut nieuwe te creëren, zoals de gewoonte was in de moderne periode, benadrukt
Gray zijn plaats in de continuïteit van de geschiedenis. Je zou de opbouw van Janine
zelfs als metaforisch kunnen zien voor honderd jaar literaire ontwikkeling, waarin
het modernisme uitdrukking is van verwarde radeloosheid en de daarop volgende
acceptatie van oudere conventies het leven na de wanhoop vertegenwoordigt. Als je
besluit geen zelfmoord te plegen zit er weinig anders op dan te trachten een beetje
greep op de wereld te krijgen, luidt de gematigd optimistische boodschap die Alasdair
Gray op krachtige en overtuigende wijze aan de lezer voorlegt.
■
In het volgende nummer van de Boekenbijlage zal een interview worden gepubliceerd
met Alasdair Gray.
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De oorlog duurt voort
Twee boeken over de banaliteit van het moorden
Onfatsoenlijke herinneringen door Wim Kayzer Uitgever: Veen, 499 p.,
f 39,50
En de violen zwegen Een verhaal over de holocaust van de zigeuners door
Alexander Ramati Vertaling Henk de Rijk Uitgever: Omega Boek, 204
p., f 29,50
Jan Meyers
‘De Scharführer wandelt door de rijen, maakt een ommetje voor het slapen gaan, de
zweep op de rug, hij neuriet, Richard Tauber heet hij, zo elegant, zo prachtig zingt
hij met een hoog, bijna vrouwelijk stemmetje; wij hebben geluk: das Schwein heeft
geen dienst, das Schwein slaat alleen, das Schwein heeft geen cultuur, Tauber wel,
hij laat zich voorspelen door Franz (...), Franz speelt Chopin alsof hij God zelf is,
dus houdt hij een beetje van Franz, daarom heeft hij Franz tot Kapo benoemd, zo
kan Franz blijven leven, zo kan Franz elke avond Chopin spelen... Nadat hij overdag
gevangenen in elkaar heeft geslagen, Franz is een voorbeeldige Kapo...’
W., een van de personen uit Kayzers boek, heeft honderden van zulke
herinneringen. Hij had een vrouw en twee kinderen; ze zijn vermoord en leven steeds
nadrukkelijker in hem. Wat is niet paradoxaal dat met de vernietiging te maken heeft?
Zelf bleef hij gespaard voor medische experimenten. De kamparts kon zo erudiet
met hem praten over Nietzsche. Waarover zij spraken, wordt niet vermeld. Misschien
over de mens als aap van God die dient om God in zijn al te lange eeuwigheden wat
te verstrooien. Voor een KZ-Häftling is het elk geval een minder stuitend onderwerp
dan dat van de Ewige Wiederkehr.
Ramati laat Mengele, nadat vierduizend bewoners van het zigeunerkamkp te
Auschwitz zijn vergast, zeggen: ‘Jammer van de zigeuner-romantiek.’
Kayzer en Ramati tonen ons het snijpunt van het verschrikkelijke en absurde, de
coördinaten van de holocaust.
De ik-figuur van Onfatsoenlijke herinneringen is van na de oorlog, maar hij heeft
ermee te maken door vrienden die de oorlog met zich omdragen. Ze lopen ervan
over. Hij gelooft niet ir. God als alibi, gaat ervan uit dat de mens een vrije wil heeft.
God is dood, Nietzsche gek, leve Sartre! Maar waar blijf je dan? Geen God om de
rotzooi van de wereld in zijn eeuwige, slijtvaste schoenen te schuiven, dat betekent
dat alles op rekening van de mens komt. Dan is de mens hoogstens de aap van zijn
medemens en de wereld een sadistische plaats.

Wim Kayzer
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Door zijn eigen premissen scheept de ik-figuur zichzelf op met een aantal even
stereotiepe als verwarrende vragen: Hoe was het allemaal mogelijk? Wat waren dat
voor individuen die zo niet van God maar van de mensen los waren? Hij gaat op
zoek naar verklaringen, maar wil het wel rationeel houden. Zijn uitgangspunt is: ‘Ich
mache nicht mit, ich beobachte nur.’
Hij gaat op reis, een ontdekkingsreis - naar München. Hij wil een kampbeul
spreken, een Scharführer, een van die kleine, grote duivels dus, dankzij wier ijver
en inzet de moordmachine zo feilloos draaide. Waarom wil hij het begrijpen? Om
de verschrikking te dempen soms? Een spook houdt op spook te zijn als je het een
gezicht weet te geven.
Kayzers boek is een indringende en indrukwekkende montage. Het is het verslag
van een surrealistische reis, afgewisseld met jeugdherinneringen, ervaringen van de
vrienden, fantasieën over het monster waarheen de hoofdpersoon op weg is,
beschouwingen, citaten, brieffragmenten. Er treden historische personen in op bijvoorbeeld Hitler, Jürgen Stroop die de opstand in het getto van Warschau
onderdrukte, de SS-arts Gebhardt, Rudolf Höss - een procédé dat onder anderen E.L.
Doctorow toepaste in Ragtime en waarvan authenticiteit uitgaat.
Voor alles is het echter een cultuurgeschiedenis, of zo men wil: een
anti-cultuurgeschiedenis, de geschiedenis van een cultuur die, losgeslagen van haar
ankers, zich stort in een orgie van Kuturfeindlichkeit die alle verstand te boven gaat.
Waar waren christendom, humanisme, liberalisme, socialisme? ‘Moraliteit is een
alibi om de wereld te ordenen,’ citeert Kayzer Schopenhauer. Hij had eraan kunnen
toevoegen dat deze wijsgeer ook heeft gezegd: ‘Waar anders heeft Dante de stof voor
zijn hel gevonden dan in onze eigen werkelijke wereld?
Waarnemer als God in zijn eeuwigheid, daar komt niks van terecht: de man raakt
er tot zijn nek aan toe in betrokken. Uiteindelijk krijgt hij de Scharführer te spreken.
Wat is dat voor iemand? ‘Ein Mensch ohne Eigenschaften’, een ding dat inwisselbaar
is voor de spuit waarmee hij dodelijke injecties gaf. Genot verschafte het moorden
hem niet, wel een zekere voldoening: meewerken aan een groot een noodzakelijk
karwei verleent importantie. Schuldgevoel? Dat is een woord van de zondagsschool,
of van de padvinderij waarvan de gemankeerde waarnemer ooit lid was; de
Scharführer niet, die was lid van de HJ. Als er voor de beulen schuldgevoel had
bestaan, waren ze allemaal allang gek geworden of hadden ze zich verhangen. In
plaats daarvan leefden ze verder als anständige Leute. KZ-syndromen komen bij hen
niet voor. Een van de slachters van Oradour hebben ze na vele jaren tenslotte nog
gepakt en tot levenslang veroordeeld. Onlangs werd een tv-interview met hem
uitgezonden; hij raakte alleen maar geëmotioneerd bij vragen over zijn eigen lot en
over zijn familie.
De Scharführer en consorten die kenden helemaal geen slachtoffers, omdat ze niet
doorhadden dat ze mensen voor zich hadden; ze hadden niet eens een gezicht en ze
moesten toch dood, of zij het nu deden of een ander... De Scharführer had geen
gedachten van zichzelf, alleen SS-clichés had hij. De moordenaars waren geen echte
mensen, maar clichémannetjes.
Hoe banaal de misdaad was, heeft Hannah Arendt al gezegd. Dat is oud nieuws,
maar het is telkens weer schokkend, zodat het nooit veroudert.
En de violen zwegen is de vertaling van And the violins stopped playing dat vorig
jaar al in de Boekenbijlage werd besproken. Ik juich de Nederlandse uitgave toe. Het
is een belangwekkend boek over de moord op de zigeuners, een aspect van de
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holocaust dat altijd wat in de schaduw is gebleven van de uitroeiing van de joden.
Het is bovendien een alleszins acceptabele vertaling.
Deze boeken geven geen verklaring voor de holocaust, wat ook niet verwacht mag
worden: hier staat het verstand stil. Wie kan het zinloze betekenis geven? Claude
Lanzmann werkte tien jaar aan Shoah en hij ging er steeds minder van begrijpen.
Het is als een som die onoplosbaar wordt door een teveel aan gegevens.
‘Voor jullie is de oorlog afgelopen,’ laat Ramati aan het slot van zijn boek een
Russische bevrijder tegen overlevenden van Auschwitz zeggen. Kayzer verklaart
daarentegen bij monde van een van zijn personages dat het zo eenvoudig niet ligt:
‘Het gaat nooit over, jongen, die oorlog. Het wordt alleen maar erger.’
Volgens Nietzsche bestaat er geen redelijkmorele wereldorde, alleen onbarmhartige,
moordlustige en verkwistende natuurprocessen waarin het toeval de eerste viool
speelt. Zo bezien staat de waarnemer die uitgaat van rede en moraal, met de mond
vol tandem tegenover de geschiedenis van de holocaust die nog steeds niet is
afgesloten.
■
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‘De misdaadroman is ideaal voor het uitdragen van een politieke
visie’
Gesprek met de Noorse thrillerauteur en maoïst Jon Michelet
Rudie Kagie
Eerlijk gezegd is het de ongeschoren veertiger in het blauwe werkmansjasje, die met
een onbeholpen arzwaai een kannetje koffie op het hotelparket laat kletteren, niet
aan te zien dat hij in zijn thuisland Noorwegen als een nationale beroemdheid geldt.
Zijn populariteit reikt ginds verder - zo verzekert een kenner van de Scandinavische
letteren - dan die van Harry Mulisch in Nederland. Zijn talrijke misdaadromans zijn
volgens Die Zeit ‘beter dan van Sjöwall en Wahlöö op hun best’. In menig opzicht
is bestsellerauteur Jon Michelet een curieus fenomeen. Hij koos op zijn zestiende
het ruime sop en bevoer tien jaar lang alle zeeën ter wereld. Vervolgens werkte hij
beurtelings als sjouwersknecht in de haven, journalist en industriearbeider. Zijn beste
boeken ramde hij in een paar weken tijds uit de schrijfmachine, steevast bivakkerend
in een vakantiehuisje of een hut in Zambia waar hij dan werd omringd door de
rumoerige chaos van opgroeiende kinderen en bemoeizuchtige buren. Als provinciaal
statenlid vertolkt hij namens de maoïstische Arbeidernes Kommunistparti een politiek
radicalisme dat elders in Europa vrijwel niet meer wordt gehoord. Samen met zijn
politieke geestverwant Dag Solstad, eveneens romancier van professie, schreef hij
twee keer een snel publieksboek naar aanleiding van het Wereldkampioenschap
Voetbal ‘omdat er vraag naar was’. In beide gevallen liet het karwei zich bovendien
handig combineren met werkzaamhedenals speciaal sportverslaggever voor de Noorse
radio. Tussen de bedrijven door interviewt Michelet als het zo uitkomt voor een groot
familieweekblad de hoofdrolspelers uit het Amerikaanse televisiefeuilleton Dynasty.
Het schaadt zijn image niet: nog steeds wordt hij serieus genomen als hij 's
zaterdagsavonds omstreeks prime time de Noorse oliepolitiek jegens Zuid-Afrika in
scherpe bewoordingen op de televisie bekritiseert.

Jon Michelet
HANS VAN DEN BOGAARD

‘In Noorwegen wordt zoiets van een schrijver verwacht,’ verklaart de auteur
bescheiden. ‘Sinds Ibsen bestaat bij ons de traditie dat schrijvers zich ook op politiek
gebied profileren. We zijn een klein land, met een beperkt taalgebied. Wie populair
is, raakt al snel héél erg populair.’ Even later laat hij zich ontvallen dat hij bewust
voor het genre van ‘literaire misdaadromans’ koos omdat hij meende dat die
populistische vorm heel goed valt te combineren met het verspreiden van een politieke
visie. Zijn succesboek De gordel van Orion, dat elf jaar geleden in Noorwegen werd
gelanceerd, verscheen onlangs in Nederlandse vertaling. Het is een spannend, maar
ontegenzeggelijk politiek boek, dat de Sovjetunie als ‘agressor’ ontmaskert. Dat de
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heroïsche volksopstand op Spitsbergen, waarmee de Noorse editie eindigt, in de
Nederlandse editie is vervangen door een weinig heroïsche dood van het belangrijkste
personage, verandert daar weinig aan. De staat wordt in de herziene versie niet meer
als ‘volksvijandig’ omschreven en de toevoegingen in het origineel die de Russische
supermacht als ‘tsaristisch’ en ‘fascistisch’ bestempelden sneuvelden eveneens onder
het rode potlood toen het manuscript naar de vertaler ging. Daar staat tegenover dat
lezers in Nederland, Engeland, West-Duitsland en Japan een boek in handen krijgen
waarvan het verhaal overeenstemt met de verfilming van De gordel van Orion.
Uitgeverij De Fontein gaat hier ook andere boeken van Michelet uitbrengen.

Broeinest van spionnen
De schrijver meldt dat zijn boek over Spitsbergen destijds het eerste belletristische
werk was dat de partij-uitgeverij Oktober Forlaget uit durfde te brengen. Om de
skepsis bij de meer theoretisch ingestelde kameraden weg te nemen besloot hij de
thriller van het gewenste ideologische gewicht te voorzien, hoewel het resultaat voor
een minder in het marxistisch-leninistische jargon ingevoerd publiek slecht te pruimen
was. De tekstuele wijzigingen in de vertaling genieten daarom zijn volledige
instemming; de politieke boodschap zal voor de oplettende lezer duidelijk blijven:
‘Dit boek is op feiten gebaseerd. Ik ken Spitsbergen goed; het is bekend dat de Sovjets
proberen vanuit Spitsbergen de Atlantische wateren te controleren. De Amerikanen
en de Navo proberen dat met man en macht te verhinderen. Dat krachtenspel heeft
van Spitsbergen een broeinest van spionnen gemaakt,’ zegt Michelet. Hij attendeert
op de vooruitziende blik waarmee hij elf jaar geleden gebeurtenissen beschreef die
later werkelijk zouden plaatsvinden. ‘Er is later inderdaad een Russisch
spionagevliegtuig op een van de eilanden neergestort; de bemanning was op slag
dood. Daarna stortte er nog een helikopter van de Sovjets neer. Op het moment dat
Noorwegen een onderzoek zou instellen naar de toedracht van het ongeluk, bleek
het helikopterwrak door de Russen te zijn weggehaald. De Russen vestigden een
militaire helikopterbasis in de buurt van Spitsbergen. Ik had daarvan destijds de
primeur, ik heb er ook foto's van gemaakt.’ Artikel en illustraties werden afgedrukt
in Klassekampen, het maoïstische dagblad van Noorwegen, dat Michelet aan het
begin van de jaren tachtig van de ondergang hielp redden. Zonder dat er enige betaling
tegenover stond voorzag hij de krant van spraakmakende columns.
Op dat moment had hij zich al het aanzien van een gewaardeerd schrijver geworven,
maar toen hij in de zomer van 1976 over het Russische spionagekamp nabij
Spitsbergen berichtte werd hij als journalistiek medewerker door Klassekampen nog
per artikel betaald. ‘Ik vond de buitenlandse belangstelling voor Spitsbergen een
intrigerend gegeven,’ zegt hij. ‘Een paar maanden na die primeur hield ik met mijn
gezin vakantie in het bungalowpark van de vakbond van havenarbeiders. Ineens zag
ik de inhoud van het boek voor me dat ik van plan was te schrijven. Binnen drie
weken stond De gordel van Orion op papier. Bij Oktober Forlaget zagen ze er
aanvankelijk niet zoveel in, maar drie maanden na het verschijnen waren er al
twintigduizend exemplaren van het boek verkocht. In Noorwegen is dat érg veel.
Uitgevers zijn al blij als ze kans zien om tweeduizend exemplaren van een boek te
slijten; bij een oplage van tienduizend exemplaren spreken ze bij ons van een
bestseller. De gordel van Orion werd herdrukt; er zijn nu in Noorwegen meer dan
honderdduizend exemplaren van verkocht.’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Aan de lijst van vijftien boektitels die toen op zijn naam stonden voegde Michelet
twee jaar geleden Vår afrikanske eksplosjon toe, dat komend najaar als Onze
Afrikaanse explosie in Nederland zal verschijnen. ‘Mijn vrouw is typografie. Twee
jaar lang leidde ze de drukkerij van de Swapo in Zambia,’ vertelt hij. ‘Ik ging met
haar mee en deed het huishouden, wat door de Afrikanen niet erg begrepen werd.
Toen het contract na twee jaar was afgelopen keerden we terug naar Oslo. Mijn
vrouw en onze drie dochters verlangden terug naar Zambia. Ik kan daar als Noorse
schrijver mijn draai niet vinden dus er zat niets anders op dan dat onze wegen zich
zouden scheiden. Ik woon nu in Oslo, de rest van het gezin woont in Lusaka. Een
paar keer per jaar vlieg ik op en neer.’
Onze Afrikaanse explosie is een politieke thriller, geschreven volgens het beproefde
recept van De gordel van Orion. ‘Er ontploft een auto en dat blijkt een Zuidafrikaanse
terreurdaad tegenover het ANC. Ik heb daarvan in Afrika diverse voorbeelden gezien.
De gebeurtenissen in dit boek heb ik verzonnen, maar ze kunnen elk moment realiteit
worden. Ik schreef dit boek toen ik ziek was. Ik had door het drinken van verontreinigd
water hepatitis opgelopen en voelde me ontzettend beroerd. Ik mocht niet werken
van de dokter en zat bleek en uitgemergeld in mijn stoel. Omdat ik vond dat ik toch
wat te doen moest hebben ging ik achter de schrijfmachine zitten. Ik was nauwelijks
in staat de toetsen aan te raken, maar desondanks lukte het me wonderlijk genoeg
het manuscript binnen drie weken te voltooien. Dit boek is in zekere zin stiekem
geschreven. We hadden, zoals elke Europeaan daar, een Afrikaanse; huishoudster.
Ze zag er streng op toe dat ik me zou houden aan het doktersvoorschrift niet te roken,
niet te drinken en niet te werken. Zodra ze me er op betrapte dat ik zat te tikken riep
die vrouw: ‘Mister John, nu bent u tóch aan het werken! Hou daar mee op en ga naar
bed!’ Ik zei dan dat ik alleen maar een brief aan het schrijven was, maar toch beval
ze mij ermee op te houden. Het boek is dus onder moeilijke omstandigheden tot stand
gekomen.’

Proletarische revolutie
We slaan een blik op het grillige curriculum vitae van de schrijver. Aan zijn debuut
in 1975 met Den druckner ei som henges skal (vrij vertaald: De man trekt niet aan
degene die zal worden opgehangen) ging een carrière vooraf in de zeevaart, de
journalistiek en het uitgeverswezen. ‘Een samenloop van omstandigheden,’ legt hij
uit. ‘Voor een scheepskapitein is het moeilijk om werk aan wal te vinden, dus liet ik
me in 1969 omscholen tot journalist. Twee en een half jaar werkte ik bij een
sociaaldemocratische krant in Tromsø, totdat ik vanwege mijn politieke denkbeelden
ontslagen werd. Er was geen krant meer die me daarna nog in dienst wilde nemen.
Ik kon een baantje krijgen bij Oktober Forlaget, de partij-uitgeverij, waar ik het
vrachtwagentransport van de boeken deed. Als het zo uitkwam haalde ik een
Vervolg op pagina 16
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‘Geef mij uw DNA en ik zeg u hoe u zult worden’
De dilemma's van deze tijd
Denkers over dilemma's door H. Galjaard, C. Schuyt e.a. Uitgever: Balans,
134 p., f 22,50
Aftellen tot 2000 door Walter Goddijn e.a. Uitgever: Tilburg University
Press, 352 p., f 29,50
Hans Achterhuis
Organisatoren van lezingencycli staan, zo heb ik nogal eens ervaren, vaak voor een
dilemma. Zij kunnen proberen sprekers met klinkende namen aan te zoeken. Een
grote opkomst is dan bijna altijd verzekerd, maar het gevaar bestaat dat de
uitgenodigde kopstukken er zich gemakkelijk van afmaken door snel wat materiaal
dat zij al eerder gebruikten of toch al klaar hadden liggen, tot een lezing te
promoveren. Minder bekende inleiders bereiden zich daarentegen meestal serieuzer
voor en blijken vaak met een nieuw verhaal te komen dat werkelijk ingaat op de aan
hen gestelde vragen. Het grote probleem is natuurlijk dat deze laatste groep inleiders
nauwelijks publiek trekt.
Al naar gelang het soort bijeenkomsten dat organisatoren op het oog hebben, zullen
zij voor een van de twee groepen sprekers of voor een combinatie van beide kiezen.
De Stichting De Nieuwe Kerk en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen kozen voor een lezingencyclus over
actuele maatschappelijke dilemma's, die in het najaar van 1987 en het voorjaar van
1988 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam gehouden werd, duidelijk voor de grote
namen. Zes algemeen bekende deskundigen hielden in even zovele bijeenkomsten
een inleiding, waarna een confrontatie met co-referenten en speciaal uitgenodigde
politici volgde. Deze inleidingen zijn, enigszins herschreven, onlangs in boekvorm
verschenen als Denkers over Dilemma's.
Laat ik om misverstanden te voorkomen maar meteen stellen dat de deskundigen
dit keer grotendeels hun naam eer aandoen. Vijf van de zes leveren interessante
beschouwingen waarin vooral veel feitelijke gegevens over het door hen behandelde
dilemma helder worden gepresenteerd. Alleen Iteke Weeda valt wat uit de toon, juist
omdat zij beantwoordt aan het hierboven geschetste beeld van de eerste groep
inleiders. In haar lezing over zorg en relaties herhaalt zij vooral een aantal stellingen
uit haar recente boek Vriendschap in Beweging. Deze worden weliswaar
geconfronteerd met de politieke visie van het CDA op de zorgzame en
verantwoordelijke samenleving en met ‘Schuivende panelen’ van de PvdA, maar
veel meer dan het van haar bekende pleidooi voor bevordering van het
‘vriendiniseringsproces’ levert dit niet op. Volgens Weeda moet de vriendschapsrelatie
‘meer geïnstitutionaliseerd worden’ en moet de overheid voorwaarden scheppen die
het mogelijk maken ‘in wederkerige, betekenisvolle vriendschapsrelaties zorg en
liefde uit te wisselen’. Ik weet niet hoe de politici in de Nieuwe Kerk hierop gereageerd
hebben, maar mijn eerste wens zou zijn dat de overheid zich niet ook nog eens met
mijn vriendschappen gaat bemoeien. Daar komt nog iets bij. In tegenstelling tot de
andere bijdragen in deze bundel wordt nergens door Weeda met enige gegevens
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onderbouwd dat we inderdaad op weg zijn naar ‘vriendinisering’. Als ik mij niet
vergis, kwamen in een groot interview in de Volkskrant onlangs twee Amerikaanse
onderzoeksters aan het woord, die op grond van hun onderzoek betoogden dat
vrouwen in de huidige generatie nog niet aan ‘vriendinisering’ toe waren. Misschien
heeft Weeda wel gelijk met haar bewering van het tegenovergestelde, dat neemt niet
weg dat deze bewering op geen enkele manier met deugdelijke gegevens aannemelijk
wordt gemaakt.

Natuurwetenschappers
Zoals gezegd is het juist de kracht van de andere inleidingen dat zij door het geven
van veel feitelijke informatie het de lezer mogelijk maken zelf beargumenteerd een
keuze in het behandelde dilemma te maken. Het gaat in deze bundel om het soort
maatschappelijke keuzen waar bijna ieder individu in zijn leven wel mee te maken
krijgt. De dilemma's zijn geordend rond geboorte, jeugd, arbeid, relatievormen, ouder
worden en sterven. De inleiding van Galjaard over ‘geboorte’ staat model voor wat
in de andere stukken volgt. Zorgvuldig worden de verschillende problematieken
rondom voortplanting en geboorte uit elkaar gehaald, waarna ze op uiterst informatieve
wijze worden gepresenteerd. Zo passeren de in vitro fertilisatie (IVF) en de
kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) met de getallen van vrouwen die
ervoor in aanmerking komen de revue, worden de screening en de intensive care van
pasgeborenen besproken en komen de ethische vragen rondom erfelijkheidsonderzoek
en - voorlichting aan de orde. De uitspraak ‘Geef mij uw DNA en ik zeg u hoe u zult
worden’ klinkt aan het eind van het betoog van Galjaard allerminst overdreven.
Na Galjaard worden door Schuyt en Thierry op even vaardige wijze de dilemma's
rondom jeugd en arbeid onderzocht. Berting schrijft vervolgens, helaas in nogal dor
sociologisch proza over ouder worden, waarna Van der Meer met een bespreking
van het stervensproces besluit. Met name dit laatste stuk munt uit door zijn hoge
informatieve gehalte en zijn heldere stijl. In het algemeen is het trouwens opvallend
dat de twee stukken van de natuurwetenschappers, de celbioloog Galjaard en de
inwendig geneeskundige Van der Meer, zowel in stijl als informatieoverdracht, het
beste zijn. Zij bieden de lezer daardoor meer mogelijkheden tot een eigen ethische
opstelling dan de stukken van de maatschappij wetenschappers, die vaak hun materiaal
al via (op zichzelf interessante) theorieën in een bepaalde richting enigszins dwingend
voorstructureren.
Levert Denkers over Dilemma's een evenwichtige bundel op met grotendeels
belangwekkende bijdragen, voor de andere verzamelbundel valt het oordeel negatiever
uit. Aftellen tot 2000 is een uitgave die ter gelegenheid van de viering van het twaalfde
lustrum van de Katholieke Universiteit Brabant verschenen is. Ze vormt in zekere
zin het visitekaartje van deze universiteit, omdat op veel verschillende gebieden
Tilburgse medewerkers een bijdrage leveren. De redactie heeft geprobeerd de grote
verscheidenheid aan themata te ordenen via het onderhand meer clichématige dan
magische jaar 2000. Dat is haar niet gelukt. De medewerkers aan de bundel hebben
kennelijk voor het merendeel de gelegenheid aangegrepen om recent onderzoek te
presenteren. Soms hebben ze dat met veel goede wil nog met het jaar 2000 of de
meer nabije jaren negentig verbonden, maar meestal zijn deze er met de haren
bijgesleept. Om een voorbeeld te noemen: ‘Primaire relaties van stamfamilie tot
samenwoningscontract’ is een op zichzelf verrassende gezinssociologische bijdrage
van Piet van den Akker, maar ze gaat ondanks de eraan geplakte inleidende
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opmerkingen vooral over het verleden. Ook het zeer leesbare stuk van Jaap
Goedegebuure over ‘toekomstromans voor en na 1900’ heeft weinig met de titel van
de bundel te maken.

De stip
Niet alleen qua thematiek maar ook qua gehalte zijn de artikelen uit Aftellen tot 2000
heterogener dan die uit Denkers over Dilemma's. Karel Soudijn heeft het in zijn
aardige bijdrage ‘Psychologie tussen mens en machine’ misprijzend over ‘ambtelijke
nota's die in afgrijselijk proza zijn gesteld’. Welnu, als redacteur van deze bundel
kan hem verweten worden dat dit ook voor een aantal artikelen daarin geldt. Zo lijkt
het ‘taalwetenschappelijk perspectief’ dat Anne Kerkhof en Ton Vallen bieden op
‘etnische minderheden in de Nederlandse samenleving’ hier en daar wel heel erg in
stijl en inhoud op een ambtelijke nota die het eigen vakgebied aanprijst. Zonder dat
dit inhoudelijk beargumenteerd wordt, komt dit artikel vooral neer op een pleidooi
voor uitbreiding van de taalwetenschap als ondersteuning van een beter beleid voor
de etnische minderheden. Volgens de auteurs is het van groot ‘belang dat de overheid
goed op de hoogte is van de relevante en meest recente wetenschappelijke inzichten
teneinde mede daarop weloverwogen beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Algemene
kennis en verworvenheden die vanuit de basiswetenschappen worden geleverd en
resultaten van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek kunnen derhalve node
worden gemist in beleidsmatige afwegings- en beslissingsprocessen.’ Zo gaat dat
allemaal nog even door en het zal best waar zijn wat hier staat, maar in een bundel
als deze lijkt het mij de eerste taak te zijn om de gewone lezer kennis te laten maken
met minstens één belangrijk inzicht waartoe de taalwetenschap heeft geleid. Omdat
dit helaas niet gebeurt zal op ‘de wetenschappelijke hitparade’ de taalwetenschap
waarschijnlijk niet ‘de stip’ krijgen, die de auteurs zo graag willen hebben. Daarvoor
is namelijk niet zoals zij schijnen te denken ‘public-relations’ belangrijk maar gewoon
goed onderzoek. Dat laatste is in Aftellen tot 2000 heus wel te vinden. Toch lijkt het
mij niet dat deze heterogene bundel hiermee voldoende belangstelling zal wekken
bij lezers van buiten het Tilburgse.
■

Geletterd? 90

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 26 mei opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254, 1000
BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 91 van 4 juni. De citaten zijn
gekozen door Diny Schouten.
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Schoollokaal
1.... de blonde Goudriaan vooraan, de schele Kast, die jongen van Peen ruggelings
tegen het Periodiek Systeem
2. Ik sta daar op die vloer met veel te brede naden en zie de platen aan de wand;
roerloos zit Karel V op de Rijksdag te Worms temidden van zijn Raden. Haha,
denk ik, jij zult hier eeuwig moeten blijven! En ik voldoe mijn schuld: voordat
ik ga neem ik het krijt om fraai in dik en dun het Woord op 't bord te schrijven.
3. In Zwitserland is me iets opgevallen waaraan ik me op school nooit had gestoord:
tussen Worms met Luther in de Rijksdag en Delft met Willem de Zwijger
vermoord hing daar Schaffhausen aan de wand - en 'k zag voor vele ledige uren
water vallen.

Oplossing Geletterd? 89 van 7 mei (Katten)
1. ‘Dan had ik Voske nooit meer aan durven kijken’: Jan Wolkers, De junival;
2. ‘De huid van een gezonde kat heeft een verrukkelijk parfum’: W.F. Hermans,
‘De kat Kilo’ (in: Moedwil en misverstand);
3. ‘Heeft u misschien de plak ham gezien die hier lag?’: Rudy Kousbroek, Wat en
hoe in het Kats.

Winnaar: Madeleine Vos, Amsterdam
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Tijdschrift
Lezers hebben hun lievelingsauteurs en schrijvers hebben hun literaire voorbeelden
nodig, zegt de redactie van Surplus in hun inleiding bij het nummer van mei/juni
1988. Over geliefde en bewonderde schrijfsters gaan inderdaad veel van de bijdragen.
Ida Boelhouwer schrijft over de ontluistering die de onthulling van bepaalde
biografische feiten over Emily Dickinson bij haar teweegbracht. Vertaalster en
dichteres Louise van Santen poneerde een buitengewoon platvloerse reden voor
Emily Dickinsons eenzame afzondering. De laatste dertig jaar van haar leven trad
zij nauwelijks verder naar buiten dan de tuin van haar ouderlijk huis. En volgens
Van Santen was dat niet omdat ze treurde over een verloren geliefde of omdat ze last
had van een dominante vader of van een moeilijk te onderdrukken lesbische aanleg,
maar vanwege een nierziekte. Die ziekte maakte dat ze er akelig ging uitzien en
vooral ook akelig ging stinken. Vandaar dat ze altijd heerlijk geurende bloemen bij
zich had om het een en ander te verhullen en de reden dat ze altijd wit katoenen
jurken droeg was dat die het makkelijkst weer schoon te koken zijn. Triviaal klinkt
het allemaal wel en de verslagenheid van Ida Boelhouwer over de onttroning van de
door haar zo bewonderde dichteres is begrijpelijk. Zij zoekt Louise van Santen op
om met haar over haar hypothese te spreken. Van Santen relativeert dan de waarde
ervan voor de interpretatie van Dickinsons poëzie. ‘Stel je voor dat je naar Beethoven
luistert en je denkt er de hele tijd aan dat hij doof is,’ zegt ze als voorbeeld. Voor
haar telt de biografie niet bij het lezen, interpreteren en vertalen van Dickinsons
gedichten. Zij kant zich ook tegen de exclusieve interpretaties van mensen die
Dickinson lesbisch noemen of feministisch of een streng religieuze blauwkous. Al
die keurslijven zijn voor Dickinson te nauw, vindt zij. Van Santen schrijft zelf ook
gedichten, uiteraard geïnspireerd door haar beroemde voorbeeld. Toch lijkt mij haar
werkwijze een heel andere, want zij zegt dat gedichten voor haar altijd herleefde
emoties zijn. Haar poëzie heeft dus een heel duidelijke biografische basis, die anders
dan een dagboeknotitie die direct aan het papier wordt toevertrouwd, opnieuw ervaren
en beschreven wordt. Voor Dickinson lijkt dat met haar oeuvre van 1775 gedichten
nauwelijks mogelijk. Ida Boelhouwer zit ook in de jury die de tweemaandelijkse
poëzievertaalwedstrijd beoordeelt. In de vorige Surplus werd een gedicht van Edna
St. Vincent Millay als voorbeeld genomen, nu staat een gedicht van Sappho (in het
Grieks en het Engels afgedrukt) centraal. Over de interpretaties rond Sappho's leven
schrijft Marianne Peereboom. Van haar poëzie is niet veel overgeleverd en dan
meestal nog fragmenten van gedichten. Over haar leven is des te meer gespeculeerd.
Op de school waar jonge vrouwen op het eiland Lesbos door Sappho voor het huwelijk
werden opgeleid, werd veel aan zang, dans en dichtkunst gedaan. Of de poëzie van
Sappho zelf nu homo-erotisch of heteroseksueel getint is, daarover neemt Marianne
Peereboom geen eenduidig standpunt in. Iedereen die over Sappho schrijft, schept
een Sappho naar haar of zijn beeld, concludeert zij. Voor mij is de meest inspirerende
schrijfster die in Surplus aan bod komt de Duitse Jutta Heinrich. Christiane Kuby
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interviewt haar en uit dat gesprek komt het beeld naar voren van een zeer intensief
levende, denkende en schrijvende vrouw. Heinrich is iemand die sterk beïnvloed is
door de traditie van de Groenen. Haar laatste roman Eingegangen is in het Nederlands
vertaald, maar haar eerste twee lijken me uit het gesprek met Kuby interessanter.
EVA COSSEE

Bijzonder soort eigendom
Hoe het auteursrecht in te vullen
Kort commentaar op de auteurswet 1912 door S. Gerbrandy Uitgever:
Gouda Quint bv Arnhem, f 125,Lex Dura
‘La propriété c'est le vol,’ moet Proudhon gezegd hebben, enige eeuwen terug, en
de juristen hebben hem tot nu toe geen gelijk hoeven geven. Het eigendomsrecht
geldt nog steeds als een absoluut recht, dat de rechthebbende de vrijheid geeft om
over zijn eigendom naar willekeur te beschikken, en het recht om zich tegen
stoornissen in zijn genot te verzetten. Toch is er, in de loop van diezelfde eeuwen,
aan dat eigendomsrecht geknabbeld. De overheid kan, ten algemene nutte, onteigenen,
wie zijn eigendom verhuurd heeft kan de huurder er niet op elk willekeurig moment
uitzwiepen, en een grondeigenaar mag niet zomaar een windmolen neerzetten die
uitsluitend ten doel heeft het uitzicht van de buurman te bederven. Dat laatste weten
we sinds 1919, toen de Hoge Raad in een revolutionair arrest ‘om’ ging, en een stukje
van het recht op gelijk niveau bracht met de stand van zaken in de omringende
maatschappij.
Het auteursrecht is een bijzonder stukje van het eigendomsrecht. Iemand heeft een
schilderij gemaakt of deze recensie geschreven, en het auteursrecht wil een regeling
treffen voor de speciale band tussen schepper en het geschapene. De maker heeft
een prestatie geleverd, heeft een stukje van zichzelf laten zien, en het moet worden
voorkomen dat een ander met de eer of het daaraan verbonden geld gaat strijken.
Aan de andere kant komt zo'n prestatie niet uit de lucht vallen, maar heeft een plaats
in een culturele continuïteit. Het is niet goed voorstelbaar dat Rembrandt een
Nachtwacht had kunnen schilderen als hij zijn leven lang op een verder onbewoond
eiland had gewoond, en dus geen kennis had kunnen nemen van de ontwikkelingen
in de Hollandse School, en het is even onvoorstelbaar dat Beethoven reeds bij zijn
geboorte doof zou zijn geweest. Een al te rigide invulling van het auteursrecht zou
betekenen dat er praktisch niets meer op papier kan worden gezet, omdat haast per
definitie elke schepping iets van ontlening aan werken van anderen inhoudt, en dat
verdere verspreiding of reproduktie van een nieuw werk door de maker aan
onmogelijke voorwaarden zou kunnen worden gebonden. Als het auteursrecht, het
recht van een maker op zijn werk, maatschappelijk wil functioneren, zal het dus wel
moeten beginnen met het vastleggen van onwankelbare aanspraken, zoals een
huiseigenaar die recht op de toegang tot zijn woning heeft, maar daarna de
maatschappelijke consequenties onder ogen moeten durven nemen. Daarom eindigt
het recht van de auteur om zelf te bepalen wat er met zijn creatie gebeurt vijftig jaar
na zijn dood (en slaan alerte uitgevers encyclopedieën na om te zien welke schrijvers
er in 1938 zijn overleden), daarom worden er regelingen getroffen voor het opnemen
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van gedichten in bloemlezingen en voor recensies van schilderijententoonstellingen,
en daarom verliest Beckett een kort geding over de opvoering van Wachten op Godot.
Een van de aardige aspecten van het auteursrecht is, dat het over iets verhevens
lijkt te gaan. Het onderwerp is de creatie, de geniale schepping, en dat is mooier dan
een partij koffie of een stukje braakliggend terrein. De werkelijkheid is echter anders,
want zelfs het telefoonboek geniet auteursrechtelijke bescherming, en de meeste
processen gaan niet over een nabootsing van de Zonnebloemen van Van Gogh, maar
over de vraag of Rubik zijn kubus hoeft te laten beconcurreren door een goedkope
imitatie. Over geld, dus. Dat neemt niet weg dat juridische handboeken over het
auteursrecht leuker om te lezen zijn dan over, bijvoorbeeld, aanvaringen op volle
zee. Niet alleen de gekozen voorbeelden zijn over het algemeen smakelijker, maar
de schrijvers schrijven ook beter. Zou het zijn dat zij door grotere belangstelling voor
schone kunsten zich in het onderwerp zijn gaan verdiepen en, na hun teleurstelling
te hebben verbeten, toch allereerst auteur willen zijn, en daarna pas jurist? Het boek
van Gerbrandy Kort commentaar op de Auteurswet 1912 behandelt het gehele
Nederlandse auteursrecht, het is niet alleen door het onderwerp maar ook door de
daarvoor gekozen vorm - een artikelsgewijze behandeling van de wet, zodat een
mogelijk bestaande grote lijn verborgen blijft - nogal ondoorgrondelijk, en het is
desalniettemin buitengewoon leuk. De lezer wordt, in een stijl die tegelijk archaïsch
en puntig is, rondgeleid door litteratuur, schilderkunst, cinematografie, wetenschap
en moderne communicatietechniek, en houdt zowat aan elke bladzijde een bruikbare
anekdote over. Zo vertelt de auteur, om het probleem te schetsen van de ‘nègre’ die
een op naam van zijn opdrachtgever te publiceren boek schrijft over maarschalk
Pétain, die in 1928 aan luitenantkolonel De Gaulle vraagt een boek te schrijven over
oorlogvoering, welk boek in 1938 verschijnt, zij het op naam van De Gaulle.
Auteursrechtelijk is dat geen probleem, en volledigheidshalve vermeldt Gerbrandy:
‘Kwesties van verbintenissenrecht en militaire rang blijven hier buiten beschouwing.’
En ik mag zelf proberen te bedenken of de goede verhouding tussen de betrokkenen
ooit weer hersteld is, dan wel al in 1938 een kiempje gelegd was voor een
ontzagwekkende historische ontwikkeling. Gerbrandy verwijst even makkelijk naar
andere, beter geslaagde vormen van samenwerking, Victor van Vriesland met Alfred
Kossmann, en Brendan Behan met Jac Reffs en whisky, waarover vanuit
auteursrechtelijke hoek wel degelijk iets te zeggen valt, welke voorbeelden leesbaarder
zijn dan schrijver A die met journalist B iets in elkaar zet, en die maken dat ook de
lezer die in het geheel niet in het auteursrecht is geïnteresseerd zich niet verveelt. En
even leuk is het om herinnerd te worden aan oude ruzies, waarvan men het fijne niet
meer weet. Hoe het ging met Jeroen Henneman en het plagiaat, de sekseditie van
Kuifje, de bloemlezing van Komrij, de kabelnetellende en wat al meer ooit de kranten
haalde.
Een van de aardigste discussieonderwerpen is, of een werk zodanig oorspronkelijk
is dat het zelfstandig een auteursrechtelijke bescherming verdient. Niet alleen de
auteur en zijn wijze van schrijven hebben invloed op de uitkomst van zo'n debat,
zoals blijkt uit het fameuze proces over het boek van Heertje, De kern van de
economie, waaruit wel degelijk in een ander handboek over economie iets op mag
worden genomen, omdat sommige bouwstenen van een betoog onvermijdelijk zijn
voor een ander, die over hetzelfde onderwerp ook iets zeggen wil. Oorspronkelijkheid
alléén is dus niet toereikend om je beschermd te weten tegen namaak. Maar een boek
als Kort commentaar is onnavolgbaar, niet zozeer omdat de schrijver met verve een
aantal min of meer gevestigde opinies te lijf gaat, maar meer omdat het zo
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onvervreemdbaar verbonden is aan het beeld dat van de auteur oprijst. Dat zal wel
een oudere heer zijn, denk je dan, die de oplettende Amsterdammer nog wel eens
kan waarnemen op een soort fiets die dertig jaar geleden uit de produktie is genomen,
met een hoed op waarvan je je kunt voorstellen dat hij zijn ambt van hoogleraar aan
een Godvrezende instelling als de Vrije Universiteit neerlegde omdat al dat
gedemocratiseer hem tegenstond. En dat is ook iemand die helder uiteenzet hoe
satelliettelevisie werkt, wat het unieke van computerprogrammatuur is, en voor wie
eruditie een plezierig neveneffect van nieuwsgierigheid is. Zo worden ze niet meer
gemaakt, denk je dan, en ze zijn ook niet na te maken.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

2. (5)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

3. (3)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

4. (4)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

5. (2)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

6. (6)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

7. (-)

Wim de Bie, De boekcorner van... Goos
Verhoef! (De Harmonie, f 19,90)

8. (-)

Toon Hermans, Een mooie dag (De
Fontein, f 19,90)

9. (7)

Hermine de Graaf, De regels van het huis
(Meulenhoff, f 22,50)

10. (9)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (3)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)
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2. (1)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

3. (2)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

4. (4)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

5. (8)

Marja Wagenaar (red.), Herinneringen
aan Joop den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

6. (5)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

7. (10)

Iteke Weeda, Vriendschap in beweging
(De Haan, f 19,90)

8. (6)

J.W. Bezemer, Een geschiedenis van
Rusland (Van Oorschot, f 65,-)

9. (-)

Tot in tweeduizendvijftien, Vierde nota
Ruimtelijke Ordening (Staatsuitgeverij,
f 17,50)

10. (9)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
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‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Wandelende takken
Het maken van een wandelingetje door een park is nauwelijks nog een genoegen.
Vooral de stadsparken, die naar je mag aannemen in de eerste plaats bedoeld zijn als
openbare tuin voor mensen op bovenwoningen, worden steeds meer geterroriseerd
door loslopende honden. Een grote grasvlakte, met aan de rand wat bankjes waarop
ouders en oppassen kunnen plaatsnemen, nodigt uit tot ballen en frisbeeën of het
doelloze rondrennen wat kinderen nu eenmaal graag doen. Maar het zijn de honden
die deze grasvlaktes in beslag nemen zowel door botviering van hun apporteerlusten
als door achterlating van hun excrementen. En dan mag je nog blij zijn als ze het
daarbij laten en niet hun tanden zetten in de mens. Opmerkelijk is ook dat het er zo
veel zijn. Wie op een mooie dag een willekeurige speelweide betreedt en daar het
aantal kinderen en honden telt, zal zien dat de honden in de meerderheid zijn. Dat
komt ook doordat hondenbezitters vaak meer dan één hond hebben. Hoe meer honden
iemand met zich mee voert (het liefst aan van die lange, elastische lijnen, zodat het
bewegend territorium al snel tien bij tien meter bedraagt), hoe meer hij zich het
opperhoofd van een koninkrijk waant. Het complete anti-hondenboek van Hans
Dorrestijn (Bert Bakker, f 19,90) brengt soelaas voor de hondenhaters, waarvan er
waarschijnlijk evenveel zijn als hondenliefhebbers. De hond verdeelt meer nog dan
de kat de mensheid in twee uitgesproken kampen: de zwijmelaars en zij die ervan
walgen. Dit boek verscheen eerder in 1976, en is nu, twaalf jaar later, uitgebreid met
nieuwe anti-hondstukken, een fotoreportage van de engste honden van Nederland
en een bloemlezing uit zeven eeuwen hondenpoëzie. Dorrestijn versaagt niet in de
strijd tegen deze ergerlijke ‘strontmachines’ (omschrijving van Ivo de Wijs), die uit
hun bek en uit hun alles stinken, en waarvan de tanden, geslagen in menselijke
ledematen, de afzichtelijkste littekens achterlaten die van z'n leven niet meer
weggewerkt kunnen worden. Dat zijn kruistocht een vergeefse is, mag blijken uit de
openingszin die nog even geldig is als in 1976: ‘De hond neemt hand over hand toe.’
Het is waar: steeds meer mensen nemen steeds meer en steeds grotere honden. Kleine
hondjes zijn te min, ze moeten groot en gevaarlijk zijn, drie pitbulls bijvoorbeeld
vier hoog achter, die getraind zijn om nooit iets los te laten wat eenmaal tussen hun
moordkaken terecht is gekomen. Dorrestijns hartgrondige tirades zijn amusant en
stoken de afkeer van de kwijlende viervoeter met zijn bacillentong lekker op. Zie
hier wat hij schrijft over het aanbellen bij een huis waar ook de vijand woont: ‘Zodra
de bel klinkt, vaart de duivel in de trouwe mensenvriend. Zijn tanden blikkeren, zijn
ogen vonken, dollehondsschuim verschijnt op zijn paars aanlopende lippen. De
bezoeker slaat de schrik om het hart. Zijn bloeddruk stijgt. Woont hier die vriendelijke
zachtaardige familie van vroeger? Het komt hem voor of hij aanbelt bij de zwaar
bewaakte villa van een ex-nazi-beul in Zuid-Amerika. De hond is het meest
ongastvrije dier ter wereld. Zelfs als er iemand voor een goed doel aanbelt, raakt de
hond buiten zichzelf van woede. Ik moet altijd erg lachen als ik zie hoe de hond ook
tekeer gaat tegen collectanten voor de Dierenbescherming.’ Dorrestijn heeft gelijk;
waarom nemen mensen een hond, als er zo veel andere huisdieren zijn die geen
overlast bezorgen? Katten, vissen, kanaries, geiten, varkentjes, papegaaien, muizen,
hamsters, rattten, cavia's, wandelende takken, salamanders, alles is mogelijk. Maar
nee, het moet zo nodig een hond zijn. En dat blaffende honden niet bijten is ook al
een verzinsel.
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Foto uit het Het complete Antihondenboek

Homoseksuele radar?
Het lijkt wel of het recentelijk een va-et-vient van reislustige Nederlandse literatoren
is geweest in de Sharia Sharm al-Scheich in Alexandrië. Die straat heette vroeger
de Rue Lepsius en de dichter K.P. Kaváfis woonde en werkte er tussen 1907 en 1933.
Onlangs publiceerden Hans Warren en Mario Molegraaf hun verslag van een bezoek
ter plekke in hun essaybundel Ik ging naar de geheime kamers, Over de dichter K.P.
Kaváfis. Nu een tweede verslag van een andere Nederlandse literator, Rudy
Kousbroek. In Een zuivere schim in een vervuilde schepping. Over het werk van
Konstantinos Kaváfis (Uitgeverij Vriendenlust, 92 p., f 22,50) bevestigt het
titelhoofdstuk wat ook Warren en Molegraaf tot hun schrik al zagen: Kaváfis' etage
bevindt zich, naar Nederlandse begrippen, in een krottenwijk, rijp voor de sloop, en
toch - zo troost ik Warren, Molegraaf, Kousbroek en mezelf - zal iemand domweg
gelukkig zijn in de Sharm al-Scheichstraat, ook nu: ondanks de vuile, nauwe steeg,
ondanks het armzalige, povere bed, maar dankzij ‘het lichaam van de liefde, de
sensuele en rode lippen van de roes’, evenals in het gedicht ‘een nacht’.
Kousbroek filosofeert aanstekelijk over Alexandrië als ‘hoofdstad van het landschap
van de herinnering’, de eerste metropool uit de wereldgeschiedenis, waarvan echter
geen enkel concreet bewijs meer bestaat. Alles is weg. Alexandrië: de mythische
stad van het brein, met de associaties van stedelijk groots en meeslepend leven, en
seksueel plezier zonder bekommernis om categorieën.
Dat brengt Kousbroek in het tweede hoofdstuk - dat ik me, net als het derde,
herinner als krantestuk in NRC Handelsblad - op Kaváfis' thematiek: hij polemiseert
met Johan Polak over het anekdoton Het overige zal ik hun beneden in de Hades
vertellen, waar een Romeinse proconsul meent dat we in de onderwereld openlijk
kunnen spreken over ‘wat wij hier voor ons houden als wakende wachters,/wonden
en geheimen die we in onszelf verbergen,/met dagelijkse hevige angst.’ Polak gaat
in zijn interpretatie geheel voorbij aan de aard van die wonden en terecht benadrukt
Kousbroek dat daar, en nergens anders, de kern van het gedicht zit: ‘Kaváfis schrijft
over het moeten verbergen van zijn homosexualiteit.’ In NRC Handelsblad en later
in Bzzletin en Homologie, heeft een alleraardigste discussie gewoed, aangezwengeld
door de Groningse hoogleraar Nieuwgrieks W.J. Aerts, waarbij tenslotte alle tot nog
toe genoemde Nederlandse Kaváfianen zich over het gedicht hebben uitgesproken.
Interessant is Kousbroeks verklaring waarom bijvoorbeeld Marguérite Yourcenar
en Polak de homo-erotische thematiek bij Kavafis wat wegmoffelen: ‘Voor de mensen
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die daarin waren opgegroeid moet de neiging sterk zijn geweest het zo te houden,
zo knus en select, met zichzelf als ingewijden in een geheim dat niet werd
uitgesproken.’ In het slothoofdstuk stelt Kousbroek zich de vraag in hoeverre Kaváfis'
werk voor niet-homoseksuele lezers, althans deels, ontoegankelijk blijft. Dat is een
uiterst intrigerend probleem, die zogenaaamde homosensibiliteit, de homoseksuele
‘radar’, die maakt dat sommige lezers bepaalde signalen opvangen die andere ontgaan.
Kousbroek voert een soort lakmoesproef uit door in enkele gedichten van Kaváfis
gewoon ‘hij’ in ‘zij’ te veranderen. Hij concludeert dat dat niet zomaar kan, er blijken
meer ‘typische’ kenmerken te herkennen aan een gedicht met een homoseksueel
thema. (Kousbroek spreekt nogal onbelemmerd over ‘homoseksuele poëzie’, maar
wat is dat eigenlijk? Poëzie van een homoseksuele dichter, voor een homoseksuele
lezer, over een homoseksueel personage?) Uiteraard geeft Kousbroek niet het
verlossende antwoord op de gestelde vragen, maar het is typerend voor zijn
onbevangen houding tegenover zijn leeservaring, dat hij aan voelt dat hier heel
belangwekkend materiaal om over na te denken voorhanden is. Bij de gemiddelde
docent aan een Nederlandse literaire faculteit, zo weet ik uit ervaring, is dat idee nog
nooit opgekomen.
WH

Van de blinde liefde
Tot de onverbiddelijke classics van de idealistische liefdesliteratuur behoort Dantes
Vita Nuova, een jeugdwerk waarin hij zijn liefde voor de al even klassieke Beatrice
bezingt. Vita Nuova, vertaald door Frans van Dooren (Kwadraat, f 19,50) is niet
zomaar candlelight uit het Trecento. Dante ontwikkelt in dit korte werk de zogeheten
‘dolce stil novo’, een poëtische stijl die van cruciaal belang is gebleken voor de
ontwikkeling van de Italiaanse (volks-)taal als literair medium. Hoewel hij nog maar
een adolescent was toen hij zijn fameuze liefde opvatte en neerschreef, geeft zijn
verslag van de bij verliefdheid gebruikelijke emoties een soort plattegrond van de
innerlijke gemoedsbeweging, waaraan de verliefde mens al eeuwenlang ten prooi is
en die later Stendhal in zulke finesses zou beschrijven. Omdat het begrip ‘Amor’ in
Dantes tijd nog sterk in de geur van het platonisch idealisme stond is Vita Nuova
eerder van moralistische dan van amoureuze strekking. Een mooie liefde roept vanzelf
het beste in de mens op. Zo zat dat in die tijd nog. Toch komen ook de constanten
der blinde liefde uitgebreid aan bod; het veinzen, achter het meisje aanlopen,
uitsloverig gedrag, aandacht trekken, het was toen al niet anders. Niet zozeer dit
vertrouwde scala van gevoelens, maar de wijze waarop Dante ze literair vorm gaf
maakt Vita Nuova echter tot iets uitzonderlijks. Hij geeft namelijk tegelijk zijn
autobiografie, de gedichten die hij met de passie in het hoofd schreef, én de uitleg
van die gedichten. Het werk bevat bovendien een handleiding in zaken als
middeleeuwse etiquette, kabbalistiek en taalkunde. Poëzie en psychologie in Vita
Nuova zijn beduidend minder rijp dan in het latere Divina Commedia, en in onze
ogen soms nogal clichématig, waarbij bedacht moeten worden dat onze clichés de
originaliteit van vroeger waren.
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Dante in Oxford. Tekening van Max Beerbohm

Vita Nuova is in onze eeuw al drie keer eerder in het Nederlands vertaald, voor
het laatst door H.W.J.M. Keuls. Deze vierde versie is van Frans van Dooren die in
zijn nawoord uitlegt dat het oneigenlijk is de tekst werkelijk te populariseren zonder
de dertiende-eeuwse geest te verminken. Bij hem dus nog steeds veel ‘Gij’, ‘Amor’
en ‘Deernis’; toch leest het geheel redelijk vlot weg, en met name het proza klinkt
hedendaags. De poëzie (voornamelijk sonnetten en canzones) gaat als volgt: ‘O gij
die in de ban der liefde zijt, / beoordeel deze verzen zonder schromen / en laat me
uw mening dan te weten komen / in naam van Amor, die uw schreden leidt!’ Van
Dooren, die eerder de Divina Commedia ‘deed’, heeft zijn taak sober opgevat,
beseffende dat de taalkundige waarde aan niet-Romanisten toch voorbij moet gaan.
Het resultaat is een must voor de beschaafde verliefde, die het werk nu eindelijk in
een zetting krijgt die niet aandoet alsof Boutens persoonlijk het geschreven heeft.
RS
Aan deze pagina werkten mee: Wim Hottentot, Rob Schouten en Beatrijs Ritsema

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Met musici door Jan Brokken. De Arbeiderspers, f 34,50. Portretten van Youri
Egorov, Vera Beths, Anner Bijlsma, Bernard Haitink, Elly Ameling, Ivo Pogorelich,
Rian de Waal, Emmy Verhey, Wout Oosterkamp.
Matilda door Roald Dahl. Jonathan Cape, Londen, f 36,55. Het nieuwe boek van
Dahl (voor alle leeftijden) gaat over Matilda, een wonderkind dat moet opboksen
tegen de verschrikkelijke domheid van haar ouders, die zelfs een bibliotheekboek
onder haar ogen verscheuren.
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Jon Michelet
Vervolg van pagina 12
bezem door het magazijn; ik was echt aangenomen voor het zwaardere werk. Toen
ik in 1975 bij dezelfde uitgeverij als schrijver debuteerde, vond ik dat ik ontslag
moest nemen. Mijn verschillende hoedanigheden dreigden met elkaar in conflict te
komen, maar van de pen leven kon ik op dat moment nog niet. Ik heb toen twee jaar
in de haven van Oslo gewerkt - deels om politieke redenen, omdat ik vond dat
werkelijke politieke macht dient te wortelen in de arbeidersklasse, deels omdat ik
het geld nodig om mijn gezin te onderhouden en deels omdat ik mijn buik vol had
van het uitgeversvak. Ik vond dat ik een papieren leven was gaan leiden: ik schreef
boeken, ik hielp bij de produktie van boeken, ik las boeken. De verhalen van de
havenarbeiders, hun taal, de atmosfeer in de haven inspireerden me. 's Avonds, in
de weekeinden en in vakanties schreef ik. Pas na het succes van De gordel van Orion
was ik in staat me als schrijver te vestigen.’
In al zijn boeken zit ‘een politiek element’, zegt Jon Michelet. Over het uitblijven
van de proletarische revolutie in Noorwegen toont hij zich minder ontgoocheld dan
veel van zijn geestverwanten. ‘Vergeet niet dat ik in mei 1968 op zee zat,’
verduidelijkt hij. ‘Ik heb dus niet meegejuicht in het koor van degenen die dachten
dat het studentenprotest het begin van een revolutie betekende. Die mensen zijn nu
teleurgesteld en verbitterd. Ik heb daar geen last van. Ik ben een optimist die volhoudt
dat de werkelijk belangrijke maatschappelijke omwentelingen nog voor de deur
staan.’
■
Jon Michelet, De gordel van Orion.
Uitgeverij De Fontein, f 27,50

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
‘Uitgevers zijn náre mensen. Mijn lieve vriend Wim Simons is geen uitgever, maar
een maatschappelijk werker.’ Zijn behoefte aan selfdebunking verlaat dr. Johan Polak
nimmer, dus ook nu niet in zijn rede voor Wim J. Simons, het feestvarken van
vanavond: Simons' eenmansuitgeverij De Beuk bestaat vijfendertig jaar. De Beuk
gaf zo'n driehonderd ‘minder groten’ uit, zoals de uitgever, altijd vol menslievendheid,
het zelf formuleert. Een groot aantal van zijn dankbare auteurs bezet, mét aanhang,
de ongeveer honderd klapstoeltjes in de ontruimde parterre van de Amsterdamse
boekhandel Scheltema Holkema Vermeulen, die de feestavond heeft aangeboden.
‘Ze hebben behoefte aan contact, aan het luisteren naar elkaars werk,’ weet hun
uitgever.
Polak (‘U bent opgezadeld met een grijsaard, die worden breedsprakig maar zijn
eigenlijk alles vergeten’) haalt genoeglijke herinneringen op aan de eerste jaren van
de ‘Stichting voor Literaire Publicaties De Beuk’ (‘Vaak hoorde je zeggen: Stichting
voor Literaire Aspiraties’). Het blijft stil als Polak Frits Knuf verzoekt naar voren te
treden. ‘Hij had wel beloofd dat hij zou komen,’ mompelt Simons.
Frits A.M. Knuf was Dritte im Bund toen Wim. J. Simons en Johan B.W. Polak
in 1953 elk f 2,50 stortten in de stichtingskas. Doelstelling was ‘het uitgeven van
literair werk, dat om verschillende redenen in Nederland niet onder de aandacht van
het publiek kan worden gebracht,’ en dat tegen een zo laag mogelijke
(abonnements)prijs. De eerste reeks noemt de namen van Jac. van Hattum, Martin
A. Veltman, Simon Vinkenoog en Hans Andreus. ‘Reinold Kuipers, toen directeur
van De Arbeiderspers, deed kribbig toen hij er van hoorde. Hij vond dat De Beuk te
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veel op zijn Boekvink leek. John Meulenhoff, die als uitgever van de series De Ceder
en De Eik meer recht van spreken had, had er geen moeite mee en pleitte zelfs bij
een paar van zijn vaste drukkers om ons wat langer dan gebruikelijk krediet te geven,’
schrijft Simons in het net verschenen herdenkingsboekje. De bezoekers van de avond
krijgen het straks mee naar huis. ‘Het aardige van uitgever zijn is dat je eens iets
kunt uitgeven,’ grapt de glunderende jubilaris over zijn gulle belofte. Het échte
jubileumboek, nummer achthonderd in de reeks uitgaven van De Beuk, is Simon
Vinkenoogs nieuwste verzenbundel Op het eerste gehoor, maar dat is níet gratis: f
18,50 moet het kosten, ‘maar als u er de bundel van René Stoute bijneemt, krijgt u
die voor f 3,50 in plaats van f 7,50. Ik ben óók koopman, hoor.’
De gestorven dichters uit het fonds van De Beuk krijgen nu een hommage: Simons'
echtgenote Carla Dura zal voordragen uit hun werk. De voorlezing (gedichten van
Hans Andreus, Hans Lodeizen, Jan Hanlo, Peter Spaan en Rein Blijstra) getuigt van
het Hogere. Opgelucht gelachen wordt er pas als René Stoute onverwacht zijn
mondharmonica te voorschijn haalt voor ‘een kleine blues voor grote dode dichters.’
Even later wordt het gedreven optreden van Simon Vinkenoog - die zich in het zicht
op zijn zestigste verjaardag opzienbarend heeft laten kortwieken - met goedmoedig
gejoel ontvangen. Dat het voorgelezene (‘Het lichaam is een landschap, weet je wel’)
wordt onderbroken door rumoerige voorbijgangers die de portiers bij de winkelingang
opzij hebben geschoven, stoort de dichter niet: ‘Mijn gedichten zijn allemaal even
prachtig.’
Na de pauze, als door de zomeravondhitte de gelederen geslonken zijn, is het
muisstil: Jan H. de Groot, met zevenentachtig jaar de oudste uit het fonds, leest voor
uit zijn cyclus ‘De Zwanen’. ‘Beter als Vinkenoog,’ roept iemand enthousiast boven
het donderend applaus uit. ‘Waarin het marginale groot kan zijn,’ zucht de presentator.
De haiku's van W.J. van der Molen (65) doen vele ‘oh's’ en ‘ah's’ slaken, en de
jongste Beuk-protégé, Eugénie de Munck, krijgt de handen op elkaar met een ‘Klein
Manifest’, dat is opgedragen aan Wim Simons en Carla Dura. De laatste mag nu ook
weer lezen, ditmaal uit eigen werk (‘U zult zeggen, daar stáát ze weer’), maar dat is
alleen maar omdat de dichteres Loes Nauta het moest laten afweten. ‘Hoe veel dichters
nog, hoor ik fluisteren,’ zegt Stoute onbarmhartig na haar tweede voordracht. Gelukkig
weet Jan Spierdijk met het dichterlijk getoonzette, tranenrijke levensverhaal van de
Abcouder kastelein Ries (‘Riesische gedichten’) de aandacht weer te pakken, en er
is een als zodanig aangekondigde uitsmijter in de dichter Bergman. Kennen we niet
allemaal, aldus de laatste, zijn gedicht ‘Reisbrief’? Het moet naar de berekening van
de auteur wel vijfhonderdduizend maal gebloemleesd zijn: ‘waarde vriend het is hier
prachtig/de koeien zijn ontroerend drachtig.’ Helemaal tevreden over zijn succes
blijkt de dichter echter niet te zijn. Bij het afscheidnemen moppert hij nog wat na:
‘Je had beloofd dat ik als nummer drie mocht. Ik wil helemaal geen uitsmijter zijn,’
maar die woorden zijn slechts voor zijn zo dichterlievende uitgever bestemd.
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[28 mei 1988 - Nummer 21]
Ter zake
Diny Schouten

De uitgave van de nooit eerder gebundelde brieven van Godfried Bomans, door
uitgeverij Sijthoff aangekondigd ter verschijning in maart, laat op zich wachten.
Godfrieds broer Jan Bomans kan de vertraging niet verklaren: ‘Mijn uitgave heeft
de volle instemming van de weduwe, maar kennelijk ligt haar zaakwaarnemer dwars.
Voor mij is het erg vervelend, want ik heb er een boel werk aan gehad.’ Jan Bomans
wacht nog op opheldering van zijn uitgever Sijthoff, waar men het tegenover hem
voorlopig houdt op nog te voeren ‘intern beraad’. De problemen over de
rechtmatigheid van de uitgave blijken ook gemaakt te worden door uitgeverij De
Boekerij, die als beheerster van het voormalige Elsevier-fonds de rechten claimt op
alle werk van Godfried Bomans. De redacteur van de ‘literaire poot’ Amber van De
Boekerij, Henk Figee, is van mening dat voor de uitgave van de brieven zijn
licentie-toestemming nodig is: ‘Om te voorkomen dat de reputatie van Godfried
Bomans geschaad wordt, hebben wij aan het verlenen van toestemming de voorwaarde
verbonden dat de wijze van uitgeven kwalitatief verantwoord is. We zijn hier bezig
met het voorbereiden van een prestigieus Verzameld werk van Bomans, waarin de
totale correspondentie moet verschijnen. De uitgave die Sijthoff heeft aangekondigd
is slechts een fractie daarvan.’ Volgens Figee wringt de schoen waar het de literaire
kwaliteit betreft: ‘Die is volstrekt onvoldoende. Ik sta daarin niet alleen, want de
erven-Godfried Bomans hebben een rapport laten maken dat zeer negatief uitviel.
Juristen zijn nu aan het onderzoeken of je in juridische termen het begrip literaire
kwaliteit hard kunt maken, en dat kan nog wel even duren.’ Figee is vooral
verontwaardigd doordat Sijthoff pas in een zeer laat stadium om toestemming vroeg:
‘Ik heb de aankondiging van de uitgave moeten vernemen uit Boekblad. Dat is een
ongebruikelijke wijze om elkaar te informeren. Als Sijthoff een boek van Jan Bomans
wil uitgeven, dan gaat mij dat niet aan, maar het boek bestaat uit zo'n tachtig procent
teksten van Godfried. Zo werk je niet in uitgeversland. Sijthoff wil duidelijk een
graantje meepikken van de Bomans-golf die toch ontstaat doordat wij nu thema-boeken
van hem uitgeven.’ Bij uitgeverij Sijthoff weigert uitgeefster Annelies Zijlstra elk
commentaar: ‘Wat meneer Figee zegt moet hij weten. Er is hier intern overleg gaande,
en we zijn daar nog niet helemaal uit. Het zou heel onverstandig zijn om in een zaak
die zó ingewikkeld ligt nu al iets te zeggen.’
Het literaire tijdschrift Hollands Maandblad zal vanaf zijn dertigste jaargang
zelfstandig worden uitgegeven: per 1 januari volgend jaar verbreekt uitgeverij
Meulenhoff de samenwerking met de ‘Stichting Hollands Maandblad’ en zal er nog
slechts een personele verbinding bestaan als Meulenhoffs directeur Laurens van
Krevelen zitting neemt in het stichtingsbestuur. Mr. K.L. Poll, enig redacteur (en
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oprichter) van Hollands Maandblad, noemt de scheiding liever geen breuk: ‘Het was
al zo dat niet Meulenhoff maar drukkerij Trio verantwoordelijk was voor de
administratie en distributie.’ Ook zijn wrijvingen over de inhoud van het blad beslist
niet de aanleiding geweest dat de wegen van Meulenhoff en Poll zich scheiden, al
wil Poll wel toegeven ‘dat sommige bijdragen en sommige medewerkers van Hollands
Maandblad niet zo goed vielen bij Meulenhoff,’ en dat dat met name de stukken
waren van de jonge hemelbestormers Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes, plus
die van Bastiaan Bommeljé, die zich weinig reverent opstelden tegenover gevestigde
reputaties. Het verzoek ‘om te praten over een ander redactiebeleid’ appeleerde
weinig aan de redacteur, ‘want dat zou inhouden dat ik sommige auteurs minder zou
moeten laten schrijven.’ Poll is van plan om in het septembernummer van Hollands
Maandblad zijn lezers op de hoogte te stellen van de verandering, in een artikel
waarin hij ook uiting wil geven aan zijn bezorgdheid over een ontwikkeling die hij
‘huiverig’ noemt: ‘Bij de meeste literaire bladen is de redactionele invloed van de
uitgever sluipenderwijs veel te groot geworden. Niet alleen Maatstaf en Tirade, maar
ook De Revisor, en De Gids krijgen iets huisorgaanachtigs, doordat een redacteur
van de uitgeverij zitting heeft in de redactie van het blad, en publikaties vooral
voorpublikaties worden.’ Poll beschouwt de ‘verzelfstandiging’ van Hollands
Maandblad daarom als een ‘gunstig experiment’, ‘al zullen de financiële risico's die
we gaan lopen niet meevallen. Gelukkig breekt het abonneebestand niet af, het is
geen produkt dat steeds meer verlies dreigt te gaan lijden.’ Juist ‘de financiële
prestatie’ die van Meulenhoff gevraagd werd, leidde er volgens Maarten Asscher
van Meulenhoff toe ‘dat er bij ons behoefte was aan inspraak in de redactieformule.
Ons stond een zekere hernieuwing voor ogen van het blad, dat met alle respect toch
dertig jaar lang zo ongeveer zichzelf gelijk is gebleven.’ Dat Bert Poll niet dynamisch
genoeg werd gevonden, wil Asscher niet voor zijn rekening nemen, ‘maar Polls
vertrouwen dat de redactionele formule in de volgende dertig jaar zo blijven kon
deelden wij inderdaad niet. Maar we laten het Hollands Maandblad niet zomaar hard
vallen op hun exploitatietekort. Er is een chique regeling getroffen, zodat we het blad
zachtjes laten wegvaren.’
De Zutphense boekhandel De Leur & Van Pel, die een specialisatie heeft in esoterie,
maakte het publiek via de winkelruit bekend met een boycot van de boeken van
Bhagwan, en sinds kort ook van het laatste geschrift van Jan Foudraine, Jaren van
voorbereiding. Eigenaresse Emilie de Leur, die tot voorheen zich ‘vierkant achter
Bhagwan’ schaarde, heeft zich teleurgesteld afgekeerd van de beweging sinds ze
kennisnam van het maartnummer van Rajneesh Times International. Daarin legt
Bhagwan Shree Rajneesh uit waarom hij homoseksualiteit een perversie vindt.
Bhagwans opvatting is dat homoseksuele mannen de ziekte aids gecreëerd hebben,
dat mensen met aids zich ‘in eigen steden’ moeten terugtrekken en alleen verzorgd
mogen worden door mensen die ook aids hebben, en dat homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen naar ‘eigen communes’ moeten verdwijnen ‘want ze verspreiden
alle mogelijke soorten gevaarlijke virussen’. De verbijstering over Bhagwans
onverdraagzaamheid leidde bij boekhandel De Leur & Van Pel niet alleen tot het
terugzenden van alle Bhagwantitels aan het Rajneesh Distributiecentrum (‘met een
flinke financiële strop’), maar ook tot nalezen wat Jan Foudraine over de materie te
zeggen had. In een onopvallende passage op pagina 211 van Jaren van voorbereiding,
bleek Swami Devi Amrito de Bhagwanese opvatting over homoseksualiteit neutraal
samen te vatten als ‘een groeiremming, die door Bhagwan, met zijn voorliefde voor
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schokkende uitspraken direct verbonden werd met de explosie van het Aids-virus.’
Zekerheid dat Foudraine de visie van Bhagwan deelt, kreeg De Leur toen twee
koeriersters die zich wat onduidelijk uitgaven voor ‘afgezanten van Foudraine’ haar
een uitgewerkte nota ter hand stelden. Daarin verklaart Foudraine voor eigen rekening
dat hem bekend is, ‘uit eigen psychotherapeutische praktijk’ dat homoseksualiteit
van mannen en vrouwen terug is te brengen op een gestoorde relatie met de vader.
Foudraines uitgever, Mijnhard van der Reep van Altamira, vindt de gewraakte passage
in Jaren van voorbereiding ‘niet alarmerend’, maar het lijkt hem bespreekbaar om
bij de tweede druk het citaat te herzien, al wordt dat in principe aan de auteur
overgelaten. Foudraine zelf vindt de Zutphense boycot ‘een hetzerige actie’:
‘Bovendien is het erg merkwaardig dat een boekhandel de eigen seksuele oriëntatie
laat prevaleren boven het verkopen van boeken. Die notitie waarover zij nu beschikken
hebben ze gekregen van twee overijverige volgelingen. Hij slingerde kennelijk ergens
rond, maar hij is helemaal niet bestemd voor publikatie. Ik bereid me alleen nog maar
voor, want dit onderwerp is zó hot dat er geen zakelijke discussie mogelijk is.’ Dat
‘iedereen doodsbenauwd is voor razernij en beschuldigingen van discriminatie, en
er daarom geen psychiater is die een afwijkende mening durft te ventileren’, zal
Foudraine er niet van weerhouden om als enige zijn borst nat te maken: ‘Ik verwacht
dat ik binnenkort wel om interviews gevraagd zal worden. Iedereen die liefde voor
de waarheid heeft moet nu eenmaal zijn borst natmaken.’
Voor uitgever Jan Scheffers, verantwoordelijk voor het De Haanfonds van uitgeverij
Unieboek, kwam de dood van Willem Drees zo niet ongelegen dan toch wel zeer
onverwacht. Drees stierf exact een week na de uitlevering van zijn (wetenschappelijke)
biografie onder redactie van de historicus prof. H. Daalder. Het boek, een verzameling
van vijf wetenschappelijke beschouwingen over aspecten van Drees' leven en een
viertal persoonlijke herinneringen van ministers die met hem samenwerkten, is het
resultaat van een symposium bij Drees' honderdste verjaardag. Vertraging in de
aanlevering van de kopij maakte dat het boek langer op zich liet wachten dan voorzien,
vandaar dat vormgever Steye Raviez de opdracht ontving om twee versies te maken
voor het boekomslag, een met als titel ‘Willem Drees’, tout court, en een dat de titel
moest dragen ‘In Memoriam Willem Drees, 1886-1988’. Beide omslagen werden in
voldoende exemplaren gedrukt. ‘De niet-gebruikte omslagen laten we keurig liggen,’
zegt Scheffers: ‘We zouden het wel erg cru vinden om de boeken nu terug te halen
om er alsnog het In Memoriam-omslag om te doen.’

Gedicht
Depressie
Gluiperig doordringt de mist mijn poriën.
Zintuig na zintuig lam gelegd.
Onzinnig dat ik die rode laarzen kocht
En naar de kapper wou.
Touwhaar ligt ook op een kussen
En rode laarzen zijn wel erg rood.
Uitgebannen alle lieve dingen:
Colombinepoezekop,
Vriendin met voorjaarsbloemen,
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Man die stuntelig te koken staat.
Gordijnen: weer het licht,
Spiegels: waag het niet mijn beeld te vangen.
Ik ben voor minstens zes uur dood.

MICKEY WALVISCH
Uit: Zo groen als gras. Gedichten. De Arbeiderspers, f 29,50
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Essayist tegenover Goliath
Cyrille Offermans' zorgelijke monterheid in ‘Niemand ontkomt’
Niemand ontkomt Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Verlichting
door Cyrille Offermans Uitgever: De Bezige Bij, 287 p., f 34,50
Carel Peeters
Theodor Adorno en Max Horkheimer verklaren in de inleiding van hun De dialektiek
van de verlichting weliswaar dat ‘de vrijheid van de maatschappij onafscheidelijk
met het verlichtende denken verbonden is’, het beeld dat ze daarna schetsen van wat
het verlichtende denken sinds de achttiende eeuw heeft aangericht is zo donker dat
het moeilijk is te geloven dat het nog ooit iets opwekkends zou kunnen voortbrengen.
Voor een boek uit het midden van de jaren veertig bevat het vele profetische
hoofdstukken en passages, met name die over de ontwikkeling van de
‘cultuurindustrie’. De sombere, negativistische kijk van in het bijzonder Adorno op
de samenleving, die wordt beheerst door het ‘blindelings pragmatisch geworden
denken’, ontnam echter ieder zicht op de mogelijkheden die het verlichtende denken
in zich heeft om iets ten goede te keren. De maatschappij die uit de verlichting is
voortgekomen had zich in zijn ogen onmogelijk gemaakt, en elke deelname eraan
betekende aanpassing aan een maatschappij die zich in stand houdt door alles wat
met de menselijke natuur te maken heeft te onderdrukken, te disciplineren, te
beheersen, te domesticeren, te manipuleren, te controleren. Het hierbij horende denken
is louter ‘instrumenteel’, het laat zich niets gelegen liggen aan alles wat geen (veelal
economisch) belang dient.
In de vier bundels essays die Cyrille Offermans nu heeft gepubliceerd is hij sterk
door Adorno en de Frankfurter Schule beïnvloed, maar vanaf De kracht van het
ongrijpbare (1983) is hij op zoek naar perioden in de geschiedenis, stromingen,
schrijvers, mentaliteiten en menselijke eigenschappen die niet ‘instrumenteel’
genoemd kunnen worden, niet in dienst van het nut staan en die dus een andere wereld
oproepen. Offermans gaat uit van het idee dat de wereld waarin we leven maar één
van de mogelijke werelden is. Die perioden, schrijvers en filosofen laten andere
mogelijke werelden zien: de vroege renaissance en de vroege Verlichting waren
perioden waarin lichaam en geest, rede en gevoel, het hoge en lage nog versmolten
waren; schrijvers als Kafka, Beckett, Proust, Joyce, Calvino, Claus, Cortazar, Van
Ostaijen, Lucebert (en de moderne literatuur in het algemeen) zijn op zoek naar
oorspronkelijke menselijke emoties en een ‘staat van onwetendheid’ die contrasteert
met de overvloed aan informatie die nu het leven beheerst; filosofen als Ernst Bloch,
Lichtenberg, Diderot en Nietzsche bedrijven filosofie als een vrolijke wetenschap
en hebben een afkeer van het abstracte denken, ze zijn concreet en denken met hun
handen, in tegenstelling tot het grootste deel van de andere filosofen. Schilders als
Jean Dubuffet (het essay over hem staat in de vorige bundel De mensen zijn mooier
dan ze denken) en Goya (in Niemand ontkomt) hebben het verdringen en onderdrukken
van de menselijke natuur geschilderd.
Offermans' analyses staan onmiskenbaar in de traditie van Adorno maar hij is
allerminst negativistisch. Hij heeft een zorgelijke monterheid die hem hardnekkig
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laat zoeken naar alles wat het leven op zijn voorwaarden kan bevestigen. ‘Tot het
laatst toe blijft hij alert op mogelijkheden die het leven kunnen veraangenamen,’
schrijft hij over Lichtenberg en dat is zo'n uitspraak die direct iets over hemzelf zegt.
Al die woorden als maatschappelijke disciplinering, domesticatie, beheersing, controle
die bij Adorno te vinden zijn en de moderne samenleving karakteriseren, komen
allemaal ook bij Offermans voor, maar er staat tegenover dat hij levendig en
overtuigend de waarde kan oproepen van onbevangenheid, spontaniteit, argeloosheid,
vrijheid, passiviteit, gedachteloosheid, levenslust, esthetiek en die ook weet te vinden
bij schrijvers, filosofen en kunstenaars.

Georg Lichtenberg, Ernst Bloch, Gustave Flaubert

De ondertitel van Niemand ontkomt, ‘Hoofdstukken uit de geschiedenis van de
Verlichting’, functioneert als een programma: het drukt de weigering uit de Verlichting
definitief te laten annexeren door het pure en eenzijdige rationalisme, want alle essays
gaan over kunstenaars of filosofen die zich met het gereedschap van de Verlichting
hebben gekeerd tegen die eenzijdigheid: met de rede. Dezelfde rede die gezorgd
heeft voor een ongebreidelde exploitatie van de natuur is in staat om overtuigend
aan te tonen dat dat zijn grenzen heeft. Toch is het gebruik van de rede op een redelijke
manier niet het enige wat Offermans inbrengt tegen de vergroeiing van de
maatschappij. Offermans beschouwt de overmacht en invloed van het harde denken,
van de commercialisering en van de geluksindustrie, zo groot en allesomvattend dat
hier alleen nog de taktiek van David tegenover Goliath uitkomst kan bieden: door
juist de nadruk te leggen op de waarde van het onaanzienlijke, het afzien van macht,
het oproepen van andere mogelijkheden, het zorgen dat je ongrijpbaar bent.
De sombere wereld van Adorno wordt bij Offermans bevrucht met het optimisme
van Ernst Bloch en de ‘mogelijkheidszin’ van Robert Musil. Bloch, de schrijver van
Das Prinzip Hoffnung, is de filosoof van de ontsnapping die in drie monumentale
delen alle denkbare vormen beschrijft waarop mensen in de geschiedenis een andere
en betere wereld hebben bedacht: in sprookjes, vertellingen, utopieën, reizen,
wensvoorstellingen, dagdromen, luilekkerlanden. Het is een encyclopedie van het
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besef dat er iets ontbreekt. In zijn essay over Bloch in Niemand ontkomt gaat
Offermans in op ‘het oude bezit’ waar Bloch het over heeft, de historische
wensvoorstellingen die nog steeds hun diensten kunnen bewijzen en waar wij erven
van zijn. Dit oude bezit wordt vanuit het heden begerenswaardig en het is goed het
voorhanden te hebben; wie het in zijn hoofd heeft anticipeert ermee op de toekomst
en dat geeft het denken dynamiek. Offermans vindt dat het marxisme bij Bloch soms
te veel als een deus ex machina functioneert als het er om gaat de maatschappelijke
voorwaarden te creëren om die wensvoorstellingen tot werkelijkheid te maken. Toch
staat hij niet ver af van Bloch, want ook hij vindt dat ‘het oude bezit’ niet alleen
vlucht is of een bron voor nostalgie: het zijn sprookjes, wensvoorstellingen en utopieën
met een maatschappelijke, collectieve dimensie die een verlangen uitdrukken dat
niet tot een individu beperkt blijft. Offermans heeft het er in Niemand ontkomt
voornamelijk terloops over, maar het is op de achtergrond duidelijk aanwezig: dat
er eigenlijk veranderingen in de structuur van de maatschappij nodig zijn om mensen
gelukkiger te maken. Het gaat hem niet alleen om een Eden, maar evenzeer om een
Eldorado, een paradijs waarin materiële overvloed samengaat met sociale
rechtvaardigheid. Hij maakt zich daar geen illusies over, zoals wel te zien is aan de
rol van David die hij op zich neemt door in de huidige omstandigheden de nadruk
te leggen op al die schijnbaar onaanzienlijke menselijke eigenschappen die naar zijn
idee nu worden weggedrongen: onbevangenheid, passiviteit, erotiek, kortom alles
wat sinds Roland Barthes het bedacht ‘atopie’ is gaan heten, in tegenstelling tot
‘utopie’, een begrip dat te veel dwingends heeft. De concrete utopie die Bloch zich
voorstelt, heeft bij Offermans de vorm van een grote tegenwoordigheid van geest,
een gespitstheid op schrijvers en maatschappelijke verschijnselen die zich teweer
stellen tegen de onderdrukking van alle natuurlijke neigingen in mensen.

Friedrich Nietzsche

Onbeschaafde beschaving
De schrijvers, kunstenaars en filosofen waar Offermans' gretige belangstelling naar
uitgaat (in Niemand ontkomt zijn dat, afgezien van Bloch, Goya, Lichtenberg, György
Konrad, Beckett, Alexander Kluge, Peter Sloterdijk, Multatuli, Nietzsche en Flaubert)
zijn degenen die de eenheid en afhankelijkheid van lichaam en geest praktizeren,
wat wil zeggen dat de geest nooit een eigen leven leidt en omgekeerd. Het zijn ook
allemaal schrijvers die weinig moeten hebben van de burgerlijke disciplinering van
de geest in de vorm van onderdrukking van emoties, schaamte over lichamelijke
functies, het vasthouden aan gewoonten, tradities, ordelijkheid die benepen wordt:
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al die onbeschaafde beschaving die voor passend wordt gehouden maar die veel wat
mensen in zich hebben knevelt. De achttiende-eeuwse filosoof Georg Lichtenberg
is voor Offermans een typische vertegenwoordiger van de vroege Verlichting bij wie
wetenschappelijke nieuwsgierigheid nog een pure gedaante had omdat het resultaat
niet meteen werd geëxploiteerd. Lichtenberg was een geestige en filosofisch
scherpzinnige Willy Wortel, iemand die net als Nietzsche van mening was dat te
veel lezen de ziel bederft en te weinig ruimte overlaat voor eigen gedachten, en die
het lezen en studeren beschouwde als het voorwerk voor eigen ideeën die opkomen
op momenten dat men juist aan het luieren is. Theorieën en systemen waren
ondergeschikt aan het eigen waarnemen. Offermans signaleert bij Lichtenberg ‘de
gelukbrengende passiviteit van het denken’. In het essay over Lichtenberg komt een
zin voor die hij al eens eerder heeft gebruikt als titel van zijn vorige bundel essays:
‘Voor Lichtenberg waren... alle mensen interessanter dan ze wellicht zelf dachten.’
Dat zo'n zin twee keer opduikt wijst erop dat het een hardnekkig idee is: er klinkt in
door dat al dat interessante potentieel wordt vermorst door, bijvoorbeeld, de tijd die
wordt besteed aan het kijken naar nonsens-televisie, het blinde toerisme.

Cyrille Offermans

Offermans heeft zo'n coherente voorstelling van de samenleving door de eeuwen
heen dat hij de schrijvers die hij bespreekt er schijnbaar moeiteloos een plaats in kan
geven, ook als ze hem niet helemaal voldoen, zoals in het evenwichtig kritische essay
over Multatuli. Multatuli voelde zich eigenlijk het beste thuis in de achttiende eeuw,
de eeuw van de Verlichting, maar volgens Offermans is hij dan de soort verlichter
die vindt dat ‘de vrije studie van het verstand’ inhoudt dat men bevrijd is van de
invloed van de zinnen. En dat is nou precies wat niet de bedoeling is in de
Rabelaisiaanse en Nietzscheaanse opvatting over de betekenis van de zinnen voor
het denken van Offermans. Met alle respect, maar niet gestoord door de talloze
commentaren op Multatuli schetst Offermans een prachtig beeld van Multatuli als
iemand die meer gemeen had met Droogstoppel dan hij zelf dacht. ‘In elke verleiding,
de esthetische in het bijzonder, vreest hij de misleiding,’ schrijft hij. Bij Multatuli
was sprake van ‘een alliantie van kritisch wantrouwen en defensief puritanisme’;
vrouwen beoordeelde hij naar het ‘rentabiliteitscriterium’, hij schreef immers: ‘Maak
uw vrouw tot een spaarbank uwer ideeën, tot een levensverzekering van uw gemoed.’
Multatuli's idee van de harmonie der tegendelen (goed/kwaad, liefde/haat,
deugd-/ondeugd) noemt Offermans ‘fatalistisch’ omdat er dan sprake zou zijn van
vaste tegenstellingen die niet opgelost zouden kunnen worden.
Offermans' bewondering voor de ‘unieke optimistische toon’ van Ernst Blochs
filosofie is onvoorwaardelijk, maar niet totaal. Daardoor is zijn eigen montere
instelling ook niet zonder nuances. Dat heeft vooral te maken met zijn affiniteit met
de moderne literatuur, waarin het ‘Prinzip Hoffnung’ niet erg wordt aangehangen.
Offermans' belangstelling voor de moderne literatuur heeft, afgezien van de
bevrediging van zijn esthetische sensibiliteit, te maken met de plaats die zij in de
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cultuur inneemt: als een vrijplaats waarin de schrijvers zich niet rechtstreeks keren
tegen de cultuur die hen omringt, maar indirect door zich in te graven in het esthetische
handwerk van het schrijven. Ze voorkomen daardoor dat ze geannexeerd worden.
Door deze plaats in de cultuur kunnen ze tot ‘een positieve waardering van de
hopeloosheid’ komen, zoals bij Cioran, Robert Walser, Thomas Bernhardt en Beckett.
Hoewel Offermans bewondering heeft voor deze schrijvers en er scherpzinnig over
kan schrijven, blijkt uit alles dat zij slechts één aspect van zijn werkelijkheidsopvatting
vertegenwoordigen. Beckett, bijvoorbeeld, vertolkt ‘de dimensies van de nietigheid’
en hopeloosheid,
[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
En toch Europa. Een viertal voordrachten van W.L. Brugsma, Hans Magnus
Enzensberger, Timothy Garton Asch en Edgar Morin over het onderwerp Europa.
Balans, f 19,50.
Is het werk gedaan? De vrouwenbeweging in 2001. Diverse vrouwelijke auteurs.
Scala, f 19,90. Over de toekomst van de vrouwenbeweging en het feminisme.
Over de politiek denkende en handelende mens door H.J.M. Claessen. Van
Gorcum, f 29,50. Een inleiding in de politieke antropologie.
Voor de ogen van Vincent door Anne Philippe. Vertaling Jeanne Bukowska-van
Tol. A.W. Bruna, f 19,90. Een jongen is getuige van het mislukkende huwelijk van
zijn ouders.
Na Nero door Daan Cartens. Bzztôh, f 24,50. Poëzie.
Amandla door Miriam Tlali. Vertaling Cecilia Tabak. In de Knipscheer, Afrikaanse
Bibliotheek, f 34,50. Roman over het leven en de strijd in Soweto.
De generaal door Bob' Alberts. De Prom, f 24,50. Twee novelles.
Een bekende onbekende door Gjalt van der Mark. Mollebone Literair/Veenkoloniaal
Museum, f 12,50. Een kleine biografie van Anthony Winkler Prins.
Het Eureka effect door Suzanne Piët. Tirion, f 29,50. Technieken om op originele
gedachten te komen en methoden om anderen in creativiteit te stimuleren.
Nadine door Matt Cohen. Vertaling Peter Bergsma. Ambo, f 35,-. De levensloop
van een joodse vrouw vanaf de oorlog tot nu.
Pasenow of de romantiek door Hermann Broch. Vertaling Paul Beers. Ambo, f
32,50. Eerste deel (uit 1932) van de romancyclus ‘Die Schlafwandler’.
Het wezen van het zijn door P.J. Zwart. Aula, f 29,90. Filosofische vragen en
natuurwetenschappelijke antwoorden.
Freud & Jung. Het verloop van een vriendschap door Leo G.M. Prick. Ambo, f
32,50. Een studie naar de betrekkingen tussen Freud en Jung.
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Sociaal-economische kroniek van Nederland 1987 onder redactie van Nic van
Rossum. VNO/Van Gorcum, f 40,-.
Het Rietveld Schröder huis door Paul Overy en anderen. De Haan, f 49,90. De
geschiedenis van het enige Nederlandse bouwwerk dat op de wereldmonumentenlijst
staat.
Moeders en dochters door Alice Walker en anderen. Vertaling Mariella de Kuyper.
Loeb, f 29,50. Verhalen van vrouwen.
De moeder van de gedachte door Kathy Page. Vertaling Anneke Bok. An Dekker,
f 29,50. De strijd van twee vrouwen in het pre-Victoriaanse Engeland.
Tolstoy door A.N. Wilson. Hamish Hamilton, f 68,15. Biografie.
After the War door Frederic Raphael. Collins, importeur Nilsson & Lamm, f 51,40.
Nieuwe roman van de schrijver van The Glittering Prizes.
Heroes of their own Lives door Linda Gordon. Viking, importeur Nilsson & Lamm,
f 56,90. Een historische studie naar het geweld binnen het gezin en de familie.
Zoltán Forrai. Portret van een veelzijdig kunstenaar door Koos van Weringh.
Meulenhoff-/Landshoff, f 34,50. Portret van de Hongaarse tekenaar en fotograaf die
op het eind van de jaren dertig in Nederland terechtkwam.

[Essayist tegenover Goliath - vervolg]
maar voor Offermans heeft hij toch vooral een dialektische functie: iemand die tot
op het bot laat zien hoe het er voor staat, als een perversie van hoe het is. Het beeld
dat Beckett van mens en maatschappij geeft is een radicalisering en vergroting,
waardoor andere mogelijkheden scherper gezien kunnen worden. Het werk toont de
hopeloosheid, opdat de rest aan hoop beter te zien is. De moderne literatuur fungeert
op deze manier als de andere kant van het goedkope optimisme.
Iets dergelijks doet zich ook voor bij Goya, maar dan in het heetst van de achttiende,
begin negentiende eeuw. Niemand ontkomt begint met het essay over Goya en dat
is niet ponder betekenis. Goya bevond zich als een kat op het heet zinken dak aan
het hof van de Spaanse koning Karel IV: hij moest zich aan deze ‘autoritaire domkop’
aanpassen, maar dat lukte hem slecht, zodat hij in 1792 instortte. De groteske waanzin
van de corruptie, de kerkelijke dwang en chantage die hij om zich heen zag leidde
tot de serie tekeningen en etsen bekend als de Caprichos en Desastres de la Guerra.
Die konden volgens Offermans alleen maar ontstaan omdat Goya's eigen tijdelijke
waanzin hem daarvoor lucide had gemaakt: ‘Hij moet op zijn minst intuïtief hebben
begrepen dat bepaalde vormen van persoonlijke onredelijkheid het produkt zijn van
een meer algemene, sociale en politieke onredelijkheid.’ Door de verschrikkingen
van de onderdrukking te tekenen en daarbij de onderdrukkers en de onderdrukten
niet te sparen, toonde Goya de nachtzijde van de menselijke geest. Hij liet zien wat
niet gezien mag worden. Dat behoort tot het werk van de echte verlichter, volgens
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Offermans. Goya is net als Beckett een boodschapper van slecht nieuws, de een van
de woekerende irrationaliteiten in mensen, de ander van de minimale mogelijkheden
van de menselijke vitaliteit.
Bij Offermans komen ook andere kunstenaars voor die minder de ‘esthetiek van
het echec’ vertegenwoordigen (Joyce, Proust) maar toch behoren Goya en Beckett
wezenlijk tot de constellatie van zijn manier van denken die uiteindelijk uit is op
‘geluk’. In het titelessay, dat uitloopt op een beschrijving van het ‘denken dat gelukkig
maakt’, komt hij via een excursie over de plaats van schrijvers binnen alles wat
geschreven en getoond wordt uit bij Flaubert en Nietzsche. Lezen kan tot het domein
van het geluk behoren omdat teksten ‘traag’ zijn; ze onttrekken zich daardoor aan
alles wat snel is: ‘De traagheid van de tekst is een stil protest.’ Lezen is dan ‘het in
onverbrekelijk, maar ook ongeprogrammeerd samenspel van zintuigen en geest
aftasten van iets onbekends’ en bij de moderne schrijver is de strategie in eerste
instantie gericht op de ‘immanentliteraire waarheid’, hij heeft geen boodschap. De
eerste die zich volgens Offermans teweer stelde tegen de macht van de kranten en
de feuilletonromans was Flaubert. Hij ging niet alleen zelf zo scrupuleus te werk dat
hij in zijn leven maar een paar romans kon schrijven, hij ging ook het gedachtengoed
verzamelen dat kenmerkend was voor de tijd waarin hij leefde, om het zijn lezers
als een spiegel voor te houden. Hij onttrok zich aan de actualiteit. Dat spreekt
Offermans wel aan, maar toch bleef Flaubert volgens hem ‘vasthouden aan het
rationele, op ascese en een rusteloos, onbeperkt activisme gebaseerde concept van
de Verlichting’. Flauberts kritiek op het burgerlijke individualisme en de ‘waanzin
van de wetenschappen’ betekende niet dat hij te rade ging bij tradities in het denken
‘die door de verlichting achteloos waren afgeschreven’. Dat deed Nietzsche wel door
het dionysische en het lichaam bij het denken te betrekken, zodat de ‘vrolijke
wetenschap’ ontstond.
Offermans' keuze voor Nietzsche aan het slot van het titelessay, voor de vrolijke
wetenschap en voor ‘de intelligente filosoof’ is, zoals in alles wat hij schrijft, radicaal:
‘De intelligente filosoof is niet degeen die kiest voor verslavende en verplichtende
geleerdheid, maar hij die erin slaagt een van zoveel mogelijk
verdedigingsmechanismen bevrijd leven te leiden, die kiest voor de dionysische
wijsheid van de “tragische dichter”, die het er, “verheven boven schrik en medelijden”,
om gaat “een te worden met de eeuwige lust van het worden”.’ Het zal duidelijk zijn
dat een dergelijke keuze alleen gemaakt kan worden door iemand die wel degelijk
in zekere mate verslaafd is aan geleerdheid en kennis, zoals Offermans. Maar
Offermans (en volgens hem alle moderne schrijvers) voltrekt in al zijn essays de
Nietzscheaanse correctie op de Verlichting, omdat het denken zonder het lichaam
tot bloedeloosheid heeft geleid. Nietzsches vrolijke wetenschap is een esthetisch
georiënteerde filosofie, waarin het denken bepaald wordt door gevoel en verstand,
alsof ze één zijn, en waarin het lichaam niet de mindere is van de geest. Om dezelfde
reden ziet hij dat de ‘last van de beschaving’ van kinderen, wilden en gekken
droomfiguren heeft gemaakt voor de kunstenaar, omdat dat waar zij voor staan geen
onderdeel meer is van de samenleving.
Niemand ontkomt is de vierde essaybundel waarin Offermans met radicale
bescheidenheid zijn keuze aan stromingen, schrijvers en filosofen presenteert. Zijn
tegenwoordigheid van geest haalt uit het verleden naar zich toe wat hij wil en geeft
het een plaats in zijn ideeën over de werkelijkheid. Zijn keuze is radicaal, maar
scrupuleus, zoals ook de titel Niemand ontkomt. Hij vloeit voort uit wat hij schrijft
over Nietzsche: niemand kan een niemand zijn, maar voor het denken is het goed
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dat je soms zo leeg bent als niemand, zodat je onbelast alles op je af kunt laten komen,
los van het ‘geheel van historische, psychologische en sociale conditioneringen’. Het
bewustzijn moet telkens opnieuw ‘door een nulfase, door een onontgonnen, niet in
kaart gebracht gebied’. Daarna kun je weer ‘iemand’ zijn, want zonder elkaar kunnen
iemand en niemand niet. Er is natuurlijk genoeg in Niemand ontkomt dat mij tot
kritisch commentaar verlokt, maar dat vervliegt bij mijn bewondering voor deze
essays.
■
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Een schrijver moet de taal van het hele volk spreken
Alasdair Gray, tot zijn verbazing reeds voor zijn dood klassiek
Mischa M. Cohen
De Schotse schrijver Alasdair Gray debuteerde in 1981 met Lanark. A Life
in 4 Books (Granada pockets) dat destijds voor de Booker-prijs werd
genomineerd. Anthony Burgess nam het op in zijn Ninety-nine Novels:
The Best in English since 1939 en vergeleek het Glasgow van Gray met
het Dublin van James Joyce. Daarna kwamen van hem uit de roman The
Fall of Kelvin Walker en de verhalenbundel Unlikely Stories, Mostly (beide
verkrijgbaar in Penguin). Tot Grays verrassing werd zijn werk binnen twee
jaar verplichte stof op scholen en universiteiten. Zijn recente boek 1982
Janine is nu in de vertaling van Guido Golüke verschenen bij De
Arbeiderspers (in de Boekenbijlage van 21 mei werd het besproken door
Hans Schoots). Mischa M. Cohen was in Glasgow en sprak met de schrijver
over zijn werk en het Schotse nationalisme dat aangewakkerd wordt door
het achterstellend beleid van de Thatcher-regering.
Alasdair Gray is, behalve prozaschrijver, ook illustrator en auteur van toneelstukken
en tv-drama's. Zijn werk is sterk verbonden met Glasgow, de industriestad aan de
Clyde, lange tijd symbool voor de neergang van het Britse Koninkrijk en synoniem
met werkloosheid, armoede en grauwe achterbuurten. Glasgow werd onlangs
aangewezen als ‘Culturele Hoofdstad van Europa 1990’. Volgens Gray gaat het de
autoriteiten daarbij slechts om de suggestie van economisch en cultureel herstel.
‘Bovendien, ze moesten die stad toch Iets geven... En aangezien de regering
hoegenaamd niet is geïnteresseerd in welke vorm van artistieke cultuur dan ook
hebben ze Glasgow maar tot culturele hoofdstad uitgeroepen. Hoewel mij die
uitverkiezing niet zinvol lijkt voor Glasgow, Europa of wie dan ook kan het wellicht
de aandacht vestigen op de sociale tegenstellingen in Glasgow en het volstrekte falen
van de regering Thatcher.’
De omgeving waarin Alasdair Gray mij te woord staat brengt onmiddellijk de
plaats van handeling in 1982 Janine in gedachten: een hotelkamer die overal zou
kunnen zijn; een fles whisky op het nachtkastje. De verteller in 1982 Janine, Jock
McLeish, is een alcoholist die zich in zo'n hotelkamer heeft opgesloten en de
werkelijkheid op afstand houdt door middel van drank en pornografische fantasieën.
Gedurende een lange reis naar het einde van een nacht in 1982 beschrijft de verteller
zijn ‘heel gewone en heel verschrikkelijke’ levensgeschiedenis. Het decor van onze
ontmoeting moet me niet verleiden tot het trekken van goedkope parallellen tussen
de auteur en zijn personage, zegt Gray. Hij heeft, integendeel, de hoofdpersoon van
het boek gemodelleerd naar zijn antipode.
‘Als een auteur zich identificeert met zijn hoofdpersoon is de kans groot dat het
resultaat tendensproza is. Toen ik begon aan dit boek, aanvankelijk als kort verhaal,
wilde ik een personage dat in elk opzicht van mij zou verschillen. Daarom is Jock
een magere en keurige technicus, terwijl ik zelf dik en slordig ben en op de
kunstacademie heb gezeten. Bovendien wordt hem als tiener een gelukkig seksleven
toegedicht en was die periode de meest eenzame en troosteloze in mijn eigen leven.’
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Janine is een van de figuranten in de seksuele fantasieën van Jock McLeish. Zij is
het perfecte Jane Russell-type dat, meestal gekleed in een witte zijden blouse, een
minirokje, zwarte netkousen en pumps met naaldhakken, aan het eind van de korte
pomoplots in een uitzichtloze positie belandt. Op het moment dat Janine is
overgeleverd aan sadisten, vastgebonden of opgesloten breekt de verteller af. Gray:
‘In feite zijn de fantasieën in Janine terug te vinden in alle soorten goedkope
pornografie. Vroeger, toen mijn boeken regelmatig door uitgevers werden geweigerd,
heb ik weleens gedacht: ik schrijf alleen nog maar smerige verhalen waar ik veel
geld mee verdien. Het bleek echter dat ik zo'n verhaal slechts kon ontwikkelen tot
vlak voor de masturbatieve climax. Dat vind je trouwens in alle porno, die beweegt
zich altijd in cirkels. In mijn boek bouwt de hoofdpersoon door middel van zijn
fantasieën aan een werelo die bestaat uit een hele serie verschillende beginsituaties,
openingsscènes die geen vervolg krijgen. Ik hoop dat ik de aard en de oorsprong van
Jocks gebrek in Janine duidelijk heb gemaakt. Zijn eigen leven is tot aan de
beschreven alcoholische katharsis, die hem inzicht in zijn hopeloze situatie verschaft,
een begin geweest dat op een bepaald punt is onderbroken. In zekere zin is aan zijn
leven een einde gekomen op het moment dat hij een baantje heeft geaccepteerd, niet
toevallig als inspecteur van beveiligingssystemen. Pas aan het eind van het boek
realiseert hij zich dat zijn fantasieën metaforen zijn voor zijn eigen bestaan. Hij heeft
dan een zelfmoordpoging achter de rug en ik dacht: Jock heeft nu zo veel ellende
meegemaakt, ik geef hem a wee bit of hope. Vandaar dat het slot de mogelijkheid
van een zinvolle toekomst niet uitsluit.’

Alasdair Gray
JERRY BAUER

Modernistische procédés
Met de mislukte poging tot zelfdoding eindigt het eerste deel van 1982 Janine. Het
is een delirisch hoogtepunt vol associatieve woordcombinaties en absurde
mededelingen, weerspiegeld in een typografie waarvoor de zetter alles uit de kast
heeft moeten halen. In de tweede helft van het boek verhaalt Jock de geschiedenis
van zijn leven in een meer traditionele stijl. Gray: ‘De verteller probeert dan ouderwets
en lineair te schrijven, hij heeft genoeg van dat modernistische gedoe. Hij probeert
zich de zaken te herinneren in de juiste volgorde.’
In Lanark past Alasdair Gray modernistisch te noemen procédés toe, bij voorbeeld
wanneer een ontmoeting tussen de ‘schrijver’ en zijn personage door de eerste van
commentaar wordt voorzien: De schrijver zei: Wees alsjeblieft niet verlegen. Dit is
geen ongehoorde gebeurtenis. Hij komt voor bij Vonnegut in zijn Breakfast of
Champions en bij Jehova in de boeken van Job en Jonah. Ook plaatst Gray de proloog
en de epiloog van Lanark beide ergens halverwege het boek.
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Gray: ‘Vergelijkbare literaire kunstgrepen zijn eerder gebruikt, door Vonnegut,
maar ook door Joyce en Günther Grass. Ik was zeker niet van plan ooit iets te schrijven
dat als een realistische roman zou kunnen worden aangemerkt en ik houd ook niet
van verhalen die in de eerste persoon worden verteld. Janine is eigenlijk een uit de
hand gelopen kort verhaal. Ik begon eraan met de bedoeling een tekst van drie pagina's
te schrijven, verteld in de eerste persoon door iemand die volstrekt niet in zichzelf
en de wereld was geïnteresseerd. Het verhaal groeide en groeide maar, en ik begon
er materiaal in te verwerken dat ik nooit had gedacht in een boek te zullen gebruiken.
Zoals bij voorbeeld,’ zegt de schrijver op ironische toon, ‘politieke commentaren en
toespraken over Schotland en de wereld.’
Janine 1982 bevat naast pornografische scenario's en delirische uitbarstingen
inderdaad ook delen die doen denken aan politieke schotschriften. Het Schots
nationalisme van Gray's personages blijkt uit tirades tegen het centralisme van de
regering Thatcher. Schotland wordt, zegt Alasdair Gray, door Londen niet alleen
ondergedompeld in een economische recessie, maar ook tot doelwit gemaakt bij een
eventuele nucleaire oorlog. De hoofdpersoon van 1982 Janine komt er bij zijn werk
bij de ‘Nationale Beveiliging BV’ achter dat Schotland wired for war is. De auteur,
die de somberste beschouwingen afsluit met een schaterlach, deelt de anti-Engelse
opvattingen van zijn personages.
‘Als je Schotland als een land op zichzelf beschouwt, wat het helaas niet is, dan
valt op dat er relatief meer nucleaire wapens gestationeerd zijn dan waar ook in
Europa. Langs de westkust zijn er de NAVO-bases die, nadat ze van IJsland zijn
verwijderd, naar ons zijn verplaatst. Dan is er nog de grootste Amerikaanse nucleaire
basis in Europa en een Engelse Polarisbasis. En dat allemaal in een bijzonder klein
gebied. Vanuit Engels standpunt is dat heel begrijpelijk: de centrale regering ziet
dergelijke verdedigingssystemen liefst op een zo groot mogelijke afstand van de
hoofdstad. Bovendien denkt men in Londen: “Het westen van Schotland bestaat uit
ruig natuurgebied en het is dun bevolkt.” En dat klopt ook, alleen: als je je tien
kilometer in zuidelijke richting begeeft bevind je je wel in het grootste
bevolkingscentrum van Schotland. Enige tijd geleden hield een Tory-minister van
Defensie in antwoord op vragen van een Schots parlementslid vol dat zich bij Holy
Loch, waar de Amerikaanse basis is, geen concentratie van Schotse bevolking bevindt.
Terwijl Glasgow en Edinburgh er vlak in de buurt liggen. Een onbewuste verspreking,
denk ik. De meeste snode samenzweringen worden ten slotte beraamd door mensen
die zich de schade niet realiseren die ze anderen kunnen berokkenen.’
Terwijl drie regeringscommissies in de afgelopen twintig jaar hebben gepleit voor
Schots zelfbestuur wordt Schotland nog steeds direkt door de conservatieven in
Londen geregeerd. Dit ondanks het feit dat de Tories bij de verkiezingen van vorig
jaar meer dan de helft van hun Schotse aanhang verloren. Gray verwacht voor de
eeuwwisseling het zelfbestuur waarvoor hij, net als de meerderheid in Schotland,
stemde in een Labourreferendum. Hij sluit echter uit dat de Schotten hiertoe
gewelddadige initiatieven I zullen ontplooien. ‘Ik verwacht,’ zegt hij cynisch, ‘meer
van het pragmatische opportunisme van de regering-Thatcher dan van het toenemende
Schotse zelfbewustzijn.’
‘Het hervinden van dat nationale gevoel in Schotland vindt plaats op het moment
dat Engeland voor een groot deel de trekken van een Derde-Wereldland heeft
gekregen, met een regering die het niet anders wenst en dat niet bepaald probeert te
verhullen.’ Nadat hij is uitgelachen vervolgt de auteur zijn analyse van het nu al meer
dan elf jaar oude thatcherisme: ‘De regering Thatcher, die als enige principe het
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toespelen van de grootste winsten aan de grootste bedrijven heeft zou onder druk
van die bedrijven best eens van mening kunnen veranderen. En misschien denken
die een federalistisch Groot-Brittannië gemakkelijker in de hand te kunnen houden
dan een centrale regering, of liggen er al plannen klaar voor een Schotse republiek.
Hoewel je je dat eigenlijk moeilijk kunt voorstellen: de huidige regering is al zo
volledig toegewijd in haar corruptie.’

Walter Scott
De benaming ‘Schots nationalistisch’ verwerpt Gray als te beladen. ‘Ik geloof dat
het Ibsen was die de joden beschreef als “het meest aristocratisch van alle naties”
omdat zij een volk zonder land waren en dus als zuiver idee bestonden. Dit is nu niet
meer zo, maar de uitspraak illustreert mijn stelling dat het idee van een natie niet per
se ground to walk on vereist, hoogstens een taal: het is een kwestie van gedichten
en verhalen, van films misschien ook.’
Vervolg op pagina 10
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Geritsel met politici
De dames van Washington
Washington wives door Maureen Dean Uitgever: Grafton Pocket
Importeur Van Ditmar, f 16,50
R. Ferdinandusse
Er waart een gerucht door Washington dat er een videotapeje bestaat, waarop generaal
Dalton Riggs te zien zou zijn in een compromitterende situatie. Dat is beroerd voor
Riggs, die zijn land in Vietnam diende, die militairadviseur was van Reagan, en door
de nieuwe president, Kane, benoemd werd tot hoofd van de Nationale Veiligheidsraad.
Riggs heeft het al moeilijk genoeg, want zijn vrouw is alcoholiste. Erger nog:
mevrouw Riggs is een van de drie dames die volgens geruchten (maar de geruchten
blijken waar) ervan verdacht worden aanwezig te zijn geweest bij het plotselinge
sterven van Bradford Barry, de chefstaf van het Witte Huis. Deze Bradford kreeg
een hartaanval in de badkamer van suite 910 van het Hay-Adams Hotel, waar hij een
van die drie dames onder de stralen van de douche had ingezeept en bezig was over
te gaan tot een hartstochtelijke bevrediging van de lusten. Het videotapeje komt in
handen van mevrouw Sinclare Ives, die indertijd tussen de lakens zwoer rijk te
worden, en daarna bedreven is geraakt in vooral oraal contact met diverse politici,
en voor het gemak getrouwd met Eliot Ives, die weer adviseur van de president is
en die dank zij ingrijpen van een vriend zijn vrouw van het gebruik van het tapeje
kan afbrengen en die vervolgens bij het afdraaien van het tapeje ook in hartelijk
lachen uitbarst, want in beeld is alleen de achterkant van een blote man te zien die
met zwepen tekeer gaat, maar hij kent via de sauna de kont van generaal Riggs en
weet dat die er in Vietnam voor een deel is afgeschoten, dus niks aan de hand.
Dat is maar één van de lijnen die door het verhaal loopt. Er is ook nog een senator,
nu adviseur van president Kane, van wie hij een van president Kennedy, van wie hij
een vriend was totdat Kennedy een stiekeme verhouding met zijn vrouw begon,
waarna zij gek werd, en hij haar liet opbergen zonder dat tegen zijn dochter te zeggen,
die wél het halssnoer van haar moeder kreeg, dat door een FBI-agent werd gevonden
in de afvoer van de douche waarin Bradford Barry zijn hartstochtelijke einde vond.
Die dochter is getrouwd met de woordvoerder van de president, die net als generaal
Riggs en Eliot Ives op de nominatie staat benoemd te worden tot chefstaf van het
Witte Huis.
Het staat te lezen in Washington Wives. Het idee voor het boek kwam op bij een
filmproducer, en werd geschreven door Maureen Dean met hulp van enkele editors,
en vervolgens nog eens bewerkt en leesbaar gemaakt door John Dean, als een soort
ghostwriter. Hij is, schrijft Maureen Dean in een Woord vooraf, ‘my silent partner
lurking behind every page of this book, the ghost who also lives in my bedroom’.

Leerzaam
John Dean werkte, als juridisch adviseur, in het Witte Huis in de dagen van Nixon
en bereidde de doofpot voor na de inbraak in Watergate. Maar toen het schandaal
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naar buitenkwam (er gingen toen stemmen op dat hij de voornaamste Deep Throat
van Woodward en Bernstein was)’ getuigde hij openlijk tegen Nixon, omdat hij niet
de zondebok wilde worden. Newsweek noemde Dean in die tijd de ‘Simson in Nixons
tempel’. Dean schreef er een boek over, dat veel succes had, en ook nog eens verfilmd
werd. Zijn vrouw, Maureen, schreef een boek hoe het was als vrouw in Washington,
van iemand die in zo'n situatie verzeilde: Mo. A Woman's View of Watergate.
Maureen en John zijn kenners van Washington, en daarom is het boek gebed in
de waarheid. Het woord vooraf, onomwonden hypocriet, zegt dat als fictie gezien
mag worden als feiten verweven in fantasie, het verhaal dus niet voor onmogelijk
gehouden moet worden. Het boek is niet direct didactisch bedoeld, maar toch
leerzaam: regeerders worden voortdurend besprongen door seksuele
aantrekkingskracht, innerlijke spanningen en neigingen. De dames in Washington
denken altijd aan twee dingen: kleren kopen (dat komt door Nancy Reagan, die dat
voorbeeld heeft gegeven) en seks, wat er op neerkomt dat zij, terwijl de politici aan
de telefoon de zaken ritselen, tegelijk meeritsen. De schuld, want de personages zijn
er niet helemaal gerust op, ligt bij Gary Hart en natuurlijk bij Reagan, onder wiens
bewind al dat gedoe in het Witte Huis naar buiten is gekomen. (Met onder meer een
verwijzing naar de beruchte videotapes van Vicky Morgan, een fotomodel, bevriend
met een boezemvriend van Reagan, die een aantal tapes zou hebben van sm-capriolen
van Witte-Huisfunctionarissen. Vicky Morgan werd met een honkbalknuppel gedood
en de tapes verdwenen zonder dat iemand ze ooit gezien heeft.)

John en Maureen Dean
ABC

Het zou allemaal niet zo erg zijn als het verhaal niet zo onwaarschijnlijk knullig
was geworden. De dames krijgen ruzie in het openbaar, gooien met champagne en
roepen cunt tegen elkaar. De oude, halfdove Abigail Marblehenny, wier echtgenoot
nog perschef van president Truman is geweest, kan haar oren niet geloven, zo erg is
Washington afgezakt. Ze gaat naar huis om cunt in het woordenboek op te zoeken.
Zoiets heeft zelfs Reagan niet verdiend.
■

Pockets
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Als een auteur niet wil dat jeugdwerk naderhand toch weer wordt herdrukt, is daar
tijdens het leven van de schrijver meestal nog wel een stokje voor te steken. Maar
na zijn of haar dood komt er, mits een uitgever er geld in ziet, altijd wel een moment
dat de door de auteur onrijp geachte probeersels weer op de markt worden gebracht,
dikwijls met een vergoelijkende inleiding waarin wordt verklaard dat het voor dieper
inzicht in de genese van het werk van de betrokken beroemdheid van wezenlijk
belang is dat deze eerste pennevruchten nu ook voor een breder publiek toegankelijk
zijn gemaakt. In zekere zin is dit een prachtig voorbeeld van de krachten die je als
schrijver kunt oproepen maar niet meer kunt beheersen: men respecteert je eigen
postume wensen minder dan zelfs snippers van onvolwaardig werk van je hand.
Willa Cather overleed in 1947, maar de hernieuwde belangstelling voor haar boeken
heeft haar nu blijkbaar ook tot genoemde status gebracht. 24 Stories (Meridian, 340
p., f 19,20) bevat jeugdwerk uit de periode 1892-1912. Het zijn korte verhalen in
verschillende stijlen: werk van iemand die nog bezig is een eigen stem te vinden.
Een belangrijk deel is nooit eerder gebundeld en dit zijn de verhalen waarvan Cather
zelf zei dat ze ‘maar beter als onrijp fruit op een vergeten plekje konden wegrotten’.
Toch valt niet te ontkennen dat deze stukken, in het licht van wat zou volgen,
interessant zijn. Er is een geleidelijke ontwikkeling zichtbaar van tamelijk
conventionele psychologische vertellingen naar verhalen waarin onafhankelijk
denkende vrouwen prominent worden en waarin steeds meer het geluid doorklinkt
van een schrijfster die zelf, zij het nog impliciet, iets te zeggen heeft. Willa Cather
moest zich van haar moeder losmaken voor ze zich echt zonder remmingen op haar
kunst kon storten. Haar ‘vroege werk’ in deze bundel strekt dan ook tot haar
achtendertigste levensjaar. Pas daarna kon ze Alexander's Bridge schrijven, haar
eerste roman.
De Amerikaanse schrijver Ambrose Bierce (geb. 1842) is voor het laatst met zekerheid
gezien in 1913, toen hij op weg was zich bij de revolutionaire strijdkrachten van
Pancho Villa in Mexico te voegen. Hij was toen dus eenenzeventig. In 1946 werden
zijn verzamelde werken uitgegeven en deze zijn nu herdrukt. The Collected Writings
of Ambrose Bierce (Picador, 810 p., f 32,75) is eigenlijk te dik voor een paperback
(de rug breekt onvermijdelijk), maar dat is dan ook het enige wat er op te mopperen
valt. Alles staat erin. Bierce is een van die overtuigde cynici die het vermogen bezitten
om met bijna profetisch aandoende misantropie de lezer zowel te deprimeren als met
sardonische humor mee te slepen. Het feit dat zijn stijl niet altijd even gepolijst is,
helpt wellicht achteraf juist om hem niet gedateerd te laten lijken. Zijn werk beweegt
zich op de grens van journalistiek en literatuur, maar de kracht ervan is niet zozeer
de kracht van een actuele vorm, als wel die van een persoonlijkheid.
De Engelse dichter Kevin Crossley-Holland, een bekende stem op de BBC-radio,
her-vertelt in The Norse Myths (eerste gebonden uitgave in 1980, nu in Penguin,
276 p., f 36,50) de oorspronkelijk in IJsland neergeschreven goden- en heldenverhalen
van de Noormannen. Het is verleidelijk om Crossley-Hollands taal te vergelijken
met de koude helderheid van Noordelijk licht. Hij schrijft in ieder geval erg
aanschouwelijk. Het boek biedt een soort compendium van de Scandinavische mythen,
voorzien van een degelijke inleiding en een aantal nuttige registers, zoals een
alfabetisch overzicht van alle belangrijke voorkomende figuren (mens, reus, of god)
en plaatsen, een bibliografie van bronnen, andere her-vertellingen, wetenschappelijke
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studies, literaire kritieken, en een persoonlijke selectie van aanbevolen literatuur over
met name IJsland.
Scenes And Monologues From The New American Theatre (Mentor, 301 p., f
16,65) biedt een mime selectie van eenacters voor twee mannen, twee vrouwen en
een man plus een vrouw. Hiernaast zijn negentien monologen opgenomen. Het is
voornamelijk werk uit de jaren tachtig, van toneelschrijvers als Sam Shepard, Lanford
Wilson, Charles Fuller, Christopher Durang, Marsha Norman, Beth Henley, Wendy
Wasserstein en August Wilson, maar ook minder bekende schrijvers komen aan bod.
Een interessante verzameling, bijvoorbeeld voor toneelgezelschappen die met beperkte
middelen moeten opereren.
Jonathan Schell versloeg de oorlog in Vietnam onder andere voor The New Yorker.
Zijn reportages The Village of Ben Suc (1967), over een dorp dat nu alleen nog maar
op papier bestaat, en The Military Half (1968), het verslag van een serie Amerikaanse
bombardementen die hij onder meer vanuit een coördinerend vliegtuig mocht volgen,
worden als klassiek beschouwd. Ze zijn heruitgegeven onder de titel The Real War
(Pantheon, 398 p., f 24,10). Schell schreef er een nieuwe inleiding bij, waarin hij de
verwarrende gebeurtenissen ook beschouwt in termen van ‘wil’. Over de ineenstorting
van Zuid-Vietnam zegt hij achteraf dat deze de ware aard van het land en van de hele
oorlog blootlegde: ‘Het was een samenleving geheel zonder innerlijke samenhang,
bijeengehouden door buitenlandse wapens, buitenlands geld, buitenlandse politieke
wil. Toen die steun eenmaal wegviel en de vijand alleen tegemoet moest worden
getreden, vervloog het luchtkasteel en zag men Zuid-Vietnam voor wat het was: een
verzameling losse individuen.’
One Arrow, One Life. Zen, Archery, And Daily Life (Arkana, 112 p., f 25,10) is
de intrigerende titel van een vanille-geel boekje van Kenneth Kushner. Hij leerde in
Japan de kunst van het kyudo, of boogschieten. Kushner is een klassieke bekeerling,
begonnen als sceptische intellectueel die Zen wegwuifde als ‘vage mystiek’. Maar
inmiddels behoort hij zelf tot diegenen die De Weg Van De Boog proberen te
onderwijzen. Zijn boek tracht een midden te vinden tussen een instructie-handboek
en een filosofische beschouwing, hoewel de auteur zelf zonder twijfel zal vinden dat
deze een en hetzelfde zijn. Er staan tekeningen en foto's in waarop wordt getoond
hoe het boogschieten er van de buitenkant uitziet, en de tekst gaat uitgebreid in op
alle fysieke facetten van de techniek, waarvoor overigens van oudsher bijzonder
poëtische terminologie wordt gebruikt. Maar de essentie van het al blijft verborgen
in zinnen als: ‘de boog is de regenboog’ of ‘de pijl verlaat de snaar en moge het doel
niet raken, maar mist ook niet’. En (het gaat over een feitelijk onderdeel van de
training): ‘Men moet leren de rots te duwen naar waar zij heen wil.’ Ik kan me
vergissen, maar ik heb niet het gevoel dat we binnenkort, na de epidemie van het
joggen en de opkomst van het golfen in geruite broek, de plotselinge verschijning
zullen meemaken van duizenden met pijl en boog en vanille-gele instructieboekjes
toegeruste recreanten. Daarvoor komen we hier ook rotsen te kort natuurlijk.
NIEK MIEDEMA
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Hoe de man van Pepsi de man van Apple werd
Het provincialisme van een Amerikaanse Odysseus
Odyssee - van pepsi naar apple door John Scully, met John Byrne
Vertaling drs. E.W. van der Poll Uitgever: Het Spectrum, 486 p., f 49,90
Liesbeth Koenen
Ergernis en gretigheid. Heen en weer geslingerd tussen die twee gevoelens las ik
John Sculley's Odyssee van Pepsi naar Apple toch helemaal uit. Sculley was de
bijzonder geslaagde topmanager bij Pepsi die de cola-oorlogen begon. En won. Het
was zijn idee om Pepsi tot The choice of a new generation te bombarderen, in een
campagne waarbij Coca-Cola met succes afgeschilderd werd als een oubollig en
achterhaald drankje. Ook de ‘Pepsiproef’ is een bedenksel van Sculley: overal in
Amerika, en later ook in Europa, werden proeverijen georganiseerd. Het publiek
kreeg een glaasje Pepsi en een glaasje Coke voorgezet, zonder te weten wat wat was.
En verdomd, de meeste mensen vonden Pepsi lekkerder. Het antwoord van Coca-Cola,
een zoetere versie van hun produkt, werkte niet. Beetje bij beetje, door telkens nieuwe
veldslagen en trucs - Pepsi deed meer limonade in zijn fles, want wat de consument
in huis heeft consumeert hij ook - steeg het marktaandeel van Pepsi, tot het in de
Verenigde Staten dat van Coca-Cola overtrof.
Interessant om te lezen is vooral de dodelijke ernst waarmee deze strijd wordt
uitgevochten. Met hart en ziel zet Sculley zich in. Over zijn privé-leven krijgen we
maar weinig te horen, maar de vraag is hoeveel privé-leven hij heeft. Twee huwelijken
worden tussen de bedrijven door in drie regels roemloos afgevoerd, pas Sculley's
derde vrouw heeft een naam in het boek. Flink wat hoofdstukken verder blijken de
eerste twee echtgenotes overigens toch nog een paar kinderen opgeleverd te hebben.
Maar Sculley jogt en werkt alleen maar. Een schoolvoorbeeld van een workaholic.
Apetrots is hij op zijn werkdagen van vijftien, zestien en zelfs achttien uur. Voor
gewone mensen is het leven aan de top van een limonadefabriek onbegrijpelijk, ben
ik bang.
Iets beter te volgen vind ik Sculley's enthousiasme voor het bedrijf waarnaar hij
na heel lang aarzelen de overstap waagt: Apple Computers. Een gigantisch duur huis,
een groot pakket Apple-aandelen, een jaarsalaris van een miljoen dollar, maar bovenal
de intrigerende persoonlijkheid van Apple-oprichter Steve Jobs maken dat Sculley
verhuist naar Silicon Valley, het stukje Amerika waar de grote
computerindustrie-boom plaatsvond. Het verschil in werkklimaat tussen Pepsi en
Apple is groot: nu geen super-de-luxe kantoren en strenge bedrijfshiërarchieën meer.
Apple lijkt meer op een commune, of beter nog: een sekte met Steve Jobs als
charismatische leider. Er werken vrijwel uitsluitend mensen van onder de dertig. En
allemaal weten ze één ding zeker: Apple maakt de mooiste en de meest geavanceerde
hard- en software ter wereld. Voor Apple mogen werken is geweldig, want Apple
gaat ervoor zorgen dat een pc net zo gewoon wordt als een stofzuiger of een strijkijzer.
De sfeer die Sculley schetst is aanstekelijk.
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John Sculley

Big Brother
Maar de gevaren liggen van het begin af aan op de loer. Steve Jobs, consequent
aangeduid als een ‘briljant joch’, is een bijzonder sterke persoonlijkheid. Maar
hetzelfde geldt voor Sculley. Beiden zijn gewend hemelbestormende plannen te
maken en daarbij nog hun zin te krijgen ook. Wat zich tussen Jobs en Sculley afspeelt
heeft nog het meeste weg van een heftige en gepassioneerde liefdesrelatie, die
voortijdig opbrandt. Sculley's begintijd bij Apple is een soort droom: hij leeft in een
roes. Apple groeit in een tempo waarvan hij bij Pepsi niet eens had kunnen vermoeden
dat dat bestond. Met succes gaat Apple ook de concurrentie aan met ‘Big Brother’
IBM (Apple laat eind 1983 een veelgeprezen en met veel prijzen beloond
reclamefilmpje maken waarin Orwells 1984 nagespeeld wordt. Ploeterende slaven
in gevangeniskleding worden voortdurend toegesproken vanaf een heel groot scherm
dat IBM moet voorstellen. De bijl die dat scherm in stukken splijt symboliseert de
bevrijding van Big Brother door het dappere Apple. ‘1984 hoeft geen 1984 te worden’
luidt de tekst waarmee het filmpje eindigt).
Dan volgt echter de grote crisis in de pc-verkoop: het is de consument niet duidelijk
wat hij naast zijn stofzuiger en strijkijzer met een personal computer zou moeten.
Voor alleen het opslaan van recepten en adressen zijn die apparaten toch wat duur.
In Silicon Valley gaan in 1984 en 1985 bosjes bedrijven failliet. Het personeelsbestand
van Apple wordt drastisch en keihard uitgedund. En dan zijn de conflicten tussen
Sculley en Jobs niet langer onder tafel te houden. Jobs heeft volgens Sculley geen
verstand van ‘managen’, maar wil dat zelf niet inzien. Jobs van zijn kant laat zich
echter niet meer van zijn eenmaal verworven positie verdrijven en daarom werkt
Sculley hem het bedrijf uit. Het verhaal vertoont alle trekjes van een
echtscheidingsdrama, en ik heb ademloos zitten lezen hoe ook hier, net als overal
elders, heel veel beslissingen genomen worden op niet-rationele gronden. Als men
het niet met elkaar kan vinden, wordt men het nergens meer over eens. En wantrouwen
wint altijd.
In een gezuiverd bedrijf gaat Sculley verder. Apple gaat zich meer richten op de
kantoormarkt, en probeert ervoor te zorgen dat zijn produkten ‘compatibel’ worden
met de produkten van IBM. Het is alles bij elkaar een verhaal van veel bergen en
dalen, en vallen en opstaan, maar momenteel gaat het Apple zonder meer voor de
wind. Dat laatste heeft ongetwijfeld meegespeeld in Sculley's besluit om de hele
geschiedenis op te (laten) schrijven. Het levert in ieder geval kijkjes achter de
schermen op die ik niet graag had willen missen.

Orgaanvlees
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Nu de ergernissen, want er is veel dat het plezier in dit verhaal verstoort. Allereerst
zijn er de oogkleppen van Sculley. Het belang dat hij aan zijn eigen werk toekent
werkt soms bijna op de lachspieren. Zijn gebrek aan relativeringsvermogen blijkt al
uit de titel: wie zich durft te vergelijken met de vindingrijke Odysseus lijdt aan hubris:
overmoed die de goden op de Olympus afstraffen. Maar weet Sculley veel. Hij is
een Amerikaan. Dat zorgt regelmatig voor stuitende scènes, waarvan wat mij betreft
de gênantste zich afspeelt bij de Franse president Mitterrand. Jobs en Sculley zijn
op de lunch genodigd om te spreken over de mogelijkheden voor Apple in Frankrijk.
Walgend en kokhalzend werkt Sculley zich door de maaltijd heen, die nu eens niet
uit een steak bestaat, maar uit zoiets griezeligs als ‘orgaanvlees’. Jobs' bord staat
gelukkig achter een vaas, dus hem wordt deze martelgang bespaart. Amerikaans
provincialisme!
Dan is er Sculley's geëxalteerde toontje dat op den duur gaat irriteren. Aan het
eind van het boek slaat hij finaal op hol. Hij spiegelt ons een door de computer totaal
veranderde wereld voor. Het verbinden van informatienetwerken en de ontwikkelingen
in de artificiële intelligentie zullen onze creativiteit vleugels geven. Blijkbaar heeft
Sculley de boeken uit zijn bibliografie toch niet zo goed begrepen, anders zou hij
weten dat de kunstmatige intelligentie op zijn Eest babyslofjes aan heeft. Er is zelfs
nog niet het begin van een fundamentele oplossing voor het ‘kennis van de
wereld’-probleem en het vertaalprobleem, en Sculley doet het voorkomen of een
paar jaartjes geduld oefenen voldoende is.
Aan wie slordigheden als het verbasteren van Minsky's klassieker The Society of
Mind tot ‘The society of minds’, en A.I.-grootheid Robert Schanks naam tot Robert
Schrank toegeschreven moeten worden is niet duidelijk. Spectrum verdient in ieder
geval straf voor de manier waarop ze dit boek hebben durven uitgeven. Het barst
van de spelfouten, en de vertaling is zeldzaam slordig. Ik weet niet waar vertaler drs.
Evert van de Poll een graad in behaald heeft, maar voor een doctoraalexamen Engels
of Nederlands kan hij nooit geslaagd zijn, lijkt me. In Nederland, meneer Van de
Poll, zeggen wij de dingen anders dan in Amerika. Tenminste een deel van al die
managementtermen had u wel eens mogen vertalen. En wij ‘maken’ hier geen
telefoontjes en bezoeken, net zomin als we ooit proberen ergens ‘onze winst mee te
doen’. Voor zulke grove fouten is zelfs een onnoemelijk grote tijdsdruk geen excuus.
Schande dus.
■
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Geen oog voor het unieke
James Frazer, de koning van de antropologie
J.G. Frazer. His life and work door R. Ackerman Uitgever: Cambridge
University Press, 348 p., f 129,50 Importeur Nilsson & Lamm
Paul Claes
‘Le roi est mort! Vive le roi! Ave Maria!’ Met deze coda sluit de Schotse classicus
en antropoloog James G. Frazer (1854-1941) de twaalf delen van The Golden Bough
af. ‘De koning is dood! Leve de koning!’ was de kreet die aan het Franse hof opging
telkens als een vorst gestorven was. Dit citaat is meteen een samenvatting van Frazers
magnum opus. Wanneer in primitieve culturen de oude koning sterft, dreigt het land
zijn vruchtbaarheid te verliezen, omdat de heerser de vertegenwoordiger van de
vegetatiegod op aarde is. Om dit onheil te bezweren, wordt onmiddellijk een nieuwe
koning opgeroepen, die in zijn plaats de plantengroei moet beschermen.
Frazer toont aan dat de jaarlijkse natuurcyclus met het ontkiemen van het zaad,
de bloei van het gewas, de oogst van de vruchten en de dorre wintertijd in alle
landbouwbeschavingen antropomorfisch wordt voorgesteld: de plantengroei is er
een god die sterft en weer verrijst. Zijn plaatsvervanger op aarde is de koningpriester,
die met zijn magische kracht de gewassen laat gedijen en zo de maatschappij
economisch in stand houdt.
Niet zonder ironie roept Frazer na de Franse hofkreet de naam van Maria, de
moeder van de Verlosser. Een van de hoofdtegenstellingen van zijn werk is immers
dat het christendom niet meer en niet minder is dan een vegetatiegodsdienst, al heeft
die toevallig een blijvender succes gehad dan de cultussen van goden als Osiris,
Mardoek, Attis en Adonis.
In de oosterse mythen sterven deze vegetatiegoden jong, maar staan zij na een
verblijf bij hun moeder in de onderwereld weer uit de dood op. De parallel met de
dood van Christus, die na een driedaagse ‘nederdaling ter helle’ verrijst, is volgens
Frazer niet toevallig. Als de gelijkstelling van Jezus met de vruchtbaarheidsgod
correct is, kan Maria, zijn maagdelijke moeder, alleen een reïncarnatie zijn van de
Grote Moeder uit het Oosten. Deze moedergodin, die vereerd wordt onder namen
als Isis, Isjtar, Astarte en Anaïtis, is de Aarde zelf. Zij koestert het jonge zaad en laat
het als het ‘gestorven’ is, aan de oppervlakte komen als gewas. Heeft Jezus zelf niet
gezegd dat de graankorrel moet sterven om vrucht voort te brengen?
James Frazer was de zoon van diepreligieuze presbyterianen. Na een vrome jeugd
werd hij een atheïst in de achttiende-eeuwse traditie. Hét voorbeeld van zijn
ironiserende stijl is dan ook Edward Gibbon, die in zijn Decline and Fall of the
Roman Empire geen gelegenheid laat voorbijgaan om het christelijke ‘bijgeloof’ te
ridiculiseren. Rationalisme bepaalt ook wat we met een te groot woord de ‘theorie’
van The Golden Bough kunnen noemen. Als kind van de Verlichting hechtte Frazer
een blind geloof aan evolutie en vooruitgang. Hij zag de geschiedenis van de
menselijke geest als een voortdurende opgang: van een magisch over een religieus
naar een wetenschappelijk stadium. Dat lijkt verdacht veel op de evolutie van het
denken volgens de Franse positivist Auguste Comte: van een religieus over een
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metafysisch naar een positief stadium. Frazer deed die positivistische inspiratie op
tijdens zijn universitaire jaren in Cambridge.
Ondanks schitterende klassieke studies zou Frazer het nooit tot professor in
Cambridge brengen. Wel kreeg hij een levenslang fellowship in Trinity College. Zijn
eerste werk leek hem voor te bestemmen tot tekstbezorger en commentator. In 1884
bezorgde hij geannoteerde uitgaven van twee geschiedwerken van Sallustius, de
Catilina en de Jugurtha. Maar via zijn monumentale editie van Pausanias, die pas
veertien jaar later verscheen, raakte hij geïnteresseerd in volksgeloof als residu van
magische en religieuze praktijken. Hij leerde het werk kennen van Edward Tylor,
die met zijn Primitive Culture (1871) de grondlegger van de antropologie was, en
hij knoopte vriendschap aan met William Robertson Smith, die een vergelijkende
antropologische studie maakte van de Semitische religies. Beide contacten dreven
hem onweerstaanbaar naar deze nieuwe wetenschap.

J.G. Frazer, getekend door W. Rothenstein in 1916

De gulden tak
Aanleiding tot het schrijven van The Golden Bough was een beroemde passage in
de Aeneis van Vefgilius: die waarin sprake is van de ‘gulden tak’ die Aeneas moet
afbreken om toegang tot de onderwereld te krijgen. De antieke Vergilius-commentator
Servius had die locus classicus (klassieke passage) in verband gebracht met een
eigenaardig ritueel in de tempel van Diana bij het meer van Nemi in Midden-Italië.
De priester daar kon alleen opgevolgd worden door een slaaf die een tak van een
bepaalde boom in het heiligdom afbrak en daarna de dienstdoende priester doodde.
Frazer had in het werk van de Duitse folklorist Wilhelm Mannhardt gelezen over
de agrarische volksgebruiken in West-Europa. In die rituelen herkende hij de door
Servius beschreven opvolgingsprocedure. De priester van Nemi moest ooit de
priesterkoning zijn geweest, van wiens welzijn de vruchtbaarheid van het land afhing.
Zodra zijn kracht begon te kwijnen, moest hij door een jongere opgevolgd worden.
Het vegetatiekarakter van de rite was nog duidelijk te herkennen in de gulden tak
(een maretak volgens Frazer), die bij die gelegenheid afgerukt werd.
Uitgaande van dit inzicht begon Frazer mythen en riten met een soortgelijk patroon
te verzamelen. De etnologische verslagen, die in die tijd uit het gehele Britse imperium
toestroomden, waren daarbij een onuitputtelijke bron. In plaats van zelf aan veldwerk
te doen kamde de in de negentiende-eeuwse klassieke filologie geschoolde
antropoloog duizenden geschriften uit, op zoek naar ‘bewijsmateriaal’ voor zijn
intuïtie. Zijn vrij aanzienlijk inkomen ging bijna totaal op aan een eigen bibliotheek,
die in 1907 al vijfduizend titels telde. Een paar jaar later meldde zijn vrouw dat het
plafond onder zijn studeerkamer ‘als een gezwollen zeil’ begon te bollen.
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Wat ook zwol, was het boek zelf. De eerste uitgave van 1890 bestond uit twee
dikke delen. De tweede uitgave in 1899 omvatte drie delen. Van 1911 tot 1916 kwam
de definitieve editie in twaalf delen tot stand. Die werd in 1936 nog eens gevolgd
door het supplement Aftermath. Telkens weer wist Frazer zijn tegenstribbelende
uitgever, George Macmillan, ervan te overtuigen dat het toegevoegde materiaal
onontbeerlijk was.
Het resultaat was een onverteerbare compilatie van antropologisch materiaal die
slechts door enkele minieme redeneerdraden bij elkaar werd gehouden. Voor de
auteur vertoonden al die heterogene verhalen onder hun ‘vele oppervlakkige
verschillen’ een ‘essentiële gelijkheid’. Net zomin als deze victoriaan oog had voor
het unieke van elke beschavingsuiting bracht hij respect op voor de primitieve, mens.
Antropologie was volgens Frazer de studie van de ‘gewoonten en overtuigingen van
wilden’ en de ‘relieken’ daarvan bij ‘meer gecultiveerde volkeren’.
Het is moeilijk zich heden voor te stellen welk succes Frazer met dit werk had.
Van de derde twaalfdelige druk werden tussen 1911 en 1922 zesendertigduizend
volledige sets verkocht (de auteur toucheerde daarvoor vijfentwintig procent royalties).
De door hem verkorte versie werd in die jaren in tweeëndertigduizend exemplaren
verspreid (ze wordt tot op de dag van heden in pocketuitgaven herdrukt). Geen
gecultiveerde Engelsman of hij had dit boek gelezen. Buiten de antropologie had
The Golden Bough nog meer invloed dan erbinnen. De zogenaamde Cambridge-school
(Gilbert Murray, F.M. Cornfield, A.B. Cook, Jane Harrison) probeerde aan de hand
ervan de rituele basis van de Griekse tragedie, comedie en religie te bewijzen. Jessie
Weston liet in haar From Ritual to Romance zien hoe ook de graallegende de
vegetatiemythen als grondslag had. T.S. Eliot zou zich op die these laten inspireren
in The Waste Land. Veel bijval kreeg de rituele interpretatie van literatuur in het
New Criticism. Shakespeare werd een van de auteurs die daarvan het meest te lijden
hebben gehad.
In 1973 kon John B. Vickery een heel boek schrijven over The Literary Impact of
The Golden Bough. Met enige overdrijving kon Lionel Trilling in 1965 stellen:
‘Perhaps no book had so decisive an effect upon modern literature as Frazer's.’
Engelstalige literatoren die door het boek geïnspireerd werden zijn bij voorbeeld
Yeats, Joyce, Pound, Lawrence, MacLeish, David Jones, John Cowper Powys en
Graves. Ook een queeste in de Nederlandse literatuur zou ongetwijfeld resultaten
opleveren. In De mot zit in de mythe (1984) heb ik aangetoond hoe diepgaand Hugo
Claus door Frazer is beïnvloed. De vegetatiethematiek is ook bij Jan Wolkers
aanwezig. En zou ook Simon Vestdijk in De held van Temesa niet aan de priester
van Nemi gedacht hebben?
De Frazer-biografie van Robert Ackerman ontkracht het cliché dat alle
Angelsaksische biografieën knap geschreven zijn. Ackerman weet weinig meer te
vertellen dan dat Frazer een meter zestig lang was, heel zijn leven twaalf uur per dag
werkte, blind werd op zijn zevenenzeventigste en daarna toch nog tien jaar lang
verbeten door bleef zwoegen.
Toegegeven: het leven van een vorser is zelden boeiend, maar een begaafdere
biograaf had de kansen toch beter benut. Zo vertelt Ackerman dat Frazers vrouw
door iedereen als een dragonder werd beschouwd, maar hoewel over haar bazigheid
en bemoeizucht de nodige verhalen de ronde deden, slaagt hij er toch niet in de figuur
van deze niet onbegaafde Française enigszins tot leven te laten komen. Zelfs de
tragikomedie van de blind geworden antropoloog die zijn laatste jaren moest delen
met een doof geworden echtgenote, weet hij niet uit te buiten. Toen Sir James Frazer
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op 7 mei 1941 stierf, volgde zijn vrouw hem enige uren later in de dood. De fellows
van Trinity College fluisterden dat zij hem zelfs geen dag vrede in de onderwereld
wilde gunnen. De koning van de antropologie was dood, maar zijn werk leeft voort:
Ave Maria.
■
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Het verrassende van de mens
Pieter Vroon in de dubbelrol van docent en entertainer
Allemaal psychisch door Pieter Vroon Uitgever: Ambo, 175 p., f 25,Karel Soudijn
Wie is Pieter Vroon? In Allemaal psychisch, een bundel met stukken uit de Volkskrant,
geeft hij zo nu en dan iets van zichzelf bloot. Vroon blijkt een sensatiezoeker die uit
een vliegtuig springt nadat hij berekende dat de kans vrij groot is dat zijn parachute
verkeerd was opgevouwen. Vroon is ook een motorrijder die extra gas geeft omdat
zijn nieuwe helm zo lekker zit. Bovendien is hij de matroos die van een Chinese
bootsman het advies krijgt om vooral niet naar de volle maan te kijken. De bril die
Vroon draagt, bewees goede diensten toen een door hem samengesteld scheikundig
mengsel te vroeg ontplofte. De bril van Vroon ving ook al eens een kogel op, die uit
zijn luchtbuks terugketste.
Uit zijn boek komt Vroon naar voren als de eeuwig jonge onderzoeker.
Waarschijnlijk net iets te laat geboren om nog kristalontvangers te bouwen. Hij moet
nu met zichzelf genoegen nemen. Aan zichzelf kan hij echter heel wat beleven:
telkens maakt hij iets mee dat de nieuwsgierigheid wekt naar het functioneren van
lichaam en geest. Snel gaat Vroon dan op onderzoek uit. De gewaagde
parachutesprong brengt hem in de bibliotheek, alwaar hij tracht uit te zoeken of er
over dit soort persoonlijkheden (sensatiezoekers) nog meer bekend is. De motorhelm
brengt hem bij de psychologie van de verkeersdeelnemer. Via de Chinese bootsman
geeft Vroon een beschouwing ten beste over de maan-illusie: vlak boven de horizon
lijkt de volle maan veel groter dan hoog in de lucht. Vroons bril is in dit boek een
stilistisch hulpmiddel om tot een verhandeling over het oog te komen.
Veel stukken van Pieter Vroon kunnen bijeengebracht worden onder de kop: Hoe
bestáát het! Vroon laat zien hoe raadselachtig mensen - en hun onderdelen functioneren. Hij nodigt ons uit tot het doen van eenvoudige experimenten.
Bijvoorbeeld: ‘Neem een potlood met een flinterdunne punt en teken een groot aantal
lijntjes vlak naast elkaar. U ziet dan tussen de lijntjes allerlei (meng)kleuren die
kennelijk in oog of hersenen worden gemaakt.’
Allenmal psychisch lijkt een kleine encyclopedie. In hoog tempo tovert de auteur
ons een gigantisch grote hoeveelheid verschijnselen en samenhangen voor. Waarom
wij functioneren zoals we functioneren, is ook voor Vroon meestal een raadsel. Pieter
Vroon is zijn lezers eigenlijk maar een klein stukje voor: hij laat allerlei aspecten
van ons functioneren zien, waar wij Zelf overheen gekeken hebben. Diepgaande
verklaringen van dat functioneren zijn echter haast nooit te geven.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Pieter Vroon

Het boek bevat in totaal 69 stukken, geordend in een vijftal rubrieken: waarnemen,
gevoelens, denken, het lichaam, ziekte. Telkens weer lukt het Vroon om ons iets
verrassends over onszelf te vertellen. De rubricering van al die verrassingen kan
echter niet voorkomen dat de lezer dreigt te verdrinken in een zee van weetjes. Wat
er allemaal niet te vertellen is over mensen! Zo ontzettend veel, dat je het direct weer
vergeten bent.

Puzzelrubriek
Vroon zit gevangen in een dubbelrol. Hij is aan de ene kant de docent die de inzichten
van de psychologie wil uitdragen onder een groter publiek. Dat doet Vroon met
verve. Daardoor is hij aan de andere kant ook de entertainer die de krant leuk en
leesbaar moet houden. Eigenlijk doet het er niet toe wat Vroon schrijft, als hij het
maar aardig weet te vertellen. Hij is de samensteller van een puzzelrubriek, die zo
vriendelijk is om telkens ook nog wat oplossingen te suggereren.
Al die stukjes in één boek behouden veel van hun charme, maar tegelijkertijd is
het doodvermoeiend om die vijf rubrieken vol met weetjes achter elkaar tot je te
nemen.
Nu die stukken zo bij elkaar staan, valt me overigens op dat Vroon met twee maten
meet. Psychologen hebben de gewoonte om bij hun onderzoek statistische toetsen
te gebruiken. Als een verschil tussen twee steekproeven statistisch significant is, dan
betekent zoiets dat de populaties waaruit deze steekproeven getrokken zijn, niet aan
elkaar gelijk geacht worden. Er is dan, naar men aanneemt, sprake van een reëel
verschil, maar hoe groot dit verschil precies is, drukt de toets niet uit. Een statistisch
significant verschil kan dus best op populatie-verschillen wijzen, die in het dagelijks
leven nauwelijks enige betekenis hebben. Vroon laat dit in diverse stukken duidelijk
uitkomen. In andere stukken, echter, lijkt hij dit gemakshalve te vergeten.
Als Vroon onderzoek naar de effecten van allerlei therapieën bekijkt, dan laat hij
(terecht) heel duidelijk zien dat statistische significantie weinig zegt. Bij onderzoek
naar de effectiviteit van diverse behandelingen wil je graag redelijk grote verschillen
vinden. Vaak zijn die afwezig, ondanks geconstateerde statistische significantie.
Maar als Vroon ander onderzoek uit de psychologie bespreekt, vergeet hij deze
boodschap gemakshalve. Psychologisch onderzoek heeft ontzettend veel verbanden
(tussen allerlei fenomenen) aan het licht gebracht, die niet gelijk aan nul zijn. Veel
van die ver- banden zijn dan echter tegelijkertijd zo gering, dat ze in het dagelijks
leven nauwelijks enige betekenis hebben. Vroon vat uit de vakliteratuur veel van
dergelijke verbanden samen, zonder dat hij erbij vertelt dat ze helemaal niet zo erg
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sterk zijn; hij doet gewoon net alsof ze altijd heel sterk zijn. Kortom, soms is Vroon
scrupuleus, maar vaak blaast hij muizen op tot olifanten.
Een voorbeeld. Tobben, aldus Vroon, blijkt ‘gepaard te gaan met hyperactiviteit
in de linkerhersenhelft, vooral in het voorste gebied.’ Dat is een leuk, interessant
weetje. Maar hoe sterk is de aangeduide relatie eigenlijk? Daar gaat de auteur niet
op in, terwijl dat nu juist het meest interessante aan het verschijnsel is. Vroon, de
entertainer, voegt-aan de genoemde samenhang een overdrijving toe. Hij sluit zijn
beschouwing over het tobben af met de volgende olifanten-passage: ‘In het kader
van deze links-rechtse mythologie sluiten we af met een aanbeveling. Als u tobt,
moet u het rechterneusgat sluiten en krachtig door het linker gaan in- en uitademen.
Onlangs is namelijk gedemonstreerd dat ademen door één neusgat de activiteit van
de tegenoverliggende hersenhelft verhoogt. Resteert dus tobben over de vraag wanneer
deze therapie in het ziekenfondspakket zal worden opgenomen.’
Natuurlijk: zo'n uitsmijter is leuk. Als entertainer acteert Vroon op hoog niveau.
Maar ondertussen heeft Vroon in die uitsmijter alweer een samenhang geïntroduceerd,
zonder daarbij de sterkte te noemen. In zijn docentenrol zal Vroon wel mompelen,
dat hij geen tijd meer had om die zaken nog tijdens deze les ter sprake te brengen.
Docent en entertainer zitten elkaar voortdurend dwars in dit leuk geschreven
weetjesboek.
■

Brieven
Literatuursociologie
In de Boekenbijlage van 7 mei bespreekt Carel Peeters Het literaire leven in de
twintigste eeuw van Ton Anbeek en Jaap Goedegebuure. Hij vermeldt dat de auteurs
een ‘sociologische invalshoek’ volgen en citeert met instemming het voorwoord
waarin gezegd wordt dat deze invalshoek ‘niet gebruikelijk’ is. Peeters kan zich goed
vinden in het idee de aandacht niet zozeer op individuele auteurs te richten, maar op
de economische positie van schrijvers, de betekenis van tijdschriften, veranderingen
bij grote uitgevers, de waardering van schrijvers bij kritiek en publiek. Vanaf 1981
staan deze zaken centraal binnen het onderwijs en het onderzoek in de empirische
literatuursociologie aan de Tilburgse Katholieke Universiteit Brabant. In hun boek
zwijgen Anbeek en Goedegebuure hier volledig over. Om verschillende redenen is
hun stilte pikant, bijvoorbeeld wanneer men zich herinnert dat Anbeek in 1982 in
zijn inaugurale rede de Tilburgse literatuursociologen als ‘harakiri-sekte’ verketterde.
Zo ongepast en heilloos vond hij toen aandacht voor andere zaken dan individuele
auteurs en hun teksten. Peeters noemt Escarpit de voorganger van Anbeek en
Goedegebuure. De achtergrond van hun boek is veel smaller en Nederlandser dan
met deze verwijzing wordt aangegeven.
Tilburg
H. Verdaasdonk
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Tijdschrift
De gedichten van Rutger Kopland waarmee Tirade 315 van maart/april 1988 opent,
zetten de toon voor dit hele nummer. Ze heten ‘Het dorp I en II’ en ‘De plek I, II en
III’. ‘Zoek tussen de stenen de spoor omhoog’ en ‘in de verte zal men het dorp zien
dat men verliet’ staat er in ‘Het dorp’. ‘Herinneringen, ze gaan weer het spoor dat
zich verloor in de stenen, weer de schemer en ergens een plek’ en: ‘We verlieten de
plek, keken om, ergens tussen de stenen moest het zijn, maar het was er niet meer,
wij vonden het spoor terug,’ staat in ‘De plek’. De redactie van Tirade vroeg een
aantal mensen een bijdrage te leveren over het onderwerp ‘Heimat’, vandaar. Van
Elisabeth Eybers is het verhaal ‘Jeugdherinneringen’ uit 1953 afgedrukt, waarvan
ze nu zegt dat het eigenlijk een verdichtsel is van hoe het vroeger werkelijk geweest
is. Ook al is je geheugen te goeder trouw, toch heeft iedereen de behoefte om zijn
verleden te formuleren als een samenhangende grondslag voor wat je later overkomen
is. Dus 't klopt nooit echt, hoe objectief je ook probeert je wortels te achterhalen. Als
Bert Schierbeek gevraagd wordt om over z'n Heimat te schrijven, gaat hij ook terug
naar één bepaalde plek. Nietje vaderland is je Heimat, maar je geboortegrond, een
plek, een omgeving, een landschap. Het voertuig van zijn herinneringen is een
kersappeltje. Het zien van die geel-rode appeltjes op het Museumplein in Amsterdam
brengt hem naar de boomgaard en de tuin van zijn grootmoeder waar hij is opgegroeid.
Toen hij elf was, werd zijn grootmoeder te oud om voor hem te zorgen, moest hij
verhuizen naar een ander gezin, en verdween dé plek. Nu zijn de landarbeidershuisjes
van toen bij tijd en wijle bewoond door stedelingen; de landbouw is gemoderniseerd
en heeft het landschap van karakter doen veranderen; het dorp is uitgebreid en de
zomers zijn er niet meer altijd heet. Kortom als hij er terugkeert is hij op eigen grond
ontheemd. Van zijn eigen ontheemdheid komt hij op die van de Amerikanen, en
meer specifiek op die van de ‘Beat Generation’. Op weg moesten zij, op zoek naar
de verloren gegane cultuur van Amerika, volgens Schierbeek. Amerika lijkt in zijn
betoog in twee richtingen een metafoor voor het ontheemd zijn. Het land was het
toevluchtsoord voor veel ontwortelde Europeanen, die daar naartoe hun eigen
cultuurbagage met zich mee sleepten en andersom bezorgden zij de oorspronkelijke
bewoners heimwee naar hun verloren, onder de voet gelopen culturele achtergrond.
‘De plek die er was, de plek die verloren ging en de plek die ontdekt zou worden.
Dat was het.’ Willem van Toom zoekt het landschap van zijn kindertijd in de Betuwe,
maar de dijkverzwaring heeft hem het zicht op zijn jeugd ontnomen. Het
rivierlandschap is er nog wel, maar hij kan er niet meer bij. Hij kan zich niet meer
in zijn eigen jeugd wanen en evenmin in een zeventiende-eeuwse tekening of ets van
een brede Hollandse rivier. Kwaad is hij: ‘Wat heb ik ermee te maken? Er is niets
van mij bij,’ schrijft Van Toom. Maar het besef dat een mens is opgebouwd uit
verleden maakt dat hij toch probeert iets terug te vinden en iets daarover te formuleren.
Hij komt gelukkig niet in de valkuil terecht van het idealiseren van het platteland en
het landleven. Dat is leuk en verschrikkelijk tegelijk, zegt hij. De halflandelijkheid
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van Vestdijk ligt hem beter. De plattelandsgeest is overigens geenszins uit Nederland
verdwenen, merkt Van Toom op. Iets waar ook, maar dan in een geheel ander verband.
Jan Denolf zich over opwindt in zijn polemische bijdragen ‘Uren met Koos
Hageraats’. Scherp en vakkundig worden de meningen van Hageraats (criticus van
De Tijd) over het oeuvre van Rudy Kousbroek door Denolf uitgebeend en weerlegd.
EVA COSSEE

Alasdair Gray
Vervolg van pagina 5
Belangrijker dan politieke onafhankelijkheid vindt hij dan ook een eigen Schotse
cultuur. De Schotse literaire voorbeelden zijn Sir Walter Scott en Robert Burns die,
hoewel hij gebruik maakte van Schots dialect, door Byron, Wordsworth en Matthew
Arnold als een groot Engels dichter werd beschouwd.
‘Literatuur moet niet worden geschreven voor een bepaalde laag van de bevolking:
een schrijver moet de taal van het hele volk spreken. De kracht van Walter Scott is
dat hij karakters presenteerde die de complete sociale schaal van de cultuur van zijn
tijd bestreken. Hij liet het “gewone volk” niet zien als komische ondergeschikten die
slechts dienen om de superioriteit van de welopgevoede personages te onderstrepen.
Na ongeveer 1850 valt er volgens mij een gat in de werkelijk Schotse literaire traditie.
Robert Louis Stevenson is misschien een uitzondering in deze periode, maar het is
opvallend hoe weinig specifiek Schots diens werk is. In de tweede helft van de
negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw identificeerde de Schotse
middle-class zich met het Britse imperialisme en beschouwde men Schotland niet
als een zelfstandig land maar als een gebied met een rijk verleden waarvan de
toekomst lag in het leveren van bestuurders voor de Britse koloniën.’
1982 Janine sluit af met een ‘epiloog voor de scherpzinnige criticus’, waarin Gray
de bronnen noemt die hij in zijn boek heeft geciteerd of gedeeltelijk geplagieerd.
Regels blijken afkomstig uit de Engelse literatuur van Shakespeare tot Auden, grotere
stukken tekst zijn ontleend aan onder meer Céline, Nabokov en Vonnegut. Ook- in
Gray's eerste roman, Lanark, geeft hij zijn critici zo'n ‘plagiaatindex’ cadeau. Hierin
worden drie soorten literaire diefstal onderscheiden (blockplag, implag en difplag)
en noemt Gray per pagina zijn bronnen, van Walt Disney tot Sigmund Freud. Behalve
van listig verwerkte citaten uit de literaire canon maakt Gray gebruik van het
Glasgows dialect. Mede in verband daarmee betreurt hij overigens noch met zijn
Nederlandse uitgever, noch met de vertaler enig contact te hebben gehad.
‘Ik wilde ook in Janine mijn linguïstisch bereik ten volle tentoonspreiden,’ zegt
de auteur quasi hoogdravend. ‘Ik heb geprobeerd alle vormen van taal die ik ken te
gebruiken. Dat heeft te maken met mijn overtuiging dat een volk gedefinieerd wordt
door een gemeenschappelijke taal. Vertegenwoordigers en arbeiders moeten het werk
van de grote schrijvers net zo goed kennen als academici. En die laatsten zouden de
volkstaal moeten beheersen naast het idioom van Shakespeare en Milton. De epiloog
van Lanark en, in mindere mate, van Janine kun je beschouwen als satire op het
academisme. Veel critici zien hun werk als het opsporen van invloeden en bronnen
van een auteur, om hem in godsnaam maar in een traditie of een stroming te kunnen
plaatsen. En ik dacht: ik zal hen dat werk besparen, ik geef ze mijn bronnen zelf! Ik
zal nog verder gaan en ze vertellen dat ik citeer uit werken die ik nooit heb gelezen.
Bovendien heb ik in Lanark ook vermeld wat ik mislukt vind aan dat boek, opdat de
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critici, mochten ze er problemen mee hebben, het gemakkelijker zouden vinden mijn
eigen bezwaren aan te halen dan ze zelf te formuleren.’
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (3)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (1)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

3. (2)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

4. (4)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

5. (5)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

6. (6)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

7. (10)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

8. (9)

Hermine de Graaf, De regels van het huis
(Meulenhoff, f 22,50)

9. (8)

Toon Hermans, Een mooie dag (De
Fontein, f 19,90)

10. (-)

Wim de Bie, Meneer Foppe en het gedoe
(De Harmonie, f 19,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

2. (3)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

3. (2)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

4. (4)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)
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5. (6)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

6. (-)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

7. (5)

Marja Wagenaar (red.), Herinneringen
aan Joop den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

8. (7)

Iteke Weeda, Vriendschap in beweging
(De Haan, f 19,90)

9. (10)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

10. (8)

J.W. Bezemer, Een geschiedenis van
Rusland (Van Oorschot, f 65,-)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
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■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Op de voet gevolgd
In ons land zijn volgens een oude VN-stelling geen nieuwe wandelroutes meer te
bedenken; daardoor is het onvermijdelijk dat wandelgidsen elkaar doubleren. Als
enig voordeel levert dat de kans op een verantwoord vergelijkend warenonderzoek
door middel van een proefwandeling. Deze keer: zo'n 14 kilometer van Schoorl naar
Petten. Twee recente wandelgidsen beschrijven daar routes.
Het deeltje Noord-Holland van de Elmar Wandelgidsen (f 19,50) noemt Schoorl
‘een plaatsje dat reeds in de 11de eeuw in de annalen van de geschiedenis vermeld
wordt’. Wat een stijlbloem. Maar Voetwijzer voor Nederland 4 (Terra, f 14,75)
biedt evenmin briljant Nederlands. ‘Over de Schoorlse Zeeweg kom je de dichte
bossen tegen.’ De kaarten van het Elmar-boekje zijn de minst bruikbare: het is niet
mogelijk om uitsluitend op grond van het kaartje de weg te vinden - dé kwaliteitsmaat
voor kaartmateriaal. De Voetwijzer gebruikt zwart-witafdrukken van de topografische
kaart (stafkaart), schaal 1 op 50.000. Meestal is dat type goed te gebruiken voor het
wandelen; dat blijkt bij het traject in de polders ten noorden van Camperduin. Maar
in de duinen bij Schoorl ligt zo'n dicht en kronkelig net van paden dat een
aanmerkelijk gedetailleerder kaart nodig is, zeker voor de meer eigenzinnige
wandelaar. Dat het beter kan bewijst de wandelkaart Voetspoor nr. 17, Bos en Duin
bij Schoorl (uitg. Staatsbosbeheer en ANWB, f 3,-): daar staat alle informatie op die
een wandelaar nodig heeft. Het is een rare tekortkoming dat de Voetwijzer bij de
informatie over kaarten het Voetspoor vergeet.
De twee wandelgidsen zijn beperkt vergelijkbaar omdat ze een verschillend
uitgangspunt hebben. De Voetwijzer bevat ‘8 weekendwandelingen aan de rand van
Nederland’; van Schoorl naar Petten, dat is een traject van bijna een dag (door mij
gewandeld in ruim drie uur). De Elmar-gids bevat ‘dagtochten’ en bestaande
‘gemarkeerde routes’ die nog korter zijn, altijd met samenvallend begin- en eindpunt.
Voor de VN-test vergeleken we daarom twee Elmar-wandelingen met een dagmars
van de weekendwandeling Schagen-Petten uit de Voetwijzer. In de duinen scoort de
Elmar-gids het beste. De Voetwijzer pakt de Schoorlse Zeeweg, een saai geasfalteerd
rijwielpad, terwijl er mooie, zachtere parallelpaden zijn waar fietser en wandelaar
elkaar niet dwarszitten. De Elmar-gids gebruikt de betere duinpaden. Origineel zijn
die routes overigens niet. Grote delen zijn al jaren keurig gemarkeerd door
Staatsbosbeheer. Met behulp van de Voetspoor-kaart zijn ze het beste te volgen.
Voor een ander deel van de routes, tussen Camperduin en Petten, kan de wandelaar
beter op de Voetwijzer vertrouwen. Grote trajecten vallen samen, maar er is één
ergerlijk verschil. Na de gemeenschappelijke afdeling van de Hondsbossche
Zeewering kiest Elmar voor een oninteressante asfaltweg langs een manege terwijl
de Voetwijzer een mooi karrespoor opgaat. Dat kronkelt door een verstild landschap
aan de rand van een vogelreservaat. Zeker in deze broedtijden is dat het winnende
tracé, al was het maar door de in F-16-vlucht op wandelaars neerduikende krijsvogels.
Het is trouwens verbazingwekkend dat dit vogelreservaat noch de wandeling
voorkomen in het standaardwerk Vogeltochten in de lage landen (uitg. Dwarsstap,
1985). Het Handboek van Natuurmonumenten meldt dat het om een ‘rijk
broedgebied’ gaat, onder meer ‘voor kluut, visdiefje, strandplevier en tureluur’. Maar
die wijsheid verwierven we pas na thuiskomst. De Voetwijzer verliest weer wat
krediet door de routering over een grasdijk in de Harger- en Pettemerpolder. Kennelijk
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is dat geen openbaar pad; in ieder geval was de dijk met veel prikkeldraad
ontoegankelijk gemaakt. Met behulp van eigen ogen en de kaart in de gids was een
alternatieve route gelukkig snel gevonden. Eén proefwandeling hoeft natuurlijk niets
te zeggen over de kwaliteit van de rest van de gidsjes. Maar wie kwaliteit wil leveren
moet dat bij alle routes doen, en daar schort het bij beide aan. Met name van een
Voetwijzer valt dat tegen. Die reeks is opgezet vanuit het wandelblad Op lemen
voeten dat een reputatie heeft opgebouwd van originaliteit en kwaliteit. Die reputatie
weet men dus maar ten dele te handhaven, helaas.
RS

De gedrilde kat
Stel, U doet in tegels en karpetten en de handel wil niet meer zo vlotten. U woont
niet in een land waar zelfs de invoering van een nieuw muntstuk wordt begeleid met
voorlichtingsbrochures. U bent op uzelf aangewezen en moet iets bedenken. Omdat
er nauwelijks nog klanten in de zaak komen heeft u alle tijd om te knutselen. In de
omgeving liggen door het elektriciteitsbedrijf afgedankte spoelen en aan de overkant
is een houtopslag. Ongebruikte lappen karpet heeft u genoeg. Men moet er maar op
komen, maar George Ney uit het dorp Fox River Grove in Illinois begon met het
maken en verkopen van meubilair voor katten. Het assortiment liep uiteen van
krabpalen, klimrekken en stoeltjes, tot race-auto's, tweedekker vliegtuigen,
ruimteschepen, maisonnettes, een Kattenkruid Saloon of desgewenst een multi-unit
katten wooncomplex. Alles uiteraard geheel gemeubileerd en gestoffeerd.

Het liep storm, zodat de heer Ney besloot de zaken groot aan te pakken. Hij reisde
beurzen af met zijn meubilair, maar merkte daar dat de meeste standhouders een
gimmick hadden om de aandacht te trekken. Dat ontbrak er bij hem nog aan. En zo
kwam George Ney op een dag op het lumineuze idee om katten te gaan dresseren,
zodat ze zijn stand konden verlevendigen. Dit bleek, in tegenstelling tot veler
verwachting, wonderwel te gaan. Ney beschikt tegenwoordig over een keurkorps
van katten, die achttien verschillende trucs beheersen, zoals bijvoorbeeld opzitten,
poot geven, ‘dood’ spelen, door hoepels en over stokjes springen, de telefoon
aannemen, ‘pianospelen’, en op een los rollend tonnetje lopen. Zijn poezen doen hun
repertoire ook simultaan. Volgens Ney kan iedere kat het leren, vandaar dat hij een
instructieboek schreef: The Educated Cat (Dutton, 114 p., f 26,30). De dressuur
geschiedt met behulp van beloningen in de vorm van lekkernijen en lofprijzingen.
Aangezien een kat een korte aandachtsspanne heeft, kan men niet langer dan vijf
minuten per sessie oefenen, omdat het beest er anders een hekel aan zou krijgen. Het
is beter om jong te beginnen en de ene kat pikt het wat sneller op dan de andere,
maar men schijnt hun de meest elementaire trucs binnen enkele dagen te kunnen
bijbrengen. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met voorbeeldfoto's.
In de ervaring van de auteur hebben de dieren er lol in, mits onwillige buien worden
gerespecteerd. Ney benadrukt telkens dat een kat alleen bereid is te leren als men
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hem met de vereiste egards en met liefde behandelt. En daar heeft de kat natuurlijk
volkomen gelijk in.
NM

Het Rietveld Schröder huis aan de Prins Hendriklaan in Utrecht staat als enig Nederlands bouwwerk
op de wereldmonumentenlijst. Het is sinds enige tijd een museum en al talloze keren beschreven in
boeken. Bij uitgeverij De Haan is nu een afzonderlijk boek over het huis verschenen geschreven door
Paul Overy, Lenneke Büller, Frank den Oudsten en Bertus Mulder. Naast een geschiedenis van het
ontwerp bevat het vele foto's van het interieur en de buitenkant en een interview met de in 1985
overleden eigenaresse en bewoonster Truus Schröder. Het boek kost f 49,90.

Zwendel met oudjes
Oud zijn is nog niet zo lang een probleem. Vroeger werden de mensen ook wel oud,
maar minder (in de dubbele betekenis: minder mensen werden überhaupt oud, en
degenen die het wel werden, werden ook weer niet zo vreselijk oud). Het aanzien
van de ouderdom is er al met al niet op vooruitgegaan, misschien wel omdat het in
tegenstelling tot vroeger geen uitzondering maar regel is geworden. Het bereiken
van een hoge leeftijd geldt enerzijds nog steeds als iets aantrekkelijks, anderzijds
ook als een schrikbeeld, wanneer gedacht wordt aan de achteruitgang van de
lichamelijke functies en de toegeeflijke bejegening door jongeren. In het boek Morgen
ben ik oud door Trudy Kunz (Uitgever Michon, f 22,50) geeft de schrijfster,
journaliste bij Libelle, een verslag van haar wederwaardigheden als bejaarde. Om
erachter te komen wat het werkelijk betekent om oud te zijn, leek het haar een goed
idee te kijken wat er zou gebeuren als ze zich vermomde als oude vrouw door middel
van schmink, pruik, een brilletje gezicht 1955 en gedateerde kleren (haar werkelijke
leeftijd is veertig jaar). In de eerste helft van het boek maakt ze uitstapjes door de
stad: een wandelingetje door het park, een ritje in de tram, een bezoek aan het museum
en knoopt onderwijl gesprekken aan met onbekenden. Het doel van deze exercitie
is tweeledig: nagaan hoe anderen - jongeren - reageren op een oud mens, en het oud
zijn zelf zo veel mogelijk proberen na te voelen. Van geen van beide is veel terecht
gekomen. De meeste mensen die ze aansprak waren gewoon beleefd en deden of
zeiden niets wat niet door de beugel kon. Een uitzondering is de gelegenheid waarbij
ze een dure kledingzaak binnenstapt en vraagt of ze een extravagante jurk die in de
etalage hangt mag passen. De gedachte is dat ze vervolgens tegen de verkoopster
zegt dat hij heel mooi is maar helaas veel te duur voor haar met haar AOW'tje.
Eindelijk kan er een zekere korzeligheid geregistreerd worden, maar veel zegt dat
niet, want verkoopsters staan nooit te juichen als er mensen binnenkomen van wie
van tevoren duidelijk is dat het hen alleen om het passen te doen is. Of die mensen
nu 16, 46 of 86 zijn doet hierin niet ter zake. In het tweede deel van het boek maakt
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ze, nog steeds in vermomming, kennis met een oude vrouw. Do geheten, met wie ze
vriendschap sluit. Dit gaat een tijdje goed, tot het haar begint te benauwen omdat
deze relatie op een leugen berust. Ze durft het masker niet meer af te werpen en
besluit haar incarnatie zogenaamd naar Amerika te laten afreizen en te voorschijn te
komen als jonger nichtje van zichzelf. In die hoedanigheid wil ze de bezoeken aan
Do in het bejaardentehuis voortzetten en ze verwacht dat die na een tijdje ook best
tevreden is met de aandacht van het ‘nichtje’ en niet meer zal vragen naar de ‘tante’.
Do is echter niet een, twee, drie over haar teleurstelling over het in de steek gelaten
zijn heen, en blijkt minder boodschap aan de jonge versie van haar oude vriendin te
hebben dan deze had gehoopt. Ook deze komedie moet dus verlaten worden en Trudy
Kunz mag van geluk spreken dat ze niet door Do het pand uit gebonjourd werd, toen
de waarheid eenmaal uitgesproken werd. Want zwendel blijft het, al zijn de
bedoelingen nog zo goed. De hele onderneming kwam mij trouwens wat ridicuul
voor. Net zo min als een vrouw ooit echt kan begrijpen wat het is om man te zijn (en
vice versa) kan een jongere er ten volle van doordrongen zijn wat ouderdom is. Dat
neemt niet weg dat er ouderen voldoende zijn om het aan te vragen. En met woorden
kan men iets misschien dan niet voor honderd maar toch wel voor vijfennegentig
procent duidelijk maken. Die overige vijf procent komen dan vanzelf wel - als het
eenmaal zo ver is.
BR
Aan deze pagina werkten mee: Niek Miedema, Beatrijs Ritsema, Rob Sijmons

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Pasenow of de romantiek door Hermann Broch. Vertaling Paul Beers. Ambo, f
32,50. Het eerste deel van Brochs driedelige romancyclus Die Schlafwandler over
de officier Von Pasenow, de liefde voor zijn uniform en de anarchie die er onder
schuilgaat.
Agnes moet verder door Peter van Straaten. De Harmonie, f 19,90. Het tweede deel
van Agnes' avonturen op de achterpagina van Vrij Nederland.
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Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Kasteel van Rhoon, 14 mei 1988
‘Goddank, in Rhoon daar weet men van genieten,’ heeft Ivo de Wijs gedicht. Zijn
voor de gelegenheid vervaardigde openingsballade geeft de literaire avond van de
Stichting Kasteel van Rhoon cachet. Publiek (de Rhoonse en Poortugaalse haute
volée) en plek (de Klokkezolder van het Kasteel van Rhoon) zijn De Wijs vertrouwd.
Dat is andersom ook het geval: de karavaan van ‘light verse’-dichters trok al vaker
naar Rhoon. Het ‘literair variété’ onder leiding van Ivo de Wijs en Drs. P besluit
traditioneel zes avonden kleinkunst. Het passe-partout à f 50,- bood dit seizoen het
beschaafde entertainment van Brigitte Kaandorp (‘Laat mij maar even’), Paul de
Leeuw (‘De rozebotteltijd’), Miel Cools (‘Wie niet weg is, is gezien’), Cabaret
Zindroom (‘Bekijk het maar’) en Joop Visser (‘Solo’). Ook zij zijn oude bekenden:
het programmaboekje hoeft slechts te verwijzen naar vorige boeiende optredens. Het
is aan de artiesten om zichzelf te vernieuwen. Ivo de Wijs kent de gezichten al en
geeft eerlijk toe dat zijn repertoire een beetje uitgeput raakt. De rijmschema's van
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literaire versvormen - het ollekebolleke, het sonnet, de limerick - zijn vorige keer al
behandeld. In de pauze blijkt er desondanks vraag naar te zijn, ook naar de
‘taalspelletjes.’ Maar die lukken vanavond niet zo goed. De spreekstalmeester kan
op rijm of in éénlettergrepige woorden praten wat hij wil, maar antwoord krijgt hij
niet op de opgegeven raadseltjes.
Een werkgroep van de ‘Ronde Tafel’-club, afdeling Rhoon, een sociëteit die in
formule geënt is op de ‘Rotary’, ziet er nauwgezet op toe dat voldaan wordt aan de
culturele bestemming die het witgepleisterde kasteel na een kostbare restauratie heeft
gekregen. Eens waren de graven Bentinck heren van Rhoon en Pendrecht. De bewijzen
van hun mecenaat worden volgende maand tentoongesteld. Het is wat woekeren met
de ruimte: slechts tijdens de wisseling van de tentoonstellingen, om de zes weken,
is de zolder beschikbaar voor cultureel amusement. De organisatie - ‘uitsluitend
liefdewerk en oud papier’ - kan dankzij de gemeentelijke subsidies de entree zo laag
houden. Is het wonder dat de verkoop van de passe-partouts dit jaar slechts zeven
minuten in beslag nam? Vorig jaar waren dat er nog dertien.
Nauwgezet kwijt ook de presentator zich van zijn taak. Opgewekt, en met een
vaardigheid die verraadt dat hij vaker met het bijltje hakt, praat hij de dichters aan
elkaar. Een grappig versje over de lente van Jan Boerstoel, een bovenzinnelijk liedje
over Lucretia Borgia van drs. P, een komiek verhaaltje over het liefdeleven van de
vink van Midas Dekkers, en zo voort en zo verder tot ook Simon Knepper en Driek
van Wissen gelijkelijk in aantal beurten bedeeld zijn. De dichters van het lichte vers,
knus bijeen aan de ronde tafel op het podium, vormen een hechte familie, lijkt het
wel. Dat vermoeden wordt versterkt als Ivo de Wijs berichten overbrengt van afwezige
plezierdichters en -schrijvers die óók een beetje tot de familie behoren: ‘Met Nico
Scheepmaker, Beatrijs Ritsema, Bies, Theodor Holman en Kees Stip, die u allemaal
van de vorige keer kent, gaat het héél goed. Ze hebben sinds ze hier waren al weer
heel veel nieuws geschreven, behalve Jan Kal, maar die studeert zoals u weet voor
dokter en die heeft intussen wel een tentamen gehaald.’ Dan mag Jan Boerstoel weer
lezen. Publiek en dichter herkennen zich geheel in de zelfspot van het gedicht
‘Denkers’: ‘De schrijver leest en (wat erger is) leest vóór / uit werk waar kennelijk
geen hond op zit te wachten. / Hij denkt berustend: “Wat kan geld toch veel
verzachten.” / En tussen literaire hazeslaapjes door / denkt het publiek, te sjiek om
zomaar weg te lopen: / ‘Enfin, alweer een boek om niet te hoeven kopen!’ Midas
Dekkers heeft de lachers op zijn hand met zijn observatie ‘dat grote schrijvers vaak
biologen zijn’. De bijbelse vertelling op rijm van Simon Knepper, waarin aan een
brandend braambos de brandweer te pas moet komen, oogst evenzeer applaus, maar
dat kan ook verdiend zijn door Kneppers vertederend-verlegen optreden. Als benjamin
is hij overduidelijk de lieveling van het publiek. Driek van Wissen mag de avond
besluiten. Voor zijn vers over intieme problemen met de stoelgang ‘moeten
hoogstaande mensen hun oren maar even dichtdoen’, maar niemand die van zins is
gevolg te geven aan zijn verzoek. Voor het ‘speelkwartier’ zoals de zingende
doctorandus het tot algehele hilariteit uitdrukt, lukte het drs. P evenmin om aanstootte
geven met een liedje over venerisch ongerief. Aan de enige klacht, ‘of de dichters
niet zoveel willen roken op het podium’, is dan al gehoor gegeven.
‘Waar laat het lichte vers zich anders betrappen dan op avonden als deze?’ De
vraag van Ivo de Wijs is retorisch. Toch zijn de stapeltjes boeken, strategisch bij de
uitgang uitgestald, niet zichtbaar geslonken. Mevrouw L. van Houdt-Smitshoek van
de Rhoonse boekhandel ‘Het Witte Huys’ vertrouwt erop dat er in de komende weken
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om gevraagd zal worden: ‘Tenslotte geef je de mensen zo toch een stukje opvoeding
mee.’
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[4 juni 1988 - Nummer 22]
Ter zake
Diny Schouten

In Lissabon vond half mei een internationale conferentie plaats, waar op uitnodiging
van de Wheatland Foundation zeventig schrijvers, critici en uitgevers congresseerden.
De Wheatland Foundation is drie jaar geleden met geld van multimiljonair Paul
Getty opgericht. Voorzitter Lord Weidenfeld, samen met ‘president’ Ann Getty
initiatiefnemer van de stichting, omschrijft de doelstelling als ‘het neerhalen van de
muren van het culturele chauvinisme’. Voor een literair werk dat die doelstelling
bevordert, is een prijs van $ 10.000 uitgeloofd. Harry Mulisch bevond zich onder
het internationale gezelschap van genodigden - onder wie Joseph Brodsky, Czeslaw
Milocz, Gyorgy Konrad, Malcolm Bradbury, Martin Amis, John Gross en Susan
Sontag. Mulisch, aan wie evenals aan een Zweedse, Noorse, Deense, Finse en
IJslandse schrijver werd gevraagd om een schets te geven van de literatuur van zijn
land, ‘bezat de opmerkelijke moed om toe te geven dat zijn land wat de letteren
betreft niets had voortgebracht dat het kon halen bij zijn schilderkunst, bijvoorbeeld
Vermeer,’ schrijft de Jornal de letras, artes e ideèas. ‘Iedereen weet toch dat we
geen Shakespeare of een literaire Van Gogh hebben,’ licht Mulisch desgevraagd
toe. Mulisch is ingenomen met de rijke ontvangst die hem ten deel viel in het
Lissabonse Ritz-hotel te midden van Nobelprijswinnaars, en evenzeer tevreden over
‘de goede smaak’ waarover de organisatoren bleken te beschikken om de uitnodiging
juist hem te doen toekomen. Mulisch beëindigde zijn speech met een optimistische
conclusie: ‘Dat we het allemaal nog zelf moeten doen om Nederland literair gezien
zichtbaar te maken, is natuurlijk een aardige kant van de zaak.’ De kansen voor die
goede zaak ziet Mulisch niet somber in, ‘maar de overheid zou eens moeten ophouden
met die onzin van tulpen, klompen en kaas, waarmee ze Beatrix laatst weer naar
Canada stuurden’.
Redacteur Martin Ros slaakte indianenkreten bij de bekendmaking van de AKO
Literatuurprijs 1988 aan zijn auteur Geerten Meijsing, maar ter uitgeverij - De
Arbeiderspers - moeten zijn juichkreten rap verklonken zijn. Van Meijsings
Veranderlijk en wisselvallig was weliswaar een inderhaast bestelde derde druk
onderweg, maar veel boekhandelaren wachtten nog op de uitlevering van hun
bestellingen van de tweede druk. De run daarop nog wegens Meijsings nominatie,
veroorzaakte dat de voorraad in één dag op was. Veel boekhandelaren, inclusief de
Bruna-kiosken, moesten derhalve de week na de bekendmaking van de prijs hun
klanten ‘nee’ verkopen. Nü moet worden afgewacht of de vraag niet is weggeëbt.
Alleen AKO zelf had geen problemen, door eerder dan ieder ander beslag te kunnen
leggen op voldoende voorraad. ‘Inderdaad, pech,’ zegt een verkoopmedewerkster
van De Arbeiderspers. ‘Het boek wordt in Oost-Duitsland gedrukt en daardoor duurt
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het tot deze maandag voor het boek weer leverbaar is. We hadden er ook niet erg op
gerekend dat Meijsing zou winnen. De derde druk bedraagt vierduizend exemplaren
en als die op zijn wordt het weer erg moeilijk om te beslissen hoe grootje de volgende
moet maken.’

Het gaat Haagse Post-journalist Jan kuitenbrouwer financieel naar den vleze: de
eerste tranche van het honorarium voor de 225.000 verkochte exemplaren van zijn
studie in het Hedenlands Turbotaal (naar schatting twee en een halve à drie ton) zal
uitgeverij Aramith hem binnenkort uitkeren. Kuitenbrouwers enige ergernis is de als
vijandig ervaren ironie waarmee zijn vakbroeders over hem schrijven. Dat zij in
plaats van naar een pen naar ‘de achterkant van een stoelpoot’ grijpen, bleek hem
recent uit een plagerig stukje in het FNV-blad Switch. Het blad maakte melding van
een Mercedes Turbo, die de importeur aan Kuitenbrouwer een weeklang ter
beschikking zou hebben gesteld, en dat terwijl de begunstigde niet over een rijbewijs
beschikt. De auto was bedoeld om Kuitenbrouwer ‘het turbogevoel’ te kunnen geven,
dat hij nodig zou kunnen hebben voor het schrijven van een voorwoord bij een
‘speciale Mercedes-editie’ van zijn boek, die de importeur bestelde als relatiegeschenk.
‘Die auto is wel beloofd, maar ze zijn er nooit meer op teruggekomen. Die speciale
uitgave is er" wel gekomen in vierduizend stuks. Het was wel een beetje schaamteloos,
maar downright commercieel.’ Principes houdt Kuitenbrouwer er wel degelijk op
na. We herinneren ons dat hij standhield tegen het verzoek van boekenclub ECI om
in ruil voor een flinke afname een passage uit zijn boek te schrappen die de
boekenclub onwelgevallig was. Die betrof het woord ‘struivelaars’: een pejoratieve
benaming die onder ECI-personeel gewoon is ter aanduiding van de eigen cliëntèle.
‘Ik heb toen gezegd, no wayno way, en toen hebben ze ze toch gewoon afgenomen.’
Een opgeruimde Jan Wolkers (62) zet in een uitgebreid vraaggesprek met het
Vlaamse radio- en televisieblad Humo zo ongeveer alle mythologieën recht die in
de loop der jaren over zijn schrijverschap zijn ontstaan. Zo heeft het wereldsucces
van Rob Houwers verfilming van Turks fruit Wolkers nimmer multimiljonair gemaakt.
De filmrechten werden afgekocht voor f 35.000,-, een bedrag dat Wolkers redde van
een dreigend faillissement ten tijde van de aankoop van zijn Texels landhuis Pomona.
Dat er jaren waren waarin Wolkers' royalty's van zes- à zevenhonderdduizend gulden
toucheerde maakte hem niet rijk maar vooral vrijgevig tegenover idealistisch-politieke
organisaties. Ander oud zeer is zijn Hemingway-image (‘Ja ik zuip... flessen Schots
bronwater’) en de overdrijving van zijn seksuele potentie: recent zag Wolkers zich
geportretteerd ‘als vieze oude man, het geslacht ondersteund door een houten sokkel,
die het eiland afschuimt om de laatste boerenmeiden die nog vrij rondlopen in de
berm te pakken en zolang te rammen dat hun klaarkomen gehoord wordt op
Terschelling’. Wolkers zelfportret benadrukt hogere drijfveren als schoonheidsliefde
en liefde voor het leven, die hem verwachtingsvol maken tegenover de ouderdom.
Tegen Hugo Claus zei Wolkers: ‘Hugo, wij worden beter naarmate we ouder worden,
net als wijn.’
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In het VPRO-radioprogramma Het Rumoer, gepresenteerd door Max Pam, werd een
ernstige beschuldiging geuit tegen Jean-Paul Franssens' nieuwe boek Vriend dood.
Schrijvers Tim Krabbé en Boudewijn Büch beschuldigden Franssens van ‘jatwerk’.
Een snelle raadpleging van handboeken over criminaliteit overtuigden Krabbé en
Büch ervan dat Franssen alle details uit de rechtzaak van de Düsseldorfse
lustmoordenaar Peter Kürten (in 1929 veroordeeld wegens het plegen van
vijfentwintig moorden) had overgeschreven, zonder diens naam te noemen: ‘Het zou
een documentatie mogen heten, maar geen roman.’ Dat daarenboven Krabbé zei een
‘pornografische’ passage uit het boek te willen verbranden, wekte mogelijk nog meer
dan de plagiaats-beschuldiging verbijstering en woede op bij auteur Franssens, die
om genoegdoening vroeg in een volgende uitzending. In het hem toegekende
weerwoord bevestigde Franssens zich gedocumenteerd te hebben, onder andere bij
het Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv, ‘maar de biografische gegevens waren
slechts de basis voor mijn roman’. Het vermelden van de naam van Peter Kürten zou
hem ten onrechte acht moorden in de schoenen schuiven: ‘Ik heb mijn eigen
moordenaar gecreëerd,’ bezwoer Franssen. De verwijzing naar beroemde literaire
voorbeelden, gemodelleerd naar historische feiten als daar zijn Faust, Don Juan en
Truman Capotes In Cold Blood doofden vervolgens het vuurtje, waarbij Krabbé
afzag van zijn voorgenomen pyromanie.

Gedicht
In die paleisstad wordt een zaal vierkant
en arabesk omsingeld door dolfijnen.
Zij, gelijk zwaluwen hemel belijnen,
betekenen het water geestverwant
dieper dan woord of lied vermag, zij schijnen
- geschilderd langer zichtbaar aan de wand 't bestaan te vieren zonder vast bestand:
zo tussen sprong en duik zijn zij het reine
sprakeloze geluk. O beeldtexturen
waarmee wij uitgedachten doodse muren
kunstig versieren - laat dat onbewuste,
sprankelend zo in spatten die niet duren,
in het gedicht de zwaartekracht besturen,
dat het ontsprongen tussen regels ruste.

C.O. JELLEMA
Uit: Een slaande hoef. Sonnetten. Querido, f 29,50
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De hydra van Opperland
De P.C. Hooftprijs voor de beschouwende listen en lusten van Hugo
Brandt Corstius
Drie jaar geleden weigerde de minister van Cultuur de voordracht van de
jury van de P.C. Hooftprijs voor beschouwend proza te volgen en de prijs
uit te reiken aan columnist Hugo Brandt Corstius omdat hij het beledigen
tot methode zou hebben gemaakt. Op vrijdag 3 juni wordt de prijs alsnog
aan Hugo Brandt Corstius uitgereikt in het Letterkundig Museum in Den
Haag. Niet door de minister van Cultuur, maar door de Stichting P.C.
Hooftprijs die de plaats heeft ingenomen van het instituut Staatsprijs. Een
feestbeschouwing.

Carel Peeters
Net als de hydra van Lerna uit de mythologie heeft de hydra van Opperland negen
koppen. Werd er een afgehakt, dan kwamen er twee bij, ontspruitend aan de nek.
Dat is niet ongelijk aan het komen en gaan van de schuilnamen van Hugo Brandt
Corstius. Eén kop van de hydra was onsterfelijk en dat is een belangrijk element in
de mythe, precies als die steeds nieuwe koppen maakt dit het verslaan van de draak
tot een gebed zonder eind. Wat is de onsterfelijke kop van Brandt Corstius? Dat is
de kop die zich altijd buiten de macht houdt, zich nooit een vriendelijkheid permitteert
ten aanzien van iemand die aan de macht is. Daar is hij consequent in, zo consequent
dat het nauwelijks meer menselijk is.
De hydra van Opperland is een vervaarlijk beest, maar zelfs iets met negen koppen
kan niet alleen maar grauwen en vuurspuwen. Daarom zijn een paar van die koppen
minder gevaarlijk, zoals die met de namen Chapkis, Battus en Drs. Van Buren. Is
het bestaan van deze drie al aanleiding om je toch steeds weer in zijn buurt te begeven
en nieuwsgierig te kijken wat hij nu weer uitvoert, het listige en vervaarlijke van de
hydra van Opperland is dat hij in zijn andere koppen er ook vaak allervriendelijkst
uitziet. Als Grijs, Eter en Stoker kan hij op een verraderlijke manier beminnelijk zijn,
zodat je in je argeloosheid bereid bent om in zijn uitnodigende open bek te kijken.
Maar dan blijkt hij plotseling op zijn staart getrapt te zijn en dan begint hij te briezen
en te blazen en maak je dat je wegkomt.
Hoe gaat men het beste om met de hydra van Opperland? Door de bank genomen
zou ik zeggen: voorzichtig, en in de andere gevallen: flink terugblazen. Zijn reputatie
laat niets anders toe. Hoewel hij duidelijk niet alleen op de wereld is om brandstof
voor het spuwen van vuur te verzamelen, zijn solidariteit reikt niet verder dan zijn
gezin (en de stotteraars): ‘Als Amsterdammer voel ik geen verbondenheid met
Amsterdammers, als wiskundige niet met wiskundigen, als automobilist niet met
merkgenoten, als Vegetariër niet met vegetariërs, als VN-medewerker niet met
VN-medewerkers.’ Degenen die zich in 1985 in geschrifte verontwaardigd toonden
over het niet toekennen van de P.C. Hooftprijs aan Brandt Corstius kunnen er niet
van uitgaan dat zij in de toekomst gespaard zullen blijven als de gelegenheid zich
voordoet. De hydra van Opperland heeft van zichzelf een grillige Einzelgänger
gemaakt en dat is zijn kracht.
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Denksprongen
Wie het oeuvre van Brandt Corstius achter elkaar leest valt één ding geleidelijk op:
dat hij is blijven doorlezen. Dat is opmerkelijk en daar moet een verklaring voor zijn.
Door de rare titels die hij zijn stukjes geeft weet je nooit wat er komt en ook tijdens
het lezen maakt hij zulke vreemdsoortige en toch logische denksprongen dat ik niet
ophoud. Maar in wat er te lezen valt staat ook menigmaal iets dat lachwekkend
kwaadaardig is. Het zou kunnen zijn dat ik nergens meer van opkijk en het wel best
vind dat Lubbers vergeleken wordt met Hitler, dat Renate Rubinstein een
neo-antisemiet wordt genoemd, om twee dingen te noemen die iedereen zich moet
herinneren. Zo immuun ben ik niet en ik vind het ook belachelijk. Deze twee
voorbeelden zijn door het vele dat er over geschreven is van de scherpe kanten
ontdaan en brengen mijn haren niet meer ten berge, daarom geef ik een ander
voorbeeld dat ik niet eerder gelezen had en dus vers op mijn bordje kreeg. Het staat
in Grijsboek in een stukje over de voor Grijs onschuldige bezigheid van het
‘damslapen’. Dat brengt hem ertoe de zaak in het morbide-ridicule te trekken: wanneer
de politie in de gelegenheid wordt gesteld de damslapers te verwijderen moet het
maar meteen goed worden aangepakt en dan is het volgens Grijs het beste dat de
politie maar meteen elke kleuter ter plaatse mag neerknallen die hem niet aanstaat.
Grotesk voortgaand schrijft hij dat hem dit nog niet ver genoeg gaat: ‘Het recht om
iedereen die op straat iets doet wat je niet aanstaat neer te knallen, moet niet aan de
politie voorbehouden blijven, maar komt elke weldenkende burger toe.’ En dan komt
waar ik slap van in mijn knieën werd toen ik het las: ‘Als de leden van de Groote
Club bij voorbeeld iets hebben tegen mensen met grote neuzen, dan moeten ze niet
alleen het recht hebben om die uit hun club te weren maar ook om vanuit een raam
van de club met een mitrailleur op ze te schieten.’ Ook al heb ik het niet op industriële
clubs zoals de hier genoemde, de insinuatie is zo kras en zo doortrapt verwoord (‘Als
de leden...’) dat alleen een sterke aandrang tot psychologiseren (‘Hoe krijgt iemand
het uit zijn pen?’) soelaas biedt. Dat helpt niet veel, want iets wat negenkoppig is
laat zich niet makkelijk kennen, maar het biedt verlichting aan de hersenen. (Voor
wie het lang geleden is: vanuit de Groote Club schoten de Duitsers op de laatste dag
van de oorlog op feestvierende mensen op de Dam).

Hugo Brandt Corstius
STEYE RAVIEZ

Ik wil maar zeggen: de veelkoppigheid van Brandt Corstius houdt in dat hij zulke
zinnen kan schrijven en dat wil voor mij zeggen dat ik altijd een zeker wantrouwen
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tegen hem zal koesteren, hoeveel daar ook tegenover staat. Het is zoals wanneer
iemand je een streek geleverd heeft: het hangt van de compensaties af of die streek
je steeds weer te binnen schiet. Wat dit betreft doet Brandt Corstius goed zijn best.
Dat hem de P.C. Hooftprijs is toegekend en dat men überhaupt voor het toekennen
van die prijs aan hem heeft gedacht heeft alles te maken met het volstrekt unieke van
zijn schrijverschap in De reizen van pater Key, Ik sta op mijn hoofd, Zes dagen
onbedachtzaamheid kan maken dat men eeuwig schreit, Opperlandse taal- en
letterkunde, De encyclopedie, Grijsboek, Rekenen op taal, Piet Grijs is gek, ...honderd.
Ik kom! Het slaat dan ook nergens op dat Willem Frederik Hermans zijn stukjes
‘slordig in elkaar gedraaid’ noemt. Dat kun je met de beste wil ter wereld niet zeggen;
hoe snel ze misschien ook tot stand komen, ze zitten altijd listig in elkaar, zijn
verrassend van optiek, nemen wendingen die niet te imiteren zijn en bevatten zinnen
die altijd meer willen zijn dan een vlakke mededeling. Je leest erin dat de manier
waarop iets gezegd wordt even belangrijk is als de aangesneden kwestie. Dat is een
solipsistische trek in alles wat hij schrijft: het is een psychologische behoefte, die
hem zelfs laat kiezen voor iets wat goed geschreven is boven de absolute waarheid.
Het is iets dwangmatigs, even sterk als de behoefte om te kunnen schrijven wat hij
wil. Dat doet hij dan ook, tot het te gek wordt en iemand hem tegenhoudt, waarna
de (altijd platonische) liefde voor de krant waarin hij schrijft een tijdje over is.

Satirisch
De functie van Brandt Corstius is even veelvoudig als zijn koppen. Dat hij in Vrij
Nederland, de Volkskrant én NRC Handelsblad schrijft is nogal bijzonder voor
iemand die zegt zoveel vijanden te hebben en te maken. Het betekent dat zijn
veelzijdigheid wordt gewaardeerd, gezien en benut, maar ook dat zijn columnistisch
radicalisme een schrikfunctie wordt toegekend. Toen hij eens in het nauw werd
gebracht noemde hij zijn column in Vrij Nederland ‘een satirische rubriek’. Dat is
een gerechtvaardigde uitvlucht, maar een eufemisme: zijn toon en stijl zijn niet
specifiek satirisch. Jan Blokker is satirisch. Grijs is juist zo verraderlijk omdat het
onduidelijk is wat zijn status is. Zijn taalspelletjes leiden tot op zekere hoogte binnen
zijn column een eigen leven, waardoor de aandacht voor wat hij te vertellen heeft
een fractie minder is dan bij andere columnisten, en juist door het creëren van een
vleugje onbedachtzaamheid bij de lezer maakt hij ruimte om op een onbekommerde
manier hard toe te slaan. Zijn literaire gaven verlenen hem in zijn schrikfunctie vele
mogelijkheden, maar ook de dekking die hij nodig heeft. Het is wat anders wanneer
de minister-president in een hoofdartikel met Hitler wordt vergeleken of in de column
van Grijs. Als hij in het nauw gedreven wordt en als het hem: zo uitkomt wil Brandt
Corstius zijn columns als literatuur opgevat zien, dan wordt de soep niet zo heet
gegeten, maar heeft hij toch gezegd wat hij wilde. Dat hij in hoge mate ongrijpbaar
is gebleken heeft hij te danken aan zijn verbale doortraptheid: hij legt zijn invectieven
altijd in een listig bedje.
Grijs zorgt door de manier waarop hij met de taal omgaat voor een
vervreemdingseffect waardoor je niet helemaal verdacht bent op de
politiek-polemische inhoud. Menig stukje gaat lange tijd over iets anders dan het
uiteindelijk blijkt te gaan. Bekend is het door de Volkskrant geweigerde Stoker-stukje
over de vraag waaraan mannen de voorkeur geven: aan een hoer die zich lonkend
aanbiedt of een die bij wijze van spreken veroverd moet worden. Pas in de laatste
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regels kwamen twee bewindsvrouwen op de proppen die werden uitgenodigd zich
met een van de twee te identificeren. Die vervreemding is ook goed te zien in De
encyclopedie, een boek met de wonderlijkste lemma's, van ‘daai’ tot ‘fabel’, van
‘kwijt’ tot ‘kunstverstand’. Hier doet hij wat hij in zijn columns alleen maar minder
extreem doet: zijn grenzeloze fantasie en vindingrijkheid toepassen op van alles en
nog wat, bij voorkeur dingen en zaken die al een bepaalde betekenis hebben: ‘CDA,
geboren op zaterdag 25 september, gedoopt op zondag, praat al, begon op 25 mei
1977 te lopen...’; ‘CAO, na de afschaffing van de slavernij werd de arbeidskracht
niet meer per stuk en bij opbod verkocht, maar massaal en bij afslag. Houdt de
werknemer zich niet aan de CAO, dan heet dit staking en de nemer wordt vervolgd.
Houdt de werkgever zich niet aan de CAO, dan heet dit loonmaatregel en de gever
wordt geprezen.’ De draai die hij aan alles geeft is moeilijk met één woord te
omschrijven, want het is altijd anders; het is geen omkering, geen vergroting, geen
verkleining, het komt van een onbekende planeet; ‘Eigenliefde, de hartelijkste
handdruk blijft die tussen linkeren rechterhand aan dezelfde romp’; ‘Utopia, land
waar onlangs iemand is geëxecuteerd wegens het schrijven van een boek, getiteld
Nederland.’

Nuttig
Het is de schijnbare onschuld van Brandt Corstius' fantasie gecombineerd met zijn
radicale en demagogische kijk op de wereld die hem maken tot de vervaarlijkste
columnist. Een voorbeeld van de combinatie van demagogie, vertekening van de
feiten en zijn even simpele als strategische overgevoeligheid voor discriminatie was
het stukje over de KRO en de showprogramma's, waarvoor de KRO naar de rechter
wilde stappen. Rudi Carrell had in een interview gezegd dat hij er zich aan ergerde
dat aan showprogramma's alleen maar gemiddelde burgers mee mochten doen, want
Turken en Surinamers zouden ‘niet scoren’; ‘Op zo'n manier krijg je een arische
show.’ Dat leek hij speciaal wel voor Grijs te hebben gezegd. Dat Carrell zich in
algemene termen over deze gang van zaken had uitgelaten, en niet alleen op de KRO
doelde, zag hij columnistisch over het hoofd en het werd dat ‘ze bij de KRO absoluut
geen Turkse of Surinaamse kandidaten voor de quizz willen’. Dat Grijs hiermee de
zaak op scherp stelde was uiterst nuttig. Dat er aan zulke programma's geen Turkse
of Surinaamse kandidaten meedoen is (was) wellicht helemaal niet zo'n bewuste
keuze, maar een gedachteloze gewoonte, temeer omdat men zich er voor moet
aanmelden en dat doen Turken of Surinamers kennelijk niet. Door Carrell en door
de eenzijdige opblazing van Grijs is elke omroep nu wakker geschud.
Er is met Grijs in deze gedaante van Robin Hood iets vreemds. Zijn verbale
achtervolgingen van politici zijn natuurlijk heilzaam, maar
Vervolg op pagina 4
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Het raadsel van de aankomst door V.S. Naipaul. Vertaling C.A.G. van den Broek.
De Arbeiderspers, f 49,50. Autobiografie in romanvorm met als rode draad de nadagen
van de westerse cultuur.
Meerlingen door Chris Meerbeke. Houtekiet, f 24,90. Twaalf verhalen waarin een
vrouw vertelt over haar evolutie van onschuldig kind tot schrijfster.
Natasja door Valentin Raspoetin. Vertaling Arie van der Ent en Jan Timmers. De
Arbeiderspers, f 32,50. Verhalen van de hedendaagse Russische schrijver die tot de
‘Groenen’ wordt gerekend.
Wat heet God door Huub Oosterhuis. Balans, f 24,50. Twaalf interviews met onder
anderen Roel van Duijn, Ischa Meijer, Jan Kassies over het verschijnsel God.
Vroomheid op de Oudezijds. Drie Sint Nicolaaskerken in Amsterdam. Diverse
auteurs. De Bataafsche Leeuw, f 29,90. De geschiedenis van de Oude Kerk, de
schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder en de Sint Nicolaaskerk.
Hendrik Prins der Nederlanden door J.A. de Jonge. De Bataafsche Leeuw, f 45,-.
Fotobiografie.
Maximaal door diverse dichters. Samengesteld en ingeleid door Arthur Lava. In de
Knipscheer, f 25,-. Een gezamenlijke presentatie van nieuwe, jonge wilden in de
poëzie.
De ondergang van het denken door Alain Finkielkraut. Vertaling Greetje van den
Bergh. Contact, f 22,90. Een essay tegen de nivellering binnen de cultuur.
Op hol door Dick Francis. Vertaling P.H. Ottenhof. De Arbeiderspers, Crime de la
Crime, f 29,50. Nieuwe paardenthriller.
Gedichten 1970-1980 door J. Bernlef. Querido, f 37,50.
The Faber Books of Seductions samengesteld door Jenny Newman. Faber and
Faber, importeur Nilsson & Lamm, f 55,70. Bloemlezing van passages over verraad,
van Ben Jonson tot Sylvia Plath, van Aldous Huxley tot Oscar Wilde.
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Over de grens. Zoeklicht op de Westelijke Jordaanoever, door David Grossman.
Vertaling Shulamith Bamberger. Veen, f 26,90. Dit is het voor velen onhullende
verslag van een een reis door het gebied waar Israëliërs niet kwamen.
Edgar Allan Poe Autobiografisch. Brieven, essays, schetsen en ideëen samengesteld
en ingeleid door August Hans den Boef. Loeb, f 14,50. Een portret van Poe aan de
hand van zijn eigen woorden.
The Taming of the Great Powers. Nuclear Weapons and Global Integration
door G. van Benthem van den Bergh. Proefschrift Universiteit van Amsterdam te
verdedigen op 3 juni.
Chernobyl. The Final Warning door dr. Robert Peter Gale en Thomas Hauser.
Hamish Hamilton, f 55,70. Gale is de Amerikaanse botspecialist die door miljonair
Arrnand Hammer enkele uren na de ramp naar Tsjemobyl werd gevlogen. Hij
beschrijft zijn ervaringen en verontrusting.
Adriaan Roland Holst door Jan van der Vegt. De Prom Bibliofiel, f 19,50. Een
schets van zijn leven ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag.
De furie van het systeem. Over het literaire werk van Harry Mulisch in de jaren
vijftig door E.G.H.J. Kuipers. De Bezige Bij, f 65,-. Een studie van bijna 600 pagina's.

Wachten op de blindheid van de stilte
Armando's verzet tegen de onbetrouwbaarheid van de tijd
De straat en het struikgewas door Armando Uitgever: De Bezige Bij, 260
p., f 29,50
Frans de Rover
Armando. Subject: een beeldend kunstenaar en schrijver. Object: het raadsel van de
gruwel van de Tweede Wereldoorlog. Resultaat: een in talige beelden vervat verslag
van wat ooit zichtbaar was (‘de straat’) en wat later als ondoordringbaar werd vermoed
(‘het struikgewas’). In zijn bundel schetsen, neen: in zijn roman De straat en het
struikgewas, gaat Armando terug naar het moment waarop het begon. Het moment
waarop er een onderscheid intrad tussen daders en slachtoffers, tussen ‘de bezetter’
en ‘ons’. In die neutrale termen spreekt Armando, en dat geeft zijn verhaal een sfeer
van boventijdelijkheid, van universaliteit. Verteltechnisch wijkt Armando met dit
boek niet af van eerder werk zoals Uit Berlijn (1982), Machthebbers (1983) en
Krijgsgewoel (1986). Van het fragmentarische, het montageachtige heeft hij als geen
andere naoorlogse auteur zijn methode gemaakt. Maar ook aan de stijl is een bladzij
van Armando direct herkenbaar: de naïeve, quasi-kinderlijke formuleringen in korte
zinnetjes, de herhalingen, de verwondering om een woord of gedachte. ‘- Oorlog, ik
vind het zo'n gek woord, oorlog, oorlog, oorlog, oorlog, als je het vaak zegt wordt
het woord steeds vreemder, vind je niet?
- Ach, je went er aan.’ Je zou ook aan het werk van Armando kunnen wennen,
maar het is als met dat woord oorlog: hoe vaker je het leest, hoe vreemder het eigenlijk
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wordt. In vergelijking met de andere boeken die ik noemde, is De straat en het
struikgewas misschien wel het vreemdste boek. De ‘flarden’ - de commentaarloze
registratie van herinneringen van anonieme Duitsers aan het Derde Rijk - die
Armando's persoonlijke observaties in dat eerdere werk afwisselden, lijken nu tot
structurerend principe geworden. Maar het zijn geen herinneringsmomenten van
anonieme lieden; aan het woord is aanvankelijk een jongetje van tien jaar dat iets
enorms op zich voelt en ziet afkomen. Zoiets als de oorlog.
‘De volwassenen hebben waarschijnlijk een toneelstuk voor me opgevoerd, niemand
ontbrak. Ze gebaarden, ze spraken volzinnen, ze lachten. Ze rezen ver boven me uit,
ik reikte slechts tot hun knieën en iets later tot hun heupen, ze bewogen voortdurend,
ze wierpen schaduwen. Het beviel me. Ze vermaakten me, dat weet ik zeker.’ In 64
korte hoofdstukjes (sommige niet langer dan één pagina) wordt de ontwikkeling van
dat verwonderd naar de grote wereld kijkende jongetje geschetst. Maar over diens
schouder kijkt een verteller mee die weet hoe schone schijn bedriegt. Spelende
jongetjes apporteren bewonderend en enthousiast hun voetbal voor de voeten van
een oudere padvinder die de bal hoog boven de bomen uit kan schieten. Op de plek
waar de bal steeds terechtkwam verrees nog geen jaar later ‘het kamp’.

Schuldige plekken
Wie het werk van Armando enigszins kent, heeft op dat moment (al in het vijfde
hoofdstukje) maar één reactie: we zijn weer thuis. Het kamp (Amersfoort), de plek
in het landschap tussen de bomen. Daarover zal ook dit boek gaan. Het knappe van
dit boek vind ik de manier waarop Armando door de aaneenrijging van schijnbaar
toevallige gebeurtenissen in het leven van een tienjarige die schuldige plek steeds
nauwer omcirkelt. Want op een dag was het begonnen: ‘De vader riep de moeder,
z'n vrouw: er is oorlog. Er stond een man op straat die “er is oorlog” schreeuwde.
Toch was het prachtig weer.’ Opgewonden en nieuwsgierig loopt het jongetje door
een wereld die plotseling bevolkt wordt door ‘de bezetter’, die zingt en marcheert:
‘het was de vijand, het waren vijandelijke soldaten. Zo was het afgesproken.’ Het
gezang vindt hij, net als zijn vriendjes, eigenlijk wel mooi; de soldaten fascineren
hem. Soms gaan ze aan het eind van de zandweg kijken naar de soldaten ‘met de
doodskop op de muts’ die uitrusten in wat al aardig op een kamp begint te lijken. ‘Ik
keek nog es om. De soldaat keek naar boven. Wat zag ie nou weer. Hij keek naar de
boomtoppen, geloof ik. Misschien zag ie een vogel, misschien had ie verstand van
vogels, weet jij veel.’
Dat is de visie en het idioom van het jongetje; het vervreemdende en daardoor
intrigerende effect van dit boek is echter de afwisseling tussen het kinderlijke en het
quasi-kinderlijke. Een hoofdstuk later treedt een oudere verteller op, die
‘beleefdheidshalve’ nog wel eens gaat kijken op de bewuste plek. Het struikgewas
van weleer is verdwenen; soms staan er bomen of boompjes, soms is er niets meer.
‘Ach, de natuur kan er toch ook niets aan doen. Als de een de macht heeft om de
ander te knechten heeft hij een terrein nodig waar hij z'n lusten kan botvieren, hij
maakt dan bij voorkeur gebruik van bosachtige gebieden. Vandaar deze plek. De
cultuur heeft zich van de natuur meester gemaakt. Nu, dan zwaait er wat. En de natuur
laat met zich sollen, dat heb ik zelf gezien. En ze trekt zich nergens wat van aan.
Alleen de wind kan de bladeren doen beven. Schuldig bos, schuldig landschap.’ Ook
dit is in vele opzichten een kinderlijk idioom - wellicht het enige waarin het
onbegrijpelijke is te verwoorden. Armando heeft de geciteerde omschrijvingen -
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‘schuldig bos, schuldig landschap’ - vaker gebruikt. Hij heeft deze op het eerste oog
misschien zonderlinge personificaties, naar ik weet, voor het eerst gebruikt. Toen ik
een maand of wat geleden enigszins verdwaald en verdwaasd rondliep op de plek
van een ander, nog veel gruwelijker kamp - Auschwitz-Birkenau - realiseerde ik mij
pas hoe Armando een begrip geïntroduceerd heeft waarmee het onbegrijpelijke in
ieder geval nog enigszins valt te verwerken: ‘schuldig landschap’. Het lijkt alsof er
alsnog aan iets zichtbaars, aan iets dat alles ‘gezien’ heeft, een verwijt gemaakt kan
worden. En dat geeft soms even een gevoel van opluchting, machteloze opluchting,
dat wel.
In Armando's boek trekt de oorlogstijd voorbij in een reeks vaak anekdotisch
gepresenteerde scènes: in flarden. ‘Kijk es wie daar voorbijgaat. Hoe kan dat nou,
het is toch een jood, hoe bestaat het. Hoe kan die nou nog vrij rondlopen. Wat zijn
het toch een handige lui, de joden.’ En nog één: ‘Er heeft jarenlang een merel zitten
fluiten op het dak van de buurman. Hij floot ook toen het bericht kwam dat de zoon
des huizes doodgeschoten was. Ja, wat dacht je dan.’
Dan is de oorlog afgelopen; op de verbindingsweg tusen het kamp en de stad is
dagelijks een rij nieuwe gevangenen te zien: ‘zij, die geheuld hadden met de bezetter,
handlangers’. De rollen zijn nu omgekeerd, de tijden veranderd. Voor de jongen zijn
er nieuwe vragen: ‘Ik wilde weten hoe ze er zonder uniform uitzagen. Hoe ze spraken,
ze konden spreken. Ze schreeuwden niet meer. Hoe was het mogelijk.’ Vanuit die
laatste verwondering begeeft Armando zich als beeldend kunstenaar en schrijver
uiteindelijk in het hol van de leeuw (Berlijn): ‘Ik wist zoveel van de slachtoffers, ik
wilde de daders leren kennen. Wat waren dat voor mensen. Waren het werkelijk
mensen. De daders bleken mensen te zijn, die, als ieder ander, over woorden
beschikten.’ Hun woorden - hoe stuitend of onthutsend ook - zijn vastgelegd in de
‘flarden’ van Armando's eerder genoemde boeken. In de tijd gerekend eindigt De
straat en het struikgewas ongeveer waar die andere boeken beginnen.
Armando besluit zijn verhaal met een aantal overwegingen en vragen over zulke
fenomenen als de herinnering, het leven, de kunst (en de schoonheid), het verleden,
de tijd, het gevoelsleven. Het zijn uitspraken die in veel gevallen het karakter van
een aforisme krijgen. Hier zet Armando in enkele hoofdstukjes zijn hele levens- en
kunstfilosofie uiteen in dezelfde stijl van verwondering waarin ook zijn herinneringen
geboekstaafd zijn. Ik heb het vaker gezegd: Armando is geen optimist; de oorlog
heeft alles in een ander perspectief geplaatst. Het voorbijgaan van de tijd lijkt de
oorlog alleen maar dichterbij gebracht te hebben. ‘Nee, het is geen genoegen meer
om de medemens gade te slaan. Ze zijn geen bron van vermaak of een lust voor het
oog meer. Ze zijn een last, een kwelling, ze staan voor je neus, ze duwen in je rug,
ze maken lawaai. Het wachten is op de blindheid van de stilte.’
Het paradoxale einde van het verhaal, want in zijn kunst maakt Armando die
vreselijke mensenwereld zichtbaar en hoorbaar. Dat is zijn vorm van verzet tegen
de als onbetrouwbaar ervaren tijd - dat is de opdracht van de kunstenaar.
■

Hugo Brandt Corstius
Vervolg van pagina 3
ze zijn niet denkbaar zonder de op den duur ergerlijke vasthoudendheid, het steeds
maar weer op alle mogelijke momenten opduikende zelfde liedje (over Lubbers bij
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voorbeeld), begeleid door de arrogantie van zijn gelijk. Op het moment dat het elke
lezer de keel begint uit te hangen lijkt Grijs er pas genoegen in te scheppen. En toch
heeft hij door deze methode een sfeer geschapen waarin een columnist soms een
effectievere controle op de politiek kan uitoefenen dan het parlement of politieke
partijen. Toch moet hier ook weer niet al te nobel over worden gedaan (de wereld
hangt van nuances aan elkaar): wanneer Cyrille Offermans (een van de juryleden
van deze P.C. Hooftprijs en schrijver van het juryrapport) in zijn boek De kracht van
het ongrijpbare over Brandt Corstius schrijft dat het enige beginsel dat hij aanvaardt
‘de vrijheidsdrang’ is, dan lijkt mij dat overdreven en projectie. Vrijheid en
vrijheidsdrang zijn op de achtergrond bij Brandt Corstius prominent aanwezig, maar
op de voorgrond ziet hij ze wel eens bij het botvieren van zijn columnistische lusten
over het hoofd. Dat de doopceel van Brandt Corstius verschillende karaktermoorden
bevat (ook al was het om een zogenaamd hoger doel) maakt dat de kwalificatie van
absolute vrijheidslievendheid aan hem voorbij gaat.
Het zou wel gek zijn als Brandt Corstius niet zelf over het al dan niet goed of
slecht zijn van mensen zou hebben geschreven. Dat was in een van zijn kunstig
beredeneerde stukjes waarin hij zich afvraagt waardoor het komt dat iemand die
slecht is (Hitler) wanneer hij iets kleins goed doet (het houden van zijn hond) nog
slechter wordt, terwijl iemand die goed is en een kleine slechtheid begaat nooit meer
goed kan zijn en eigenlijk slecht gevonden wordt. ‘Goede mensen, zo is de redenering,
moeten in hun goedheid zo goed zijn dat ze nooit iets slechts doen. Maar wie zo
redeneert ziet de mensen te veel als speelkaarten, rood is rood, heer is heer. Terwijl
we natuurlijk allemaal jokers zijn.’ Dat is mooi gesproken, maar wie zijn oeuvre kent
weet dat op dat moment een van de vriendelijke koppen van de hydra zich naar voren
heeft gedrongen. En waren echt grote schrijvers niet altijd ‘tweetongig’? Brandt
Corstius is een columnist die zich van weinig iets aantrekt in een wereld waar veel
mensen zich heel wat aantrekken van waar hij niets moet hebben. Tot het weinige
waar hij zich wel wat van aantrekt behoort de taal en de literatuur. Dat is puur
eigenbelang want het is zijn werkterrein waar hij zijn gang wil gaan, maar in het
briezen van de hydra is ook het algemeen belang te horen dat hij verdedigt, al was
het maar in het plezier dat spreekt uit zijn niet aflatende vindingrijkheid.
■
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Verplicht maar doelloos voortgaan met de eigen nietigheid
De intense poëzie van Kees Ouwens
Droom door Kees Ouwens Uitgever: Meulenhoff, 48 p., f 29,50
Rob Schouten
De dichter Kees Ouwens schrijft al jarenlang opmerkelijke gedichten die links en
rechts zeer hoog aangeslagen worden. In een nogal merkwaardig overzicht dat Jan
Kuijper in Het literair klimaat van de poëzie van de afgelopen vijftien jaar gaf,
rekende hij Ouwens tot de vijf belangrijkste dichters van die periode, samen met
Kopland, Kouwenaar, Faverey en Vroman. Dat moet wel iets met de constante
kwaliteit van Ouwens' oeuvre te maken hebben, meer dan met een aantal uitzonderlijk
prachtige verzen, en wie het verloop van zijn werk een beetje heeft gevolgd moet
toegeven dat het zeer consistent, onvervalst, onontkoombaar en fascinerend is. Maar
het is tegelijkertijd lang niet altijd invoelbaar en navolgbaar, want deze dichter lijkt,
meer dan enig andere in dit land, in de eerste plaats voor zichzelf te schrijven en wie
de weinig levensgenietende interviews met hem leest, krijgt zelfs de indruk dat
literatuur, en vooral poëzie, nog zo'n beetje zijn enige link met de bewoonde wereld
is.
In het vroege werk, zeg maar tot en met de bundel Als een beek, uit 1975, zag je
bij Ouwens nog een tendens naar relatieve openheid. De regels die hij produceerde
waren weliswaar buitengewoon geconstrueerd en drongen aan op duchtige ontleding
alvorens ze iets van hun geheim prijsgaven, maar in die elkaar als het ware via
voegwoorden beklimmende woordclusters kon je nog iets van de oorspronkelijke,
vaak zelfs nogal anekdotische ervaring herkennen. In elk geval leek Ouwens nog in
staat naar buiten te kijken en de buitenwereld in zich op te nemen om er vervolgens
zijn eigen gang mee te gaan. Een willekeurige regel: ‘Ik keek in de sloot, ja ach dat
water, die spiegel falanx spiegelend, windstil in ruste op 'n atmosfeer / ernaast de
steenstraat strekkend zodat adel kleppert in vierslag, in stijl beangstigd door het
werkzaam bit.’ Zulke ongebruikelijk gebouwde regels blijken na enige bestudering
toch ook minstens de mededeling te bevatten dat er naast de sloot waarin de dichter
staat te turen, een paard langs de weg kleppert. Wel ligt de waarde van zulke regels
natuurlijk niet in de eerste plaats in zo'n mededeling maar in de taal waarin ze is
vervat, maar het geeft toch enige vaste grond als je door die taalstroom heen de vaste
grond van een concreet beeld ziet schemeren.

Almaar abstracter
Toen in 1984, dus na bijna tien jaar van vermoedelijk gepeins, de bundel Klem
verscheen, leek Ouwens het laatste beetje contact met de zintuiglijke wereld te hebben
verzaakt voor een slopende tocht door het eigen ik, die misschien het best getypeerd
wordt door een van de openingsregels uit die bundel: ‘Ik was ten prooi aan mijzelf’.
Gek genoeg werden de afzonderlijke regels, die tevoren de neiging hadden zich
van het blad te werpen, korter, maar ze werden zeker niet minder omslachtig en
kronkelden zich vaak uitzichtloos om het eigen, in almaar abstractere termen
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vervallende, innerlijk. Het ging in deze bundel sterk over de ‘grond’ van het bestaan,
de wortels van de ervaring zichzelf te zijn, zichzelf te worden en zichzelf te maken.
Solipsisme is een term die nogal eens in verband met het werk van Ouwens wordt
gebruikt, en Klem gaf veel voedsel aan de gedachte dat Ouwens zichzelf tegen wil
en dank als het middelpunt van zijn wereld zag. De bundel is van een imposante
monomanie, die zover is doorgevoerd dat heel wat lezers van de weeromstuit zullen
hebben geglimlacht bij regels als: ‘Ik leefde in concubinaat met mijn lichaam’ of:
‘Ik was de fotografie van mijn lichaam’, om de komisch aandoende formulering van
een eigenlijk loodzwaar drukkend zelfbesef.

Kees Ouwens
CHRIS VAN HOUTS

Waar moest dat, na zo veel zorg om de eigen navel, nog naartoe? Van hetzelfde
meer, in nog meer fascinerende prachttaal? Of een tandje terug en uit de psychisch
doelloze put van het onversneden ik weer een beetje naar de buitenlucht teruggekeerd?
Blijkens zijn nieuwe bundel Droom is het de laatste mogelijkheid geworden. Na het
op de spits gedreven egocentrisme van Klem (waarin de dichter zelf ook aardig klem
leek te zijn geraakt) geeft Droom weer heel wat toegankelijker poëzie.
Volgens de, in zeer Ouwensiaanse taal getoonzette, flaptekst vertelt de bundel ‘de
geschiedenis van een sentiment’ en onderzoekt het ‘de gemoedstoestand bij het
ontwaken’. Onder de geschiedenis van een sentiment moet men hier verstaan de
historische ontwikkeling van Ouwens' gevoel dat hij in de wereld verloren is geraakt.
De afzonderlijke verzen doen verslag van opeenvolgende verwachting, hoop,
teleurstelling, frustratie, berusting enzovoort omtrent de zin van het bestaan. Dat
deze terugblik op de eigen ontwikkeling wordt vergeleken met een droom, zegt
genoeg: zij is evenzeer onontkoombaar als onachterhaalbaar. Het vage, droomachtige
karakter van het verleden is heel mooi verwoord in het volgende gedicht: Als een
oponthoud zonder doorgronde reden deed het zich voor
Maar wij wisten dat nou net dat het bijzondere was van alle
dingen om ons heen. Vele van hen hadden wij zelf genodigd en zij
verbleven langdurig maar de meeste andere waren zonder een
kennisgeving vooraf. En daarom erkenden wij het en het ging voort
toen wij stokten welke ook onze bewegingen geweest waren
En al zou het bereid zijn geweest ons te helpen, het was niet
bij machte daartoe omdat wij in staat waren geweest evenmin. En
toen het vervaagde had het zich samengevat als de veelheid van
zaken ooit zonder selectie eerst maar vergleden daarna

Oude beloften
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In Droom keert Ouwens terug in zijn tij en tracht na te gaan hoe het allemaal zo
gekomen is. Als om aan te geven dat geen enkel segment van die ontwikkeling
afgerond is eindigen de afzonderlijke gedichten steeds puntloos, en ook zijn syntaxis
geeft dat continuële aspect weer. Niettemin is er duidelijk sprake van een opbouw
in deze ‘droom’, die chronologisch is. Eerst keert Ouwens terug naar de ‘wasbleke’
jaren van de oude wereld ‘van voor de tijd dat zij besloot / zich voor u af te sluiten
/ haar luiken dicht te slaan / haar slot te / grendelen’, alwaar hij oude beloften omtrent
de zin van het bestaan, ja zelfs God, aantreft: ‘Van voor haar/ beginselloosheid
zouden wij de wereld zien en! over de rand van haar bebouwde kommen zouden wij
terugkijken in haar universum.’ Maar, zoals in dit soort aangelegenheden gebruikelijk,
het vertrouwen wordt beschaamd; de ik (ook vaak ‘wij’) moet zonder doel met de
eigen nietigheid verder, door het onontkoombare verschijnsel tijd dat hem ook al
geen soelaas biedt omdat ze, hoezeer ook schijnbaar opgedeeld in tastbare fragmenten,
achteraf toch één klont blijkt te zijn geworden die slechts haar vergankelijkheid
weerspiegelt, of in de veel mooiere woorden van Ouwens: ‘De jaren / achter ons
kenden een onderverdeling in maanden weliswaar, en die weer / in weken, en de
weken ten slotte in dagen, maar alles bijeen werd dit / stelsel van reeksen een
vervlogen materie van gesloten eencelligheid, / een spiegeling, maar die was niet
een weerkaatsing maar een / verschijnsel van verdwijning.’ Uiteindelijk sneuvelen
onder het zin- en richtingloze regime van de tijd niet alleen de oude
geloofwaardigheden, maar ook de waarheden van een objectieve buitenwereld: ‘Jaren
daarvoor had ik getracht mijn uiterlijk ingang te / doen vinden bij de landschappen
omdat zij te behelzen schenen / wat in mij was in feite’; maar nee, zowel de
buitenwereld als de binnenwereld draaien op niets uit: ‘En al mijn gevoelens ik wist
het waren loze alarmen in / het hoofd op de wervels.’
Het verlies van ‘God’, de vertwijfeling, een laatste poging tot het absolute, de
schijnbare eenheid van het bestaan, alles leidt ten slotte tot ‘de omslag naar de
tegendelen’ zoals het in de laatste woorden van de bundel heet. Droom lijkt de
ontwikkeling te beschrijven die tot de poëzie van Klem moet hebben geleid, maar
dan achteraf. Het lijkt of Ouwens, die in Klem voornamelijk bij zichzelf stilstond,
zich in Droom wat door elkaar schudt, en weer in staat raakt zijn eigen gang door
het leven te benoemen. Dat verandert de frustrerende uitkomst op het eigen ego niet
al te zeer, maar de terugblik, die lijkt op een droom die men zich niet meer in finesses
herinnert, brengt toch een soort verzoening, die tot uiting komt in berustende
nonchalance, met titels als ‘Ach wat maakt het ook uit’, ‘Laat dat toch aan ons over’,
‘Maar dat was toch ordinair neurotisch’ of ‘Maar dat was nodeloos verontrustend’.
Het belang van Ouwens' poëzie ligt natuurlijk niet in de eerste plaats in het verslag
van zijn psychische queeste, maar in de manier waarop hij die vorm geeft. Heel mooi
lijkt zijn taal met grammaticale overvloeiers, gemis aan concrete beelden en overdaad
aan poëtische omwegen het droomachtige karakter van zijn dooltocht te benadrukken,
anderzijds moet je ook vaststellen dat zijn taalgebruik soms doet denken aan letterlijk
naar het Nederlands vertaald Latijn van bijvoorbeeld Tacitus. Dat laatste klinkt
onvriendelijker dan ik het bedoel. Wat ik wil zeggen is dat Ouwens graag gebruik
maakt van een ongebruikelijke volgorde van onderwerp, gezegde en lijdend voorwerp
met veel prolepsis en dat de elementen die zijn poëzie een uniek karakter geven, op
zich best rationeel vallen te ontleden. Toch komt de dramatische werking van zijn
poëzie voornamelijk voort uit de taal. Zijn mededelingen lijken mij op zichzelf niet
zo hemelschokkend voor wie gewend is aan wat existentieel tekort, maar de
gecompliceerde manier waarop zijn angsten en frustraties geformuleerd worden, de
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weigering zich er ironisch of met een Jantje van Leiden af te maken, duiden erop dat
het alleen maar zó gezegd kon worden en niet anders.
Ik ken in ons taalgebied geen poëzie waarin inhoud en vorm zo onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Heel wat zinsneden uit Droom die je in eerste instantie geneigd
bent psychologisch te duiden, gelden evengoed de taal waarin dit alles verwoord is:
‘Transacties heb ik gesloten met ongrijpbare verbanden maar alles / verwaaien en
toedekken tegelijk zal de wind’. Droom geeft zeer intense poëzie die soms bijna
autark wordt en nauwelijks nog een kritisch-rationele analyse lijkt toe te staan.
Woorden en zinnen kronkelen uit krochten van reflectie en projectie en misschien
is het maar het beste het ook zo te ondergaan, als iets dat heel eigenaardig, heel
indringend, heel mooi, heel diep en ook een beetje beangstigend is.
■
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Gezellige herinneringen, venijnige kruimels
Het intieme karakter van Henk Romijn Meijers impressies
Een krans rozen en een zakdoek Verhalen, impressies, portretten Door
Henk Romijn Meijer Uitgever: Meulenhoff, 262 p., f 37,90
Diny Schouten
‘Mijn herinneringen zijn kruimels,’ schrijft Henk Romijn Meijer in zijn portret van
Gerard Reve. Zijn reminiscenties aan Jacques Bloem beginnen al even bescheiden:
‘Wie heeft er eigenlijk geen herinneringen aan Bloem, vraag ik me soms af. De mijne
zijn oud en niet eerder verteld.’ In totaal tien portretten van zo niet beroemde dan
toch kleurrijke figuren (F.R. Leavis, Joke Kool-Smit, Bernard Malamud, Elisabeth
de Roos, Dieuwke Bakker, Ferdinand Erfmann, Mathilde Willink en Romijn Meijers
hoogleraar ‘professor Pnu’, wiens identiteit bekend verondersteld wordt) besluiten
een bonte verzamelbundel. Die bestaat voor het overige uit jeugdherinneringen,
gedachten bij dit en bij dat - een bij toeval aangetroffen boodschappenbriefje, de
honden van de buren, de programmering van Hilversum 4 - en schrifturen van een
onpretentievol genre dat misschien omschreven moet worden als ‘literaire
vakantiekiekjes’.
Gewichtigheid is vreemd aan álle stukken. Een behoefte aan gezelligheid en
intimiteit doet Romijn Meijer converserende zinnetjes opschrijven als: ‘Ik wilde het
eens hebben over mijn migraines,’ ‘Over wie de grootste klootzak was, daarover
wilde ik spreken,’ of: ‘Zodoende vergat ik te vermelden dat die honderd francs
kleingeld voor de inwerptelefoon waren.’ De knusheid van zijn praatstijl vertedert
het lezershart in de opgehaalde familiegeschiedenissen uit een christelijke, Overijsselse
jeugd. In de andere schrijfsels, en zeker in de portretten, gaat de al te cosy toon op
de duur toch hinderen. ‘Joke’, ‘Gerardje’, ‘Pnu’, ‘Bep’, ‘Bern’ en ‘Fritsie’ worden
geïntroduceerd alsof zij ook voor de lezers oude bekenden zijn. De irritatie die
veroorzaakt wordt doordat je niet de eer hebt, lijkt nog het meest op die van het per
ongeluk een gesprekspartner treffen met onbedwingbare behoefte om zo niet jou dan
toch je knopen vast te houden tijdens de conversatie. Ook tussen schrijver en lezer
bestaan er fysieke grenzen, en Romijn Meijer overschrijdt ze. Hij wil nogal eens iets
te lang aan zijn lezers frunniken, iets te gretig vragen om bevestiging. Kennen wij
‘Joke’ niet ook allemaal zo? Was ‘Dieuwke’ niet altijd zus? Weten wij ook niet
allemaal hoe een pestkop ‘Gerardje’ kan zijn? Het is de keerzijde van het intieme
karakter van Romijn Meijers bundel Een krans rozen en een zakdoek.

Henk Romijn Meijer

De cultureel-historische kanten van de serie ‘portretten’ geven nog het meeste
plezier. In ‘Toen Reve nog Van het Reve was’ veegt Romijn Meijer bijeen (inderdaad:
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de kruimels) van wat hij zoal aan herinneringen heeft aan de ‘vroege’ Van het Reve.
Het is het stuk (uit Folia? De uitgave is niet zo sjiek dat er bronvermeldingen of
dateringen zijn) waarin Romijn Meijer verhaalt hoe Reve hem aan zijn schrijversnaam
helpt: ‘“Henk Meijer,” zei hij, “dat is geen naam voor een schrijver. Hoe heet je
moeder,” zei hij. Het was meer een bevel dan een vraag. “Romijn. Dat zetten we
ervoor.”(...) “Een half pseudoniem,” zei hij, “dat is modern.”’ De ‘zei-hij's’ moeten
hier wel gezien worden als aan Reve-zelf ontleend. Romijn Meijer, die bekent
geïnfecteerd te zijn door De avonden, bereikt aardige Frits-van-Egters-effecten met
het citeren van Reves eigen opinie over zijn onsterfelijke verhaal ‘Een lezing op het
land’: ‘“Het is vermakelijk,” zei hij, “maar verder heeft het geen waarde.”’ In de
‘voortijd van Vijftig’ die Romijn Meijer hier oproept, blijkt Reve zich overigens
evenzeer bediend te hebben van een ‘modern’ halfpseudoniem: Romijn Meijer pocht
op het bezit van een brief (met de aanhef ‘Fijne Zachte Boy’) waarvan de afzender
tekende als ‘G.K. van het Reve Doornbusch, Oudezijds Achterburgwal 55.’ De
poging van Romijn Meijer om in dit vooral ‘gezellig’ vertelde verhaal boven het
anekdotische uit te stijgen lukt niet erg. De sneer aan het adres van W.F. Hermans
(‘die zich toen nog niet als humorist en Afrika-kenner had ontpopt’) heeft niet echt
wat je noemt niveau, en de vragen ‘of Gerard een waarachtig mens was’ en ‘of zijn
droefheid theatraal was’, blijven steken in het pathetische. Romijn Meijers enige
uitweg om van het verhaal iets meer te maken dan het breed uitmeten van een paar
niet zo heel karakteristieke ontmoetingen, ligt in zijn academische vergelijking van
Salingers oeuvre met dat van Reve. Romijn Meijer loopt daar vlot mee weg: ‘Lang
niet allemaal salestalk,’ zoals hij zelf tevreden vaststelt. Wel klinkt een zin als: ‘Both
writers whose comparative smallness of output is matched by the extreme refinement
of their technique’ een beetje dun. Hij gebruikte de vergelijking in schrijftechnieken
om Gerard Reve te introduceren bij een groep Amerikaanse studenten.

Wraakzucht
Pathetiek is evenmin vreemd aan ‘Joke’ een weinig vleiende confrontatie van Joke
(Kool-) Smits feministische theorie en de praktijk van haar omgang met mensen en
met Romijn Meijer in het bijzonder. Romijn Meijer heeft over beide nogal wat aan
te merken: gebrek aan een eigen literair oordeel, een overmaat aan halfbegrepen
intellectuele ‘Forum-bagage,’ poli tieke naïveteit, blindheid voor wat er zich on der
haar ogen afspeelt, en nog zo het een en ander. Romijn Meijer lijkt nog steeds door
woede bevangen te worden als hij denkt aan de on opgevoedheid van haar kinderen.
Hij laat niet na om in dat verband te zoeken naar passages uit Joke Smits
feministisch-theoretisch oeuvre zodat een citaat als: ‘Er moeten dus structurele
veranderingen komen,’ voldoende getuigenis aflegt van zijn sarcasme. Zijn drijfveren
om bij zoveel ergernis ‘Joke’ te portretteren als vriendin, blijven duister. Recht doen
aan de historie, voorkomen dat over haar alleen hagiografieën geschreven zullen
worden, trots dat hij haar kende? Romijn Meijers schimpscheuten doen vooral
wraakzucht als motief veronderstellen. Je weet dat ruzie in de beste families voorkomt,
maar het is altijd een beetje gênant om daar bij te zijn. Dan zijn Romijn Meijers
herinneringen aan de Amsterdamse galeriehoudster Dieuwke Bakker, die hij ooit
genadeloos portretteerde in zijn sleutelroman Lieve zuster Ursula. toch sympathieker.
Ook in dit verhaal verafschuwt de schrijver zijn model, maar het verschil is dat hij
haar au fond wél en Joke Smit níét mag.
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Zeer stijlvol is het portret van de enige die Romijn Meijer niet persoonlijk
ontmoette, dat van de mensenschuwe schilder Ferdinand Erfmann. Romijn Meijer
bouwde het op uit diens half geredde nalatenschap aan correspondentie, dagboeken
en boodschappenbriefjes. ‘Ferdinand Erfmann, fragmenten van een zelfportret’, heeft
de vorm van een voorbeeldige reportage. De andere portretten zijn minder vormvast:
‘Ik schrijf in een vrije vorm, zonder verteloptiek,’ excuseert Romijn Meijer zich.
Romijn Meijer is openhartig in zijn bekentenis dat ‘ik geen kern begrijp. Ik begrijp
gedroogde bloemen, straatliederen, prietpraat, koetjes en kalfjes.’ Alleen voorde
liefhebbers - het geldt ook voor Romijn Meijers licht sentimentele terugblikken op
zijp leven - is het een excuus.
■

Thrillers
Robert Moss krijgt met Carnival of Spies (Pocket, f 13,95) zelfs de sterkste lezer
op de knieën. Het is een boek van 619 bladzijden, met aan het eind ook nog zeven
bladzijden historische informatie om aan te geven dat de auteur weliswaar veel uit
zijn duim heeft gezogen, maar dat de duim toch wel echt is. Het geheel is een amechtig
relaas over de machinaties van het internationale communisme in de jaren twintig
en dertig. Aan de hand van de levensloop van een Duitse arbeidersjongen uit Hamburg
krijgt de lezer voorgeschoteld dat overal ter wereld de Rus rechtstreeks of indirect
via mantelorganisaties probeert de communistische revolutie te ontketenen. Dat
gebeurde in Duitsland, in China en ook in Brazilië. De gebeurtenissen in dat
Zuidamerikaanse land vullen een belangrijk gedeelte van het boek. Een tweede thema
is de gelijkenis tussen Hitler-Duitsland en Stalin-Rusland. De schurkenstreken van
Stalin brengen de hoofdpersoon ertoe zijn diensten aan de Engelse Geheime Dienst
aan te bieden die in die jaren de rol vervulde die de CIA tegenwoordig op zich heeft
genomen. Wie geschiedenis een vreselijk vak vond op school, heeft in dit boek nog
een goed bewijs voor zijn gelijk. Feiten, jaartallen en gebeurtenissen stapelen zich
op elkaar. Het geweld en de hartstocht en de simpele structuur van het boek met
enkele hoofdpersonen die elkaar waar ook ter wereld weer tegenkomen, kunnen aan
die brei niets afdoen.
Mummy's Boy van William Paul (Futura, f 16,50) toont goed aan dat in het
misdaadgenre rare constructies kunnen worden bedacht zonder dat het resultaat echt
in elkaar stort. Het boek heeft een hoofdpersoon met én een moederbinding van
pathologische omvang én een baantje op een researchinstituut in Engeland waar
chemische wapens worden ontwikkeld. Voor de intrige is het verder reuze handig
dat zijn moeder zowel in de klas heeft gezeten bij de tegenwoordige minister van
Defensie als bij het hoofd van het onderzoekscentrum en met beiden een verhouding
had. Voordat iemand het in de gaten heeft, overlijdt de moeder en wordt Engeland
met een dodelijke bacteriënstam bedreigd. Het is een pulpverhaal van de eerste orde,
maar op gezette tijden niet onaardig. De hoofdpersoon pocht bij voorbeeld dat hij
Moskou in rep en roer kan brengen en blijkt dan Moskou in Schotland te bedoelen.
Als hij daarna over Washington begint, denkt iedereen dat hij het over de plaats in
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Noord-Engeland heeft, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat een moedersjongen
zonder moeder geen bestaan heeft, zal verder duidelijk zijn.
H.R.F. Keating is de schepper van de Indiase inspecteur Ghote die normaal gesproken
de misdaad in Bombay bestrijdt. In The Body in the Billiard Room (Mysterious
Press, f 14,40) reist hij echter af naar de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu waar in een
fin-de-siècle Engelse Club de biljartbediende is vermoord. Het is een leuk verhaal
voor de fijnproever geworden. Ghote wordt door zijn opdrachtgever steeds vergeleken
met Holmes en Poirot, terwijl hij juist zijn best doet om een goed politieel onderzoek
te houden. Het verhaal balanceert kunstig op de rand van een pastiche van de klassieke
Engelse puzzeldetective en de exotisch-provinciale verhalen van Keating zelf. De
Club heeft haar beste jaren al zeer lang achter zich liggen en telt nog maar enkele
leden die zoals dat hoort allemaal hun eigen geheim hebben. Keating weet de sfeer
van vergane glorie mooi te treffen zonder dat de droefgeestigheid toeslaat. Aan het
eind tovert Ghote de oplossing van het drama uit de hoge hoed, waarbij intuïtie een
grotere rol speelt dan de grijze cellen.
Een Amerikaanse militair steelt een draagbare atoombom uit het arsenaal dat hij
moet bewaken en begint een trektocht langs Europese steden waaraan hij goede
herinneringen heeft uit de tijd dat zijn vriendin nog bij hem was. Tijdens die tocht
reist hij onder meer per draagvleugelboot van Le Havre naar Amsterdam en dan
wordt het verhaal al een stuk minder plausibel. David Aaron, de auteur van Alarmfase
Rood (De Boekerij, f 27,50) lijkt meer verstand te hebben van de machinaties op het
Witte Huis dan van de verbindingen in Europa. De delen van het boek die
vergaderingen van ambtenaren beschrijven en het in gang zetten van diverse stadia
van paraatheid van het Amerikaanse en ook Russische leger zijn sterker dan de jacht
op de dief. De dief heeft overigens een zeer nobel doel. Alle kernwapens moeten de
wereld uit, anders laat hij zijn eigen wapen ontploffen. De leukste figuur in het verhaal
is niet de militair met een missie, maar de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse
president die in de ontwikkelingen een ideale mogelijkheid ziet Rusland door een
beperkte atoomoorlog uit te schakelen en tegelijkertijd zijn eigen invloedssfeer te
vergroten. Het komt het verhaal verder niet echt ten goede dat de militair wordt
opgejaagd door een geheim agent die zijn tweelingbroer kon zijn, maar in de wirwar
van gebeurtenissen valt dat misschien niet zo op.
Sommige boeken zijn heel erg moeilijk in een genre onder te brengen en de vraag
is of The Last Man's Head van Jessica Anderson bedoeld is als misdaadboek
(Penguin, f 20,80). De hoofdpersoon is een politieman en hij houdt zich ook bezig
met een onderzoek naar een misdrijf, maar ondertussen lijkt het de schrijfster meer
te gaan om het tot in de finesses schilderen van een compleet verknipte familie. Het
boek verscheen voor het eerst in 1970 en aan de lijst voorin te zien is Anderson een
schrijfster die al jaren bezig is een klein oeuvre te scheppen. Themathiek is ver te
zoeken in het verhaal en van een echte intrige is ook geen sprake, maar toch blijft
het lezenswaardig. Dat komt doordat de personages zo aardig in hun bizarheid worden
neergezet, van de psychopatische jongeman met illusies van grandeur tot de oudere
dementerende dame en met daar tussenin de zwangere vrouw die al enkele, bijna
voldragen miskramen heeft gehad en de politieman die vaag het gevoel heeft dat het
leven meer moet kunnen bieden dan plicht en lust. Zo'n boek kan bijna niet anders
dan een onbevredigend slot hebben voor de lezer die gewend is dat slot en climax
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samenvallen. Hier en daar doet het geheel aan Patricia Highsmith denken, maar dan
veel beter geschreven en zonder de moeizame intrige die Highsmith meestal obligaat
als uitgangspunt neemt.
THEO CAPEL
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Op zoek naar J.D. Salinger
Ian Hamiltons uitgeklede biografie van de fanatieke kluizenaar
verschenen
Op zoek naar J.D. Salinger Een schrijversleven door Ian Hamilton
Uitgever: Meulenhoff, f 32,50
Amerikaanse editie: In search of J.D. Salinger door Ian Hamilton Uitgever:
Random House Importeur: Van Ditmar, f 42,50
Ed Schilders
Hoe heet de zomer van 1980 in de stad New York was, wordt misschien het best
geïllustreerd door het feit dat ik, na een wandeling van tweeëntwintig blokken uptown,
bij de Public Library arriveerde, en daar, aan een ketting voor de ingang, het bordje
las ‘CLOSED because of the heath’. 's Avonds, met de voeten op ijs, hoopte ik op
koeler weer. Ik had nog maar weinig vrije uren om in die bibliotheek het werk af te
ronden dat zoveel tijd was gaan vergen: het opvragen en fotokopiëren van alle
verhalen van Jerome D. Salinger die nooit in boekvorm zouden verschijnen - de
schrijver zelf had daarover geen twijfel laten bestaan. Maar ik hield van Holden
Caulfield, van Franny Glass, en van haar broer Buddy; en misschien hield ik wel
meer van Esmé dan ik (toen) ooit van een papieren vrouw had gehouden (Micòl
Finzi-Contini mogelijk uitgezonderd); kortom, ik rekende me tot de fanatiekere soort
bewonderaars van de roman en de verhalen van Jerome D. Salinger, en dus was enige
zelfkastijding wel het minste dat ik van mezelf mocht eisen.
Salinger stond toen uiteraard al bekend om zijn zelfkastijding. Althans zo zag Ik
het. Vanaf 1965 had hij nog wel geschreven maar niets meer gepubliceerd. Hij gaf
geen interviews, hij verscheen niet in het openbaar, hij stond geen afbeeldingen of
promotieteksten toe op zijn boekomslagen, en bij de minste overtreding van al die
regels - die in 1988 nog evenzeer van kracht zijn - verbrak hij definitief het contact
met uitgevers of redacteuren en agenten. Hij leefde - en leeft - als een kluizenaar hij is de Howard Hughes van de Amerikaanse literatuur genoemd - met papier en
typelint als enige troost, met ‘privacy’ als lijfspreuk. Zijn enige roman. The Catcher
in the Rye, en zijn verhalen, Nine Stories, Franny and Zooey en Raise High the Roof
Beam, Carpenters, behoren tot het mooiste van de naoorlogse literatuur, waren in
hun tijd het onderwerp van cultverschijnselen, en worden jaarlijks bij
honderdduizenden verkocht.
Ik gunde Salinger die onzichtbaarheid - bij zoveel roem had het zelfs wel iets
sympathieks - zelfs al wist ik dat Salinger mij die gekopieerde bibliotheekverhalen
eigenlijk niet gunde.
Van dat laatste idee raakte ik in de Public Library steeds meer overtuigd. Ik vroeg
een oude jaargang van het tijdschrift Story op, bladerde naar de pagina's die ik zocht,
en vond daar naast en tussen het verhaal ‘The Young Folks’ enige gestempelde
briefjes: ‘Copyright - Not to be further reproduced without permission of the copyright
owner.’ Toestemming van Salinger dus. Was het zelfs zover gegaan? Had hij in deze
zelfde leeszaal gezeten, had hij zijn eigen verhalen opgevraagd om er vervolgens
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copyrightbriefjes in te stoppen? Zo'n briefje bleek in ieder geval goed voor een halfuur
oponthoud bij de reproduktie-afdeling.

J.D. Salinger, foto uit 1953
MAUREY GARBER

Wie zeker ook in die leeszaal gezeten heeft, is Ian Hamilton, de schrijver van Op
zoek naar J.D. Salinger - Een schrijversleven. Hij schrijft: ‘De volgende weken
bracht (ik) door in de openbare bibliotheken van New York (...) met het vergaren
van gegevens over de vroege, niet herdrukte verhalen; geen gemakkelijke taak,
aangezien ze in verscheidene gevallen uit de tijdschriften waren gescheurd (...) Dat
was griezelig, alsof iemand (me) was voorgeweest.’ Not I, Ian. Althans, niet wat dat
scheuren betreft. Toen ik er was ontbrak er maar één verhaal, maar verscheidene
andere lagen inderdaad al los, of zaten in negatieve reproduktievorm in de band.
Salinger?

Censuur
Sindsdien is mijn relatie met Salinger niet verstoken van achterdocht en
nieuwsgierigheid. Anders gezegd: voor de enigszins merkwaardige gebeurtenissen
in de Public Library was ik eigenlijk niet geïnteresseerd in de auteur zelf - hij leek
me nogal saai, hij dweepte met Zen, verbouwde zijn eigen groente - daarna raakte
ook ik geboeid door ‘het raadsel’.
Hamilton heeft getracht dat raadsel op te lossen. Niet bang om zichzelf te kastijden
trok hij van Londen naar de Verenigde Staten, in het voetspoor van de onzichtbare
schrijver. En met veel, ongedacht succes. Hamilton vond met name veel brieven die
Salinger tussen 1935 en 1965 schreef. Aangezin die door de ontvanger in openbare
collecties van bibliotheken waren ondergebracht, maakte hij er in zijn boek gebruik
van in de vorm van citaten. Dat was in 1986. De advocaten van de uitgever keurden
het boek goed, de uncorrected proofs werden al naar de pers verzonden, en toen
kwam er een brief van Salingers advocaten. Het werd een ingewikkelde, juridisch
heel curieuze zaak. Het idee van het ‘gerechtvaardigd gebruik’ van de citaten (voor
literaire doeleinden, bijvoorbeeld) speelde een rol, alsmede het conflict tussen
copyright en de grondwettelijke vrijheid van drukpers.
Drie ronden werden er voor de balie uitgevochten. Salinger won de laatste.
Hamilton moest zijn boek radicaal herschrijven en moest daarbij zelfs zeer omzichtig
te werk gaan als hij Salingers brieven wilde parafraseren. Dat boek verschijnt nu,
en het beeld van Salinger dat er - ondanks de censuur - uit spreekt, is waarachtig
geen portret van een sympathieke man. Bijna wordt het begrijpelijk dat Salinger dit
boek koste wat het kost heeft willen boycotten.
Hamilton heeft zijn boek noodgedwongen een nieuwe maar interessante vorm
gegeven. Meer dan de eerste versie laat het zich lezen als een speurtocht, vergelijkbaar
met die van A.J.A. Symons naar Baron Corvo. Een speurtocht naar de schrijver, maar
ook naar ‘het geheim’ van die schrijver. Waarom haat Salinger zelfs de geringste
vorm van aandacht? Waarom weert hij zelfs de fatsoenlijkste belangstelling? Waarom
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wil hij de censor van zijn literaire leven zijn, terwijl The Catcher in the Rye jaarlijks
op vele Amerikaanse scholen en in vele bibliotheken het slachtoffer van censuur is
zonder dat Salinger een kik geeft?

Kunstwerkje
Het is Hamilton gelukt de meest essentiële biografische details te vergaren. Hoewel
die tot nu toe maar nauwelijks voorhanden waren, zijn ze van ondergeschikt belang.
Het boek is uitermate boeiend, juist omdat Hamilton door Salinger werd gedwongen
zichzelf openlijker uit te spreken. Hij doet dat, gesteund door de conclusies die hij
getrokken heeft uit de brieven die hij las. Het resultaat is vlijmscherp. Salinger wordt
als jongeman een ‘onvolwassen streber’ genoemd. Het gaat over zijn ‘nachtclubachtige
charme’. Hij wordt voorgesteld als een poseur, als een opportunist, als leugenachtig
en arrogant. Ik houd van Salingers literaire kinderen, maar Hamilton heeft me
overtuigd dat hun vader zich dertig jaar lang sociaal - en dat is ook literair-sociaal totaal onmogelijk gemaakt heeft. Ik ben er temeer van overtuigd dat Hamilton met
deze strekking van zijn gevoelens op het juiste spoor zit, na lezing van een uncorrected
proof van de oorspronkelijke versie van zijn boek. Daarin ligt het genoegen duidelijker
bij het lezen van citaten uit de brieven van Salinger, die zo bezeten was van schrijven
dat iedere brief als het ware een kunstwerkje moest worden. Hij gaf zich in zijn
brieven, ongewild, volkomen bloot en heeft er nu duidelijk moeite mee dat ook wij
hem in zijn volle literaire naaktheid zouden kunnen lezen. Althans in boekvorm;
zoals gezegd: alle brieven liggen (voor wie wil) in openbare bibliotheken ter inzage.
Dat die citaten uit brieven moesten vervallen is heel jammer. Nu staat er bijvoorbeeld
(geparafraseerd) dat Salinger aan Whit Burnett vijfentwintig dollar vroeg voor
plaatsing van ‘The Young Folks’ in Story. In de eerste editie lezen we in het citaat
uit de brief dat die allereerste publikatie Salingers ‘ego’ goed deed en dat hij weer
‘full of confidence’ was: ‘a gift of me to myself’. Het werkt ook anders. Nu staat er,
bijna roddelachtig, dat Salinger ‘fysieke walging’ gevoelde toen de jonge Oona
O'Neill (de dochter van toneelschrijver Eugène) in het huwelijk trad met Charles
Chaplin, die vierenvijftig was. Salinger had Oona het hof gemaakt. Elke dag een
brief, soms van vijftien kantjes (brieven die Hamilton niet terugvond). In de eerste
versie lezen we hoe Chaplin beschreven wordt als ‘grijs en naakt’, als ‘een dode rat’,
een ‘oude prostaatklier’. Kortom, gestyleerde haat.

Geheim
Salinger heeft juridisch bereikt dat Hamiltons portret nu slechts op deze indirecte
wijze geverifieerd kan worden. Hij heeft zichzelf daarmee onnodig verdacht gemaakt.
Is er dan toch een geheim? En ligt de sleutel dan, zoals Hamilton wil, in de verhalen
A perfect day for bananafish en Esme? En is het toeval - zoals ik denk - dat beide
verhalen over impotentie gaan?
Met zijn boosaardige juridische stappen heeft Salinger meer speculaties over zich
afgeroepen dan noodzakelijk was. Hij vocht de citaten uit zijn brieven aan, maar gaf
ook toe dat hij het boek van Hamilton haatte. Impliciet getuigt dat - opnieuw een
punt voor Hamilton - van minachting voor de lezer: schaamte hoeft niet altijd
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plaatsvervangende dimensies te krijgen; een goed schrijver wordt veel vergeven, zo
niet alles. Nu zien we Salinger niet alleen als censor of sociaal ontregeld, hij is nu
ook de veldheer die het water van de rivier laat geselen, de koning die de brenger
van het slechte nieuws laat doden. Door de laatste draden van de realiteit - de citaten
en zelfs de parafrases - juridisch te laten verwijderen, werd hij echt de koning in zijn
nieuwe kleren. Het ‘geheim’, als dat er al is, heeft Hamilton niet opgelost. Aan zijn
fascinerende speurtocht doet dat geen afbreuk. Hij is er in geslaagd om althans het
literaire leven te schetsen van een schrijver die absoluut geen leven wil hebben.
■
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Een tobberige artiest op zoek naar het volmaakte moment
Poëtische reportages van Spalding Gray
Zwemmend Naar Cambodja door Spalding Gray Uitgever: Bert Bakker,
124 p., f 19,90
Jaap Boots
Sommige films schoppen het helaas nooit verder dan een eenmalige vertoning op
een filmfestival. Zo was op het filmfestival van Rotterdam enkele maanden geleden
de film Swimming to Cambodja van regisseur Jonathan Demne te zien, die verder in
Nederland niet in roulatie is gebracht. Jammer, want naar die film, een registratie
van een monoloog van de Amerikaanse theaterman Spalding Gray, was ik nu net
bijzonder nieuwsgierig geworden nadat ik vorig jaar met zoveel plezier diens
verhalenbundel Swimming to Cambodja (The collected works of Spalding Gray) had
gelezen.
Spalding Gray is van origine acteur. Hij maakte in de jaren zeventig deel uit van
Richard Schechners Performance Group en werkte daarna samen met Elisabeth Le
Compte in The Wooster Group, een toonaangevend avantgarde-gezelschap uit de
Verenigde Staten, dat ook enkele malen in Nederland optrad. Met de laatste groep
maakte Gray onder andere de theatertrilogie Three Places in Rhode Island, waarin
veel autobiografisch materiaal zat dat was aangedragen door de acteurs. Zo hield
Gray in het derde deel van deze trilogie een door middel van improvisaties tot stand
gekomen monoloog waarin hij het publiek op de hoogte stelde van zijn persoonlijke
verhouding met het toneelstuk. Vele jaren later zou hij deze werkwijze weer oppakken
nadat hij, verkerend in een creatieve impasse, in een depressieve bui tegen een
vriendin had gezegd dat hij naast zijn eigen einde tevens het einde der tijden meende
te zien naderen. De vriendin antwoordde: ‘Well, Spalding, during the collapse of
Rome, the last artists were the chroniclers.’
Daarmee werd het idee van de theatermonoloog nieuw leven ingeblazen, of, zoals
Gray het zelf formuleert in het voorwoord van de Engelse uitgave van Swimming to
Cambodja: ‘(...) all the bells went off inside me. Of course, I thought. I'll chronicle
my life, but I'll do it orally, because to write it down would be in bad faith, it would
mean I believed in a future.’ Hij keerde terug naar The Performing Garage en begon
daar solovoorstellingen te geven waarbij hij, gezeten achter een eenvoudig houten
tafeltje, al improviserend verhalen over zijn jeugd aan het publiek vertelde. Zo
ontstond zijn eerste monoloog, Sex and Death to the Age of Fourteen. Later volgden
verhalen over zijn middelbare-schooltijd en het acteursleven als 47 Beds, Booze,
Cars and College Girls en Swimming to Cambodja (part one & two). Spalding Gray
werd al gauw een van de bekendste ‘monologists’ van het Amerikaanse theater.
We mogen ons wel gelukkig prijzen dat Gray zijn aanvankelijke wantrouwen tegen
het geschreven woord heeft laten varen en zijn verhalen op schrift heeft gesteld, want
nu kunnen we ook in Nederland kennis maken met zijn werk. Eerst was er al de
eerdergenoemde Engelse uitgave van Swimming to Cambodja, en onlangs verschenen
de twee monologen die samen het verhaal Swimming to Cambodja vormen in vertaling
bij Bert Bakker. Gray doet in Zwemmend naar Cambodja verslag van zijn ervaringen
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in Thailand tijdens de opnamen van de veelgeroemde film The Rilling Fields van
Roland Joffe, waarin hij een kleine rol speelde. Hij doet dat op een uiterst innemende
manier. Zelf noemt Gray zich een ‘poëtisch verslaggever’ wat me een goede term
lijkt voor zijn werkwijze. In een uiterst vlotte stijl rijgt hij tragische en komische
scènes uit zijn eigen leven en de geschiedenis van Cambodja aaneen tot een zeer
boeiende, persoonlijke ‘reportage’. Zijn methode van vertellen doet daarbij veel
denken aan die van Freek de Jonge in diens shows: om de zoveel alinea's schiet het
verhaal in een andere versnelling, geen onderwerp is zo gek of het wordt aangepakt,
overal worden zijpaden ingeslagen en anekdotes verteld en net als je denkt ‘nou
vliegt-ie uit de bocht’ pakt Gray de draad van het verhaal weer op en dendert verder.
Wat is de rode draad van Zwemmend naar Cambodja? In feite het verhaal van een
tobberige artiest van rond de veertig, die zich op prettig gestoorde wijze door de
chaos van het leven heenslaat, waarbij hij maar één ijkpunt heeft: zichzelf. En omdat
Gray om de haverklap in het onzekere verkeert over wat dat ‘zichzelf’ dan wel is,
wordt het geheel gelukkig nergens dogmatisch of zeurderig moralistisch. Het enige
wat men Spalding Gray kan verwijten is dat hij wat narcistisch is aangelegd, maar
wat mij betreft wordt dat steeds voldoende gecompenseerd door zijn grote vermogen
tot zelfspot en ironie.

Spalding Gray
NANCY CAMPBELL

Rode Khmer
‘Stories seem to fly to me and stick,’ zegt Gray aan het begin van de inleiding van
de Engelse uitgave van zijn boek. ‘They are always out there, coming in.’ Zwemmend
naar Cambodja zit dan ook zo boordevol verhaaltjes, dat het ondoenlijk is om het
boek na te vertellen. Op zijn zoektocht naar geluk en innerlijke rust (Gray noemt dit
‘het Volmaakte Moment’) komt onze held helemaal onder de verhalen te zitten. Het
verhaal hoe hij in The Rilling Fields kwam te spelen; het verhaal van de terreur van
de Rode Khmer in Cambodja; het verhaal van westerse journalisten, artiesten en
kunstenaars met hun luxe problemen; het verhaal van de beroepsmilitair die altijd
een stijve krijgt ‘wanneer ik me voorstel dat ik een raket op de Russen afvuur’; het
verhaaltje van Spalding die een joint met Thaise weed rookt (‘Ik nam drie diepe
halen en terwijl ik de rook binnenhield, werd ik overspoeld door een golf van zwarte
angst. Ik sloot mijn ogen en zag een dampende hoop zwarte stront op de rand van
een roestvrij stalen toonbank liggen.’); het verhaal van de prostitutie in Bangkok,
enzovoort. En altijd weet Gray met zijn humor zelfs de meest verschrikkelijke zaken
draaglijk te maken, zonder in cynisme te vervallen of dingen onder het vloerkleed
te vegen. Neem bijvoorbeeld zijn verhaal over de massamoord op het Cambodjaanse
volk door de Rode Khmer, waar met name mensen met een schoolopleiding het
slachtoffer van werden. Na uitgelegd te hebben hoe iedere kunstenaar, ambtenaar,
kortom ‘iedereen die een bril droeg’ het risico liep vermoord te worden, vertelt Gray
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dat veel intellectuelen voorwendden een ander beroep uit te oefenen dan ze in
werkelijkheid hadden. ‘Je enige hoop was dat je ze ervan zou kunnen overtuigen dat
je taxichauffeur was, en dus waren er plotseling duizend taxichauffeurs meer dan er
taxi's waren. Het was precies het omgekeerde van New York, waar iedereen zegt: ik
ben kunstenaar, ik ben een kunstenaar. Goed, ik bestuur een taxi om aan de kost te
komen, maar in wezen ben ik kunstenaar.’ Nog leuker wordt het als Gray dertig
bladzijden verder - als je het bovenstaande al bijna weer vergeten bent - plotseling
terugkomt op dit verhaal door terloops te vertellen hoe een van de Cambodjaanse
hoofdrolspelers de terreur heeft overleefd: hij was als chirurg bezig met een
spoedoperatie toen de Khmers de operatiekamer binnenvielen, wapens in de aanslag.
Onmiddellijk gooide hij zijn instrumenten neer, stak zijn handen omhoog en zei: ‘Ik
ben taxichauffeur.’ Geëngageerd en toch grappig, waar vind je dat nog?
In dit verhaal over ‘de intellectueel en de taxichauffeur’ komt overigens een van
de belangrijkste en mooist uitgewerkte thema's van het boek aan de orde, namelijk
de plaats van de kunstenaar en de intellectueel in onze chaotische wereld. Gray voelt
zich steeds schuldig als hij aan zichzelf denkt of plezier heeft, omdat hij dan
automatisch aan het leed van enorme delen van de wereldbevolking moet denken.
Hij dwingt zich steeds zijn eigen luxe probleempjes, angstjes en fobietjes af te meten
aan de problemen van mensen die geen hap te eten hebben en wier halve familie is
uitgemoord. In feite lijdt hij onder de vloek van het intellect: wie te veel nadenkt
over de wereld en haar functioneren, wordt ongelukkig. De slotalinea's van het boek
geven aan dat verhalen vertellen misschien de enige manier is om het leven
begrijpelijk (en daarmee leefbaar) te maken, of althans een methode is om een schijn
van orde aan te brengen in de chaos die ons omringt. Maar ‘het echte verhaal’ over
zichzelf en de wereld kan Gray ‘om een of andere reden met geen mogelijkheid (...)
vertellen.’
Zwemmend naar Cambodja zit vol met dergelijke thema's en bespiegelingen, die
door de luchtige verteltrant bij eerste lezing niet echt opvallen. Dat geeft dit boekje
van acteur Spalding Gray een diepte waar menig schrijver zich aan zou kunnen
spiegelen. Verder overigens ook warm aanbevolen voor iedereen die wel eens tobt
over de vraag ‘wat er toch in 's hemelsnaam van de wereld in het algemeen en mijzelf
in het bijzonder moet worden’.
■
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Geocentrisch en egocentrisch staan maar op een tikfout van elkaar
Chris van der Heijden
Jonathan Raban (1942) geldt als schrijver van reisverhalen, al vindt hij
het zelf vervelend om dat etiket opgeplakt te krijgen. Zijn laatste boek
Coasting is nu in het Nederlands verschenen onder de titel Langs de kust
(f 39,90 bij uitgeverij Contact die eerder Rabans boek Buiten land uitgaf).
Langs de kust is het verslag van een zeezeiltocht, maar eigenlijk meer nog
een beschrijving van Rabans botsingen met de Engelse cultuur en in het
bijzonder met de gevolgen van het Thatcherisme. Chris van der Heijden
sprak met de schrijver die politieke geëngageerdheid en escapisme in
zichzelf verenigt. ‘Vanaf zee is de wereld zoveel mooier dan vanaf land.’
‘U gaat me toch niet vragen hoe mijn werk zich verhoudt tot dat van Bruce Chatwin
en Paul Theroux, hoop ik?’ Jonathan Raban steunt loom van de lunch tegen het
hoofdeinde van het hotelbed en kijkt me aan zonder te zien. Die vraag had ik inderdaad
niet willen stellen want het antwoord kan ik zelf wel bedenken. Een geheel andere
vraag ligt in mijn mond, een idiote vraag. ‘Welk lichaamsdeel zeept u 's morgens het
eerste in?’ Dat was de eerste die na de kennismaking door mijn hoofd schoot. Ik had
een zeeman verwacht. Een baard, littekens van vishaken, handen als een schepnet
en melancholieke ogen waarin veel zee en weinig mensen. Maar zacht en open als
een boek. Voor me staat een man die zich Engels stijf beweegt, mechanisch glimlacht
en niet observeert maar naar binnen staart. Afstandelijk als op een ambassade-borrel.
Hoe breek je daar doorheen? Niet met de vraag die als een duiveltje op mijn tong
brandt. Ik zwijg dus. Hij ook. Vier ogen dansen ritueel rond een microfoon. Achter
de mijne de vraag die niet gesteld kan worden, achter de zijne het antwoord dat hij
al honderd keer gegeven heeft. Het blijft stil.
Maar inderdaad, de vergelijking met Chatwin, Theroux, Thubron, of Nooteboom
ligt voor de hand. Jonathan Raban begon zijn schrijversloopbaan weliswaar als
letterkundige met studies over technische aspecten in de moderne fictie, over
Huckleberry Finn en het leven in de stad (Soft city, 1974) maar ontwikkelde zich
allengs tot - wat wel genoemd wordt - een ‘schrijver van reisverhalen’. In 1979
publiceerde hij een boek over de Arabische wereld, kortweg Arabia getiteld. Twee
jaar later verscheen Old glory, een prachtig verslag van een bootreis over de
Mississippi. Het leverde Raban roem en geld (‘iedere Engelse schrijver teert op de
Verenigde Staten’) en dus het zelfvertrouwen om op deze weg voort te gaan. Maar
zijn volgende stap was een roman, in 1985 in het Engels, het jaar daarop in
Nederlandse vertaling verschenen. Dat is Buiten land (Foreign land), een boek dat
zeker tegen het einde een voorspel lijkt van Langs de kust (Coasting) dat
respectievelijk vorig jaar en enkele weken geleden op de markt kwam. Wat mij betreft
het mooiste uit de reeks: in Langs de kust vertelt Raban hoe hij in 1981 een boot
koopt met het doel te ontsnappen naar de wildernis die Engeland omgeeft. De zee.
Hij is nog maar net uitgevaren of de Falkland-oorlog breekt uit. Verbijsterd volgt hij
van een afstand de nationale hysterie. Golven, herinneringen en nationalistisch gebral
versmelten tot een expressionistisch schilderij in woorden. En de schipper vaart
verder. Hij is nog altijd op zee als in 1984 de mijnwerkersstaking begint die net als
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de Falkland-oorlog als een invasie gezien wordt. Dit keer van ‘buitenlandse’ (dat wil
zeggen marxistische) ideeën. Raban zeilt erheen en merkt net als Orwell in Wigan
Pier dat hij zich weliswaar met de stakers verbonden voelt maar dat zij van hem niet
veel moeten hebben. Kleren, spraak. ‘Je vaart met je klassekleuren stevig aan de
mast genageld. En ik droeg een vaandel dat beklad was met kronen en ankers en god
weet wat nog meer.’ Weer gaat hij verder, nog een dikke tien bladzijden. Dan stopt
het boek, eigenlijk midden in het verhaal en vlak nadat er uit het niets een vrouw
opgetreden is. ‘Tot waar ben je gekomen,’ vraagt deze. Het antwoord, de laatste zin,
staat cursief: Niet ver. Maar tot hier waar we nu zijn, voordat we weggaan. De tocht
gaat dus voort, door de ruimte van die waterige woestenij, door de politieke kaart
van Engeland, door een springerige film van herinneringen. Chatwin inderdaad,
Thubron, Nooteboom, Theroux. Maar toch weer anders. Want de leidraad is niet de
esthetica van de omgeving. Evenmin de persoonlijke geschiedenis van de schrijver
of gewoon het verloop van de reis. Te zamen vormden die het decor. Rode draad
lijkt de weerzin tegen Thatcher en haar wereld. De politiek dus. Ik schud die andere
vraag uit mijn hoofd en stuur het gesprek in die richting.

BERT NIENHUIS

Jonathan Raban en zijn hang naar het universele

Reiger
‘Zo zou je het kunnen formuleren,’ antwoordt Raban. ‘Maar aan de basis van het
boek ligt een familieruzie. Tussen vader en zoon. Een of ander Engels
televisieprogramma had dat opgepikt en mijn vader uitgenodigd. Ze hadden vuurwerk
verwacht. Het werd een teleurstelling want tegenwoordig zijn we het volledig eens.
Uit het boek blijkt die verzoening ook. Maar verder heb je gelijk: haat tegen Thatcher
is een leidraad. Je zou Langs de kust een politiek boek kunnen noemen, als je
“politiek” tenminste ruim opvat. Het zijn geen analyses maar observaties zoals die
in het dagelijks leven plaatsvinden. Je hoort iets op de radio, ziet iets op tv en dat
versmelt met je persoonlijke gedachten of handelingen van dat moment.’
Citaat: De premier zei: ‘Het Huis komt vandaag bijeen om te reageren op een
uiterst ernstige situatie. Wij zijn hier omdat, voor het eerst in vele jaren, een vreemde
mogendheid Brits soeverein gebied is binnengevallen.’ Maar door haar boze,
kinderjuffrouwstem klonk het alsof er kabaal in de kinderkamer geweest was en de
kinderen zonder eten naar bed gestuurd zouden worden. Ik stond tegen het schot in
de kombuis geleund door de patrijspoort naar buiten te kijken. De reiger was weer
teruggekomen. Hij stond op niet meer dan zes meter van me af, doodstil, met gebogen
kop uit te kijken naar de flits van een draaiende vis onder water. Het terugtrekkend
tij, dat nu goed op gang kwam, liet twee dunne vlechten verstoord water achter zijn
poten achter. Visten reigers altijd tegen de stroom in, zoals puristen met droge vliegen?
‘De bewoners van de Falkland Eilanden...’ ‘Bravo, bravo.’ Een stuk houtskool hikte
in de kachel. De premier legde voortdurend bij het voorlezen van haar
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spookgeschreven woorden de nadruk op de verkeerde plaatsen. Als je je niet meer
concentreerde op wat ze zei leek het alsof ze uit het Engels het Deens inzwalkte. De
nek van de reiger ontrolde zich als een knallende zweep, en plotseling kronkelde er
iets zilvers in zijn snavel. Deze briljante truc overschaduwde in één oogwenk de
Falklandcrisis.’
Raban: ‘Ik heb het temperament van een ouderwetse marxist die meent dat je geen
vinger van de hand bewegen kunt zonder dat het een politieke betekenis heeft. Door
de gebeurtenissen in Engeland sinds 1979 is die gedachte versterkt. De politiek van
Thatcher is zo weerzinwekkend en gevaarlijk dat je partij móet kiezen. Dat was
binnen de Engelse samenleving tot nu eigenlijk nooit het geval. Er bestond een brede
consensus. Maar de regering van Thatcher heeft een radicaliserend effect gehad. Zij
heeft ons verplicht te gaan denken. De consensus is gebroken. Nu moet je partij
kiezen. Voor of tegen. Andere mogelijkheden bestaan niet. De huidige situatie is
wellicht alleen te vergelijken met de jaren rond de mijnwerkersstaking van 1926.
Toen sneed eveneens een diepe kloof door de Engelse samenleving. Daarna waren
het enkele buitenlandse onderwerpen die de meningen verdeelden. De Spaanse
Burgeroorlog bij voorbeeld. Over interne kwesties was men het in grote lijnen eens,
in ieder geval binnen de middengroepen. Dat is voorbij...’

Elastische samenleving
‘Dat marxisme van mij dateert natuurlijk uit de jaren zestig. We zaten in Amsterdam
op een brug en gooiden bloemen in het water. Engelse en Amerikaanse studenten.
We scandeerden: “Hey, Hey, LBJ/How many kids did you kill today?” We waren
er zeker van dat alle instituties in elkaar zouden storten. En kijk nu eens... Als je me
in 1968 gevraagd zou hebben hoe Engeland er twintig jaar later voor zou staan, had
ik veel kunnen verzinnen. Maar dit niet, dit nooit. Wat waren wij naïef. Kinderen in
koekoeksland. Niemand van ons had de geschiedenis goed gelezen. Ik ook niet. Dat
heb ik pas later gedaan. Ondermeer op mijn boot. Toen heb ik pas begrepen dat
Engeland het land is van de small holder, de kleine landbezitter. Het kent geen
kastensysteem. Al eeuwen is de sociale mobiliteit er het kenmerk bij uitstek. Het is
een elastische samenleving. Iedereen identificeert zich met de groep die een sport
hoger op de ladder staat. Daarom heeft Thatcher zo veel succes. Daarom waren wij
in de jaren zestig zo naïef. We dachten dat het “proletariaat” te radicaliseren viel.
Niets was minder waar. Het wilde opgenomen worden in dezelfde beweging naar
boven. We werkten met een totaal verkeerd politiek model. Dat marxisme van mij
was in de jaren zestig dan ook niets anders dan spelevaren. Ik las Barthes en
Lévi-Strauss. Die noemden zich marxist en ik dus ook. Pas door Thatcher ben ik
mijn politieke opvattingen serieus gaan nemen. Marxisme? Ach. In ieder geval een
radicaal alternatief.
Op dit moment zeil ik met mijn boot langs de Franse kust. Ik was er ook tijdens
de presidentsverkiezingen. In het district waar ik de vorige week zat behaalde de
communistische afgevaardigde meer stemmen dan Le Pen. Ik ervoer dat als een
persoonlijke hommage. Belachelijk hè. Maar toen merkte ik ook pas hoe sterk de
politiek van iemand als Le Pen lijkt op die van Thatcher en de haren. Er zijn meer
ministers die aanhoudend de taal uitslaan van extreem- rechts in Frankrijk. Alleen
noemen we dat in Engeland “rechts van het midden”.’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Allemaal goed en wel maar tijdens de Falklandcrisis zat u op een boot en observeerde.
En nu bent u wéér weg. U dóet weinig tegen Thatcher.
‘In de eerste plaats is dat niet geheel waar. Met een twintigtal andere intellectuelen
hebben we bij het begin van de Falklandoorlog een openbare brief geschreven. Als
ze mij gevraagd zouden hebben om daarop nadere toelichting te geven, zou ik het
gedaan hebben. Maar belangrijker nog: de taak van de schrijver is schrijven. Ik ben
geen journalist of columnist. Het schrijven van zo'n boek als Langs de kust is mijn
methode om weerzin tegen Thatcher uit te drukken. En werkt bovendien veel langer
door dan een stuk in de krant. Here I've nailed my colours to the mast.’
Citaat: De Engelsen geloofden graag dat alleen staan in de wereld hetgene was dat
zij het beste deden. Het riep de stemming van Duinkerken op, die nu haastig in een
fles met het etiVervolg op pagina 10
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Jonathan Raban
Vervolg van pagina 9
ket Falklandbestemming gestopt werd. Het herinnerde ze eraan dat ze een belegerd
eilandvolk waren, en versterkte hun trots op de heldhaftige eenzaamheid van hun
geologische positie. Het bracht op de Britse eilanden in hun geheel alle chagrijn naar
boven, de xenofobie, de vastbeslotenheid de rest van de wereld een toontje lager te
laten zingen. (...) ‘Zij... Hun.’ Acht mijl van Dungeness, waar de kust van het Europese
vasteland leek op een zilveren draad in het oosten aan de horizon, kwamen de Britten
mij voor als een uiterst wonderlijke groep buitenlanders, absoluut derde persoon en
niet eerste.’

Arbeidsdeling
Heeft het reisverhaal bij de beschrijving van een dergelijke afrekening bijzondere
voordelen? Afstand...
‘Ik wou dat u mijn boeken dat etiket niet gaf. Daar wordt de oude marxist weer
in me wakker. Die splitsing van geschreven teksten in roman, reisverhaal, journalistiek
is een gevolg van de arbeidsdeling. In de negentiende eeuw bestond zoiets
eenvoudigweg niet. Iemand als Dickens schreef soms een stuk voor de krant, dan
weer een roman een verhaal. En hij had geen moment het gevoel dat hij iedere keer
een andere pet opzette. Schrijvers waren schrijvers. Reisverhalen? Romans? Boeken
zijn het, gewoon boeken. Zo zouden ze allemaal moeten heten. Bovendien is het
reisverhaal of de pelgrimage ongeveer de oudste vorm van literatuur. De Odyssee
enzovoort. Een uitstekende manier voor de confrontatie van een individu met de
wereld waar hij doorheen trekt.’ Citeert uit zijn boek: ‘Geocentrisch en egocentrisch
staan maar op een tikfout van elkaar; in astronomische navigatie (“wij navigeren met
behulp van de zon, de maan, de planeten en de sterren. Vergeet een ogenblik dat de
aarde rond de zon draait... en ga ervan uit dat de aarde het centrum van het heelal
is.”) was ik eindelijk op een kosmologie gestoten waarmee ik kon leven. “Eens, m'n
beste,” zei mijn vader, “zul je moeten leren dat de wereld niet om jou draait.” Dertig
jaar later leerde ik precies het omgekeerde. Met kapen die van plaats wisselen en de
zon die naar het westen ging, draaide de wereld rond de as van Gosfield Maid (naam
van zijn schip - cvdh) en was ik weer bij Ptolemaeus.’
Ik vermoedde dat uw antwoord zou zijn dat ‘het reisverhaal’ vanzelf iedere
specialisatie vermijdt. Je kunt overal over schrijven. Politiek, natuur, jezelf. De
geëigende vorm voor de twintigste-eeuwer die nog universeel durft te zijn.
‘Dat antwoord ligt me inderdaad altijd voor in de mond. Maar er is één ding onjuist
aan: dat kan in de roman ook. De roman is de meest open literaire vorm die bestaat.
Reisverhalen zijn een categorie van de novel.’
Waarom heeft u Langs de kust dan geen roman genoemd?
‘Heeft u dat interview met Chatwin in Granta gelezen? Daarin wordt hem gevraagd
waarom hij Songlines een roman noemde. Hij zegt: ik moest ergens de knoop
doorhakken en vond dat er eenenvijftig procent fictie in zat en negenenveertig procent
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reportage. Vandaar. Ik vond dat een boek waarin zulke duidelijk identificeerbare
karakters voorkomen als Margaret Thatcher en ikzelf geen roman genoemd mocht
worden. Al is het, denk ik, wel waar dat Langs de kust geschreven is als een roman.
Vorm en stijl onderscheiden zich niet of nauwelijks.’

Zwalkend woordenboek
Met mijn vraag van daarnet bedoelde ik eigenlijk iets anders: had u een dergelijke
literaire ‘analyse’ van Engeland en uw persoonlijke geschiedenis ook een andere
vorm kunnen geven dan deze: reizend aan de rand van het land, in ieder geval buiten
Engeland?
‘Natuurlijk. Het had ook vanuit mijn flat gekund. Maar de vorm van een reis geeft
meer eenheid, meer spanning. Bovendien heeft de zee iets bijzonders dat je zeker
als Engelsman sterk aanspreekt. Jaren geleden wisselde ik eens geld bij een bank in
Zeeland. Daar hing een affiche met een tekst in de trant van: vakantie, raadpleeg uw
bankier. Op dat affiche zat een ouder Nederlands echtpaar in totale verlatenheid op
een besneeuwde Alpentop. Dat lijkt me nu typerend voor het idee dat iemand uit de
Lage Landen van vakantie heeft. In Engeland vervult de zee die functie. Weg ben
je, helemaal weg uit de beschaving. Bovendien is de wereld vanaf zee zoveel mooier
dan vanaf het land. Toen ik met de auto vanuit Frankrijk hierheen reed en een plaatsje
zocht om te stoppen, trof me opnieuw hoe lelijk de dorpen en steden in Belgie en
elders zijn. Stapels steen en beton. Maar gezien vanuit zee zijn ze prachtig. Dat weet
ik zeker. Een kustlijn, silhouetten van huizen... De zee voegt bijna als vanzelf een
reflexief element toe. Die aanhoudende beweging maakt je tot een soort zwalkend
woordenboek, a Roget's Thesaurus. Je zoekt aanhou dend metaforen voor van alles
en nog wat. Pas nog. Ik ben bijna een dag lang bezig geweest varianten te zoeken op
het woord “knippen”. De schuimkoppen op zee... Maar de zee biedt nog meer. Gevaar,
eenzaamheid.’
Hoe eenzaam bent u?
‘Na half zeven 's avonds ben ik het vaak. Overdag heb ik er zelden last van. Pas
als de avond valt... Maar reizen, zoveel heb ik onder tussen wel geleerd, moet je
alleen doen.’
Even later belt de fotograaf dat hij beneden in de lounge op ons wacht. Als we de
trap aflopen, zeg ik Raban dat hij dezelfde ogen heeft als Colin Thubron, zijn
landgenoot die vorig jaar een boek over China schreef. Inward bound eyes, naar
binnen gekeerde ogen. En dat ik dat vreemd vind bij iemand die van observatie zijn
beroep maakt. Raban kent Thubron en zegt dat hij begrijpt wat ik bedoel. Maar dat
hij eveneens zo'n uitdrukking zou hebben, nooit over nagedacht. Vervelend.
Fotograaf en schrijver lopen de tuin achter het hotel in. Van een afstand kijk ik
toe hoe zij een rituele dans opvoeren. Dit keer rond een camera. De fotograaf kronkelt
als een slang rond het apparaat, probeert de schrijver tot enige openheid te verleiden.
Ik hoor niet wat ze zeggen, zie alleen de bewegingen. De fotograaf loopt naar voren,
zegt iets, lacht. Drukt het toestel tegen het oog, haalt het weer weg, zegt nog iets,
knipt. Zo gaat het minstens tien minuten. Raban blijft als een stok. ‘Holy shit,’ zegt
hij als we even later aan de bar zitten. ‘Die jongen is als een vriend van mij, ook
fotograaf. Die kerels willen je zo kieken dat er niets meer van je overblijft. Maar mij
krijgen ze niet.’
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‘Misschien houden ze wel een spiegel voor,’ zeg ik voorzichtig. Raban hoort het
niet. ‘Morgen keer ik terug naar mijn boot,’ zegt hij en giet een glas jenever in zijn
keel.
■

Afgeprijsd
In de bijbel is veel ‘dat tegen alle rede en philosophie ingaat’. Met die opvatting heeft
autodidactisch mysticus Jacob Böhme (1575-1624) de kerkelijke overheden van zijn
dagen natuurlijk tegen zich in het harnàs gejaagd. Zijn mystieke werken zijn met alle
uit alchemie en occultisme stammende terminologie moeilijk te lezen, al noemde hij
zich als filosoof ‘de eenvoudige’. Böhmes uitleg van het bijbelboek Genesis, dat in
1623 onder de titel Mysterium Magnum verscheen, is niet erg toegankelijk voor
de gemakzuchtige lezer. Hier en daar fantaseert de schrijver er op los, op andere
plaatsen geeft hij teer-mystieke passages en toont hij een buitengewone filosofische
intuïtie. In fraaie fotomechanische herdruk. (Scheltema Holkema, 356 p., f 54,50)
met register!
‘Een opdracht om te schrijven over God - op straffe van een dwangsom, of omdat
er een beloning in het vooruitzicht is gesteld - stuit bij mij op grote weerstand, morele
tegenzin, bezwaren van smakeloosheid, uitputtende verveling; het is het enige
onderwerp waarover niets te schrijven is, en alles al geschreven is.’ Dat is een van
de eerste ‘goddelijke overwegingen’ van Joyce & Co (pseudoniem van Geerten Maria
Meijsing) in Over God 7 opstellen over een onderwerp dat ‘weer mag’. (Van Gennep,
105 p., f 6,90) Bevat naast genoemde bijdrage stukken van Kester Freriks, A.F.Th.
van der Heyden, Oek de Jong, Frans Kellendonk, Nicolaas Matsier en Doeschka
Meijsing. Met Joyce & Co's twijfel over het onderwerp viel het kennelijk mee. Robert
Graves vond dat er over Jezus ook nog het een en ander te schrijven viel, hij
publiceerde in 1946 een 389 pagina's tellende historische roman over hem: Koning
Jezus. Een schitterend boek. De geschiedschrijver Agabus uit Dekapolis wordt als
schrijver opgevoerd, deze zet zich in het jaar 93 A.D. aan het werk. Voor zijn boek
moet Graves een enorme hoeveelheid literatuur hebben verwerkt. Hier en daar in de
tekst kom je dat tegen, in een ‘historische verantwoording’ legt hij er getuigenis van
af. De Ontvangenis was volgens Graves niet onbevlekt, Jezus' vader heette evenmin
Jozef. (Van Gennep, f 13,90).
‘Wie de geschiedenis van de Nederlandsche Bank bestudeert voor de periode
1850-1880, bestudeert ipso facto W.C. Mees.’ Dat schrijft H. J.M. van Laar in zijn
lijvige studie Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees
1813-1884. (De Slegte, 474 p., f 9,95) Ondanks grote contemporaine roem is de
figuur van Mees in twintigste-eeuwse literatuur slechts in voetnoten en terloopse
opmerkingen terug te vinden. Van Laar pleit voor eerherstel: Mees moet volgens
hem worden gerangschikt onder de grootste Nederlandse economen van de
negentiende eeuw, al was hij geen vernieuwer. Mees heeft ook geijverd voor
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‘opheffing’ van de armoede. In 1844 publiceerde hij een vlot leesbare studie, waarin
hij dit vraagstuk vooral van ethische zijde benaderde. De kwaal schuilt, méér dan in
de verdorvenheid van de maatschappij, in de verdorvenheid van de armen zelf. Deze
opvatting is de sleutel voor de visie van de negentiende-eeuwse burgerij op de minder
bedeelden in de maatschappij. De nadruk in Van Laars boek over Mees ligt echter
vooral op de economisch-monetaire geschiedenis van 1840-1880. Zeer leesbaar.
Een fraai boek is Victorian Illustrated Books door Percy Muir. Een uitgebreid
gedocumenteerde studie over verschillende aspecten van boekillustraties vanaf het
moment dat de boekproduktie werd geïndustrialiseerd. (Met register, De Slegte, 287
p., f 39,50). Over kinderboekillustraties, de opkomst van de lijngravure, Punch en
andere geïllustreerde tijdschriften, buitenlandse invloeden, boekillustratie in Amerika,
et cetera. Speciaal aandacht wordt besteed aan de ‘colossi’ Bewick en Cruikshank.
Vooral de laatste is een schitterende tekenaar. De hoogten van zijn kunnen, en dat
van tijdgenoten, zijn duizelingwekkend als we het vergelijken met wat er in het
Victoriaanse Nederland aan illustratietalent aanwezig was. In 1847 stopte Cruikshank
met drinken. In hetzelfde jaar beleed hij zijn bekering in acht anti-alcoholische
prenserie. Oorspronkelijk werden Cruikshanks prenten begeleid door gedichten van
Charles Mackay; dominee/-dichter J. J.L. ten Kate schreef echter bij de tweede serie
Nederlandse verzen: De kinderen van den dronkaard. (Van Gennep, 37 p., f 3,90).
De dochter van de dronkelap werd door Cruikshank op de plaat vastgelegd, terwijl
ze zich in onnavolgbaar bevallige houding van een brug stort. Haar broer wordt (ook
door Ten Kate) aanmerkelijk minder bevallig neergezet ‘Zijn loome kniën knikken,
zijn voorhoofd staat in vuur; Hij heeft zijn geld verdobbeld; hij heeft rust noch duur.’
Zeer veel dramatiek ook (zelfmoord en dobbelen ontbreken uiteraard niet) in Dertig
jaren of het leven van een speler door de schrijver met het passende pseudoniem
Henry Hasart. (2 dln., 600 p., f 24,50) Oorspronkelijk verschenen in een serie ‘De
oude volksromans’, waarvan meer bij De Slegte, bijvoorbeeld Eugène Sue's De
mysteriën van Parijs. Dertig jaren of het leven van een speler bevat alle dramatiek
die ‘men’ in een roman maar wil. Wonderbaarlijke genezingen, duels, verraad,
vrouwengeschiedenissen, et cetera. ‘Werk je nog steeds op de Beurs? Je speelt toch
niet hè?’ ‘Helemaal niet, ik speculeer.’
Thomas Graftdijk vertaalde het boek waarmee Friedrich Nietzsche zijn aanhangers
tot dan toe in 1876 ernstig teleurstelde: Menselijk, al te menselijk. (Van Gennep,
530 p., f 22,90). In dit boek, een verzameling van 350 ‘ideeën’ of aforismen, breekt
Nietzsche met alle traditiegebonden waarden. Hij beweert juist dat alle waarheden
over het omringende, het bestaan en het denken zeer betrekkelijk zijn;
‘toepassingswaarde’ hebben die waarheden al helemaal niet. Heldere, schitterende
gedachten. Ook voor de mensen die Nietzsche sinds 1876 verketterden. Tenminste,
als we diens aforisme 160 mogen geloven: ‘Voordeel voor de tegenstanders: Een
boek vol geest bedeelt ook zijn tegenstanders daarvan.’
Grote woede maakt zich van je meester bij het lezen van Ooit gesloopt Nederland
van Jord den Hollander. (Van Gennep, 125 p., f 9,90) De metamorfose van het dorpje
Blankenburg in een olieopslagterrein, de afbraak van het Van Dishoeckhuis in
Vlissingen, de verdwijning van de Concertzaal van de Haagse Diergaarde, de sloop
van de Seinpost te Scheveningen, het einde van de Woenselse watermolen bij
Eindhoven, en nog veel te veel meer. Een bij het boek gevoegde bouwplaat van de
eveneens afgebroken Rotterdamse Bijenkorf vormt een wel héél schrale troost.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

De teloorgang van het Parijse riviertje De Bièvre is het onderwerp van een novelle
die J.K. Huysmans schreef. Een klassiek stuk, dat in 1886 voor het eerst in de
Nederlandse Nieuwe Gids verscheen. De Bièvre wordt voorgesteld als een fris
plattelandsmeisje dat alle kleur en deugdzaamheid in de omgeving van de grote stad
verliest: ‘(...) daar ook, in donkere gangen of in nauwe fabriekskrochten, komt de
stank van het uitgeputte water je tegemoet.’ (Van Gennep, 43 p., f 8,90)
ATTE JONGSTRA
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Bezwering van een stigma
Catalogus en tentoonstelling over Nederlandse fotografie in Houston,
Texas
Roots & Turns Photography in The Netherlands door Ingeborg Leijerzapf,
Els Barents en Flip Bool Uitgever: SDU Uitgeverij, 172 p., f 79,50
Mariëtte Haveman
Tot voor kort was de Nederlandse fotografie iets dat in het buitenland nauwelijks
bestond. Men kende een paar namen: Koen Wessing (uit La Chambre Claire) en Ger
van Elk maar die geldt toch meer als een kunstenaar die gebruik maakt van foto's.
Ed van der Elsken is in het buitenland minder bekend dan hij verdient. Cas Oorthuys
kent geen kip. Paul Citroen en Erich Salomon worden in de regel niet met de
Nederlandse fotografie geassocieerd, hoewel zij er een belangrijke rol in speelden.
De laatste jaren is de belangstelling wat gegroeid. Deze belangstelling wordt nu
beantwoord met de eerste historische overzichtstentoonstelling van Nederlandse
fotografie in het buitenland: de tentoonstelling Roots & Turns in Houston,
samengesteld door het Leidse Prentenkabinet, het Haags Gemeentemuseum en het
Stedelijk Museum in Amsterdam, de drie instituten met belangrijke
fotografiecollecties. Bij de tentoonstelling is onder de gelijknamige titel een mooi
boek gemaakt.
In de samenstelling van het boek (en ik neem aan de tentoonstelling) is aansluiting
gezocht bij de internationale ontwikkelingen, zesentwintig fotografen van wie de
meesten een stijl of methode van fotograferen hebben ontwikkeld die herkenbaar
overeenkomt met hoogtepunten uit de internationale geschiedenis van de fotografie.
De foto's van George Hendrik Breitner doen denken aan die van de Franse schilder
Bonnard van wie vorig jaar een kleine tentoonstelling te zien was in het Parijse Musée
d'Orsay: voornamelijk schildersmodellen (bij Breitner zelfs ook een baadster) en
portretjes van bekenden. Net als bij Bonnard geven de sterk beschadigde negatieven
een extra effect van diepte, van iets dat letterlijk uit de geschiedenis is opgediept. In
de foto's van Henri Berssenbrugge, zoals de dansgroep Lily Green en het portret van
de acteur Paul Beer vind je een echo van Edward Steichens foto's van Isadora Duncan
en zijn portretten van Rodin en Eugene O'Neill. Net als Steichen legde Berssenbrugge
zich toe op de combinatie van een zware atmosferische dramatiek met elementen,
ontleend aan de eigentijdse kunst. De catalogus vermeldt niet of hij Steichens foto's
kende, maar het lijkt waarschijnlijk.
Het werk van Piet Zwart en Paul Schuitema vormt een nog steeds het aanzien
waardige bijdrage aan de Nieuwe Fotografie waarmee de wereld in de jaren dertig
werd bestormd. Meinard Woldringhs foto's uit de jaren zestig zijn een late reflectie
van de ideeën en werkwijze die de Amerikaanse mysticus en fotograaf Minor White
in de jaren dertig ontwikkelde: het zoeken naar abstracties in natuurlijke vormen.
Woldringh is een Nederlandse beoefenaar van de Subjektive Fotografie, het Europese
equivalent van Minor Whites zogeheten ‘Equivalents’.
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Hendrik Breitner, Naakt in bad, ca. 1900

Bij recentere toepassingen van fotografie is gekozen voor figuren die al een zekere
internationale faam hebben verworven, zoals Jan Dibbets, Ger van Elk, Sigurdur
Gudmundsson, Ulay & Marina Abramovic en Paul den Hollander. Bij veel van deze
recente toepassingen is de fotografie ondergeschikt aan een idee. Vaak staat het
fotografische voor een algemeen vanzelfsprekend aanvaarde conventie (‘de persfoto’,
‘het centraal perspektief’). Gerald van der Kaap is een eenzame Nederlandse
vertegenwoordiger van de voorlaatste Amerikaanse trend: de combinatie van
computergrafiek met fragmenten uit foto's en teksten, en Baudrillard-achtige titels
zoals ‘The Adulterated New’ en ‘The Aesthetics of Disappearance’.
Het boek vormt een fraaie toevoeging aan de driedelige Geschiedenis van de
Nederlandse fotografie die tien jaar geleden uit dezelfde coöperatie tot stand kwam.
Hoewel de keus in Roots & Turns veel beperkter is dan die van het oudere overzicht
is de nadruk verschoven, waarmee zichtbaar wordt dat ook conservatoren van
historische collecties wel onderhevig zijn aan de heersende voorkeuren. Werd in die
eerste tentoonstelling de Nederlandse fotografie vooral beschreven en getoond in
haar sociale toepassingen, Roots & Turns bestaat voor het merendeel uit esthetische
of kunstzinnige vormen van fotografie.
Dat heeft het merkwaardige effect dat de foto's op deze tentoonstelling opvallend
‘museaal’ aandoen; misschien iets meer dan gerechtvaardigd is voor een historisch
overzicht van de Nederlandse fotografie.

Paul Schuitema, Advertentiefoto Gispen, 1930

Provinciaal stigma
Over de samenstelling van een zo globaal overzicht in betrekkelijk klein bestek valt
natuurlijk altijd te twisten. De nadruk die deze tentoonstelling legt op werk met een
internationaal karakter is verstandig ter bezwering van het stigma provinciaals dat
wij bij voorbaat al hebben. Juist op een internationaal festival zoals in Houston speelt
een element van competitie al gauw een rol, en die competitie lijkt vooral te
convergeren in de toetssteen sofisticatie. Ten slotte ga je ook niet in tuinbroek naar
een galadiner. Wat dat betreft mag ons sullige imago sowieso wel eens wat
geretoucheerd worden, aldus waarschijnlijk de gedachtengang van de organisatoren.
Maar het moet nu eenmaal uit de lengte of uit de breedte. Onvermijdelijk gaat
daarmee iets verloren dat minder spectaculair en misschien zelfs bij uitstek
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provinciaals is, maar toch de aandacht waard in een tentoonstelling van Nederlandse
fotografie; iets dat misschien eerder tot uitdrukking komt in fotoboeken dan in
individuele foto's. Helemaal afwezig is die kwaliteit niet, je komt haar vooral tegen
in de ‘markante koppen’ van Martien Coppens, de foto's van Aart Klein en Marrie
Bot en de mime keus uit Ed van der Elskens Parijse foto's, maar die dragen daarmee
een betrekkelijk zware last. Hoe moet je het aanduiden: pluriformiteit, understatement,
de kwaliteit die voortkomt uit het zich jarenlang verdiepen in een onderwerp dat op
zichzelf niet direct indrukwekkend of up to date is. Het zijn eigenschappen die
makkelijk verbleken naast het veel gevraagde dansduo Ulay & Marina Abramovic,
en die niet van nature de aandacht trekken. Die aandacht moet er eerst op gevestigd
worden.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Marrie Bot, Pelgrims in Fatima, Portugal, 1977

Het is natuurlijk een kwestie van voorkeur en prioriteit, maar mij lijkt het belangrijk
dat die aandacht met grote vasthoudendheid wordt gevestigd, juist nu de ‘topkunst’
steeds meer de plaats van het kaasmeisje inneemt, en nog extra omdat het belangrijke
kenmerken zijn van wat ik beschouw als de meest unieke kwaliteit van de Nederlandse
fotografie. Het is niet per definitie een nadeel om aan de zijlijn van de internationale
boksring te staan. Die positie biedt ook de vrijheid om iets te ontwikkelen zonder je
voortdurend af te moeten vragen of je nog wel in the game bent. Niet alleen de
Nederlandse fotojournalistiek wordt (hoewel nu minder dan vroeger) bepaald door
die vorm van onverstoorbaarheid, hij is ook te vinden bij een aantal fotografen dat
zijn werk niet direct in dienst van de pers stelt. Ze zijn er wel in Roots & Turns, maar
als het aan mij lag hadden het er wel wat meer mogen zijn.
Dit aspect van de Nederlandse fotografie komt overigens uitvoeriger aan de orde
in het historisch overzicht waar Ingeborg Leijerzapf de catalogus mee inleidt. Dat
overzicht laat on der andere zien hoe provisorisch en informeel het karakter van de
Nederlandse fotografie altijd is geweest, ondanks pogingen tot het organiseren van
opleidingen, tentoonstellingen en verenigingen naar buitenlands voorbeeld. Eva
Besnyö werd aangesteld als docente op de Nieuwe Kunstschool van Paul Citroen,
maar heeft nooit werkelijk les gegeven. Er werd wel les gegeven in reclame en
fotografie door Paul Guermonprez en Hajo Rosé, ‘maar meer als privé-docenten dan
als stafdocenten’, aldus de inleiding. De Duitsers waren beter dan het Nederlandse
publiek op de hoogte van de experi menten met foto-typografie waar Zwart, Schuitema
en Kiljan c.s. zich mee bezig hielden; voor zover men er van op de hoogte was, zag
men er weinig heil in. Ook de Vereniging van Arbeidsfotografen beschrijft Leijerzapf
als niet erg succes vol en van korte duur, al creëerde het wel ‘een geestelijk klimaat
waarbinnen de generatie van jonge fotografen, gewapend met een camera, het fascisme
en de Duitse bezetting vastlegden’. En je kunt je voorstellen dat dat klimaat ook
zonder die Vereniging wel tot stand was gekomen.
Geen elementen voor een nationale hagiografie, maar wel historisch feitenmateriaal
dat laat zien hoe de Nederlandse fotografie zich werkelijk heeft ontwikkeld, langs
de zijlijn.
Misschien is dat iets voor een volgende stap: na een tentoonstelling van namen en
foto's die zich laten vergelijken met internationale grootheden, een waarin het
informele, minder ge stroomlijnde en meer eigenzinnige van die traditie tot
uitdrukking komt.
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Opportunistisch en daardoor onmenselijk
The Captains of Industry van het Derde Rijk
Industry and Ideology IG Farben in the Nazi Era door Peter Hayes
Uitgever: Cambridge University Press, 411 p., f 95,60 Importeur Nilsson
& Lamm
Jan Meyers
Het probleem voor de historicus is niet zo zeer te verklaren waarom schurken slechte
dingen uithalen, als wel waarom goede mensen dat doen.
Tussen 1925 en 1945 was IG Farben het grootste particuliere concern van Europa.
De leiders waren goed opgevoede, fatsoenlijke mannen, aldus Hayes. Vanzelfsprekend
waren zij tegen nazigruwelen als arisering, autarkie, agressie, dwangarbeid. Wel
fabriceerden zij benzine, rubber, kunstvezels, springstoffen voor Hitlers aanvalsoorlog
en gas voor de gaskamers van Auschwitz. Daar hadden zij ook een fabriek die bemand
was met voor uitroeiing bestemde Untermenschen. Op een gegeven moment werd
de helft van hun personeelsbestand gevormd door slaven en in de luwte van de
hakenkruisvlag bedreven zij in de veroverde gebieden economisch imperialisme.
Hayes wil deze paradox verklaren.
De manipulatie en ombuiging van de nette, industriële mentaliteit door de
nazi-ideologie beperkte zich niet tot IG, maar is kenmerkend voor de hele klasse van
captains of industry in het Derde Rijk. Daarom sluit het boek van Hayes precies aan
op dat van H.A. Turner (German Big Business and the Rise of Hitler) dat de periode
tot 1933 behandelt. Beide werken hebben gemeen dat er een gigantische research
aan ten grondslag ligt en dat ze bergen feiten en getallen bevatten. Ontegenzeglijk
heeft Hayes een indrukwekkende bijdrage geleverd tot de economische geschiedenis.
Maar hoe rechtschapen waren nu de bestuurders van IG Farben?
Na de Eerste Wereldoorlog was IG Farben als internationaal georiënteerd bedrijf
voorstander van een goede verstandhouding met het buitenland, van Stresemanns
Erfüllungspolitik en een steunpilaar van de bourgeoispartijen. Dat hierachter geen
liefde tot het parlementaire stelsel maar puur eigenbelang moet worden gezocht,
heeft Turner afdoende aangetoond. Vóór 1933 waren de leiders van IG evenals het
gros van hun collega's van andere bedrijven tegen de nazi's die zij vulgair vonden
en van wier revanchisme, autarkie, racisme en antikapitalistische kreten zij geen
goeds te verwachten hadden.
Van 1933 tot 1939 is er sprake van een toenemende samenwerking met de nazistaat.
Niet dat de heren opeens geen bezwaren meer hadden. Er waren nogal wat wrijvingen,
maar goed beschouwd waren die allemaal terug te voeren tot de tegenstelling tussen
liberalisme en neomercantilisme. Uiteraard hing IG Adam Smith aan; zij probeerde
de infiltratie van de staat in haar invloedssfeer zo veel mogelijk te beperken. De
mogelijkheid van non-coöperatie is nimmer overwogen. Het alibi luidt: de staat
steunen om erger te voorkomen. Hierbij koestert men de vrome wens dat uiteindelijk
het gezonde verstand zal zegevieren. Statistisch, zegt Hayes, legden de leiders van
IG weinig meer aarzeling aan de dag om zich met de nazi's te verzoenen dan de
andere Duitse zakenlui. Door mee te werken wilden zij proberen een vinger in de
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pap te krijgen en een invloed ten goede uit te oefenen. Enerzijds klopten zij bij
Goebbels, Von Papen en Von Neurath aan om de antijoodse politiek om te buigen,
anderzijds werkten zij hard mee aan de militaristische planeconomie die regelrecht
op oorlog afstevende.

Competentiestrijd
Van 1939 tot 1945 was IG deelgenoot in het grote kwaad. Hayes zegt dat het concern
de oorlog niet heeft gewild, het had er geen behoefte aan om va banque te spelen.
Maar toen de agressie zijns ondanks eenmaal een feit was, aarzelde het geen ogenblik
om zijn belangen in de context van de Nieuwe Orde te plaatsen. Het nam bedrijven
in de bezette gebieden over (ten onzent de Fotografie Industrie te Soest en een
kleurstoffenfabriek in Schiedam) en draaide waar mogelijk concurrentie de nek om.
IG was van haar liberale geloof afgevallen en had het neomercantilisme omhelsd.
De oorlog keerde zich tegen zijn aanstichter en zijn medeplichtigen. Hayes noemt
als verklaring de voortdurende competentiestrijd tussen allerlei instanties die
verlammend werkte op de wapenproduktie en het feit dat Hitler de oorlog te vroeg
begon, Duitsland was nog niet klaar voor een langdurige veldtocht. Daar heeft hij
gelijk in, maar hieraan dient onmiddellijk te worden toegevoegd: dat zou het nooit
zijn geweest! Niemand wist beter dan de Führer zelf dat zijn enige kans op een
overwinning in een Blitzkrieg lag. Hayes zegt zelf: tot eind 1941 bleven de zwakheden
nog verborgen. Precies! Waarom? Omdat pas toen de Blitz vastliep. Nu kregen Hitlers
tegenstanders de gelegenheid om hun grotere rijkdom aan grondstoffen en mankracht
te mobiliseren. Een betere coördinatie en een geweldige toename van de produktie
onder leiding van Speer mochten niet meer baten. In 1939/1940 was Duitslands
militaire voorsprong maximaal. Het heeft de oorlog niet verloren bij Stalingrad of
in Normandië, maar in de herfst en winter van 1941 voor Moskou. Tussen haakjes,
waarom Hayes die het Duits kennelijk goed beheerst consequent führer met een
kleine letter schrijft is mij niet duidelijk.
Hoe zat het nu met de moraal van de IG-leiders? Soms kwamen zij inderdaad met
humaner alternatieven voor nazimaatregelen, maar dan ging het nooit alleen over
menselijkheid, maar ook en vooral over het belang van het bedrijf. Men is tegen de
antijoodse maatregelen die het image in het buitenland schaden en tegen oorlog
omdat het slecht voor de export is; slavenarbeid vindt men niet zo geslaagd vanwege
het bedenkelijke rendement. Men ging uiteindelijk voor elke buitensporigheid door
de knieën.
In 1948 zijn dertien van de drieëntwintig IG-topmensen te Neurenberg wegens
misdrijven tegen de vrede en menselijkheid veroordeeld tot gevangenisstraffen. Ik
vind het een gemis van dit boek dat dit proces dat maanden heeft geduurd niet wordt
behandeld. Wat hier ter tafel kwam was, dunkt mij, essentieel voor het begrip van
de interactie tussen de mentaliteit van de industriëlen en het nazisme. Hayes komt
tot deze nogal cryptische conclusie: de IG-leiders waren niet schuldig aan de
nazimisdaden, omdat zij Hitlers intentie niet hadden, zij waren er wel
medeverantwoordelijk voor. Hij beroept zich op Alan Bullock die ergens zegt dat er
een groot verschil is tussen agressie zelf en voordeel uit agressie halen. Maar als het
eerste erger is, wordt het tweede daardoor nog niet verontschuldigd. Voor mij waren
de industriëlen die goed waren zolang het hen tot voordeel strekte en slecht zodra
de misdaad ging lonen, geen goede mensen. Zij gehoorzaamden aan onpersoonlijke,
in casu onmenselijke eisen van economie en technologie. Volgens Albert Speer die
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wist waarover hij het had, wijst dit op ‘morele verharding’, een immorele instelling.
Op deze mensen was de uitspraak van Brecht over vreten en moraal onverkort van
toepassing. Freud heeft gezegd dat moralisten voor dovemansoren zullen preken
zolang op deze aarde de deugd niet wordt beloond. De misdaad werd dat in het
onderhavige geval daarentegen in ruime mate.
■

Geletterd? 91

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 9 juni opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254, 1000
BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 92 van 18 juni. De citaten zijn
gekozen door Diny Schouten.

Het literaire leven
1. Kort daarna ontving ik een bevestigingsbrief waaruit bleek dat de organisatie
van deze avond in handen was gegeven van het Bzztôh-theater en minzaam
deelde de directeur van dat theater, Phil Muysson, mij mede dat men mij een
honorarium had toegedacht van... honderdvijfentwintig gulden. (...) Ik belde
deze bolle Muis meteen op om hem te vragen of hij wel besefte dat je voor zo'n
bedrag niet eens een hoer meer kreeg, laat staan naar Scheveningen op en neer.
2. Grijp nou toch de kans die je geboden wordt en ga wèg bij dat doodzieke
Elsevier-Manteau. (...) Over twee jaar ligt dat Elsevier-Manteau op zijn kont
en jouw boeken opnieuw bij De Slegte, waarna je voor de derde keer opnieuw
kunt beginnen!
3. ‘Ach, schei toch uit,’ zegt de uitgever. ‘Raak je aan de straatstenen niet kwijt.
Nee, waar behoefte aan is is een uit het leven gegrepen boek en dat moet jij
schrijven. Tussendoor natuurlijk. En daar moet in elk geval in staan dat je in
het Vreemdelingenlegioen bent geweest en dat je een hoop Algerijnen hebt
afgeknald. Als je er ook een SS-verleden bij kunt verzinnen, houd ik me
aanbevolen.’

Oplossing Geletterd 90 van 21 mei (Schoollokaal):
1. ‘de blonde Goudriaan vooraan’: Gerrit Krol, ‘Klassefoto’ (in: Polaroid):
2. ‘om fraai in dik en dun het Woord op 't bord te schrijven’: J.B. Charles, ‘Het
Woord’ (in: Gedichten):
3. ‘- en 'k zag voor vele ledige uren water vallen’: Jan Kuijper. ‘Heerlijk
schoollokaal’ (in: Sonnetten).
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Winnaar: Johanna Roodzant, Groningen
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Al die schokkende vrouwelijke onzekerheid in ongecensureerde vorm
Shere Hites onderzoek: verlangen naar een betere wereld
Women and Love A Cultural Revolution in Progress door Shere Hite
Uitgever: Alfred A. Knopf, 922 p., f 63,10 Importeur Van Ditmar
In het Nederlands vertaald als Vrouwen en liefde Een culturele revolutie
in ontwikkeling Vertaling Wineke Boegborn en Anki Klootwijk Uitgever:
Anthos, 950 p., f 69,50
Bernadette de Wit
Niet vaak gaat een boek met zoveel commotie gepaard als het derde Hite Report,
over ‘Vrouwen en liefde’. Nummer één behandelde de vrouwelijke seksualiteit, met
als belangrijkste resultaat dat vrouwen copuleren helemaal niet altijd je-van-het
vinden. De overgrote meerderheid van de onderzochte vrouwen rapporteerde niet
klaar te komen van de voortplantingsdaad sec, maar wel van een of andere meer
directe vorm van clitorale stimulatie. Dat was al bekend bij Kinsey en Masters &
Johnson, maar de laatsten vonden dat seksuologen in weerwil hiervan moesten
doorgaan met vrouwen te dresseren dit kunstje tot een goed einde te brengen. Hite
verzette zich tegen de eeuwenoude mannelijk chauvinistische coïtus-imperatief.
Waarom zouden vrouwen die liever op een andere manier het orgasme bereiken
moeten worden gediskwalificeerd als ‘seksueel dysfunctionerend’? Bij zijn
verschijning werd het eerste Hite Report van tafel geveegd als onwetenschappelijk,
maar omdat inmiddels honderden miljoenen vrouwen in vele tientallen landen het
boek hebben verslonden, heeft de gevestigde orde zich noodgedwongen neergelegd
bij de conclusie. Het veelzijdige karakter van de vrouwelijke seksualiteit is nu officieel
opgenomen in de seksuologische canon.
Hites tweede studie, naar de eigen definitie van mannen van hun seksuele beleving
en behoeften, werd veel rustiger ontvangen, maar ik verwacht dat dit rapport in de
nabije toekomst zal worden herdrukt. Als het derde Hite Report net zo invloedrijk
wordt als het eerste, zal men het verhaal ook van de mannelijke kant willen horen.
In de Verenigde Staten, maar ook hier, reageerden veel journalisten met een uitbarsting
van ongecontroleerde haat, of op zijn minst gewoon hysterisch (lees het interview
met Bibeb in VN van vorige week). De asymmetrie tussen de geslachten is
hardnekkiger dan andere vormen van discriminatie. Er zijn ook geen
bevolkingsgroepen die méér afhankelijk zijn van elkaar, in alle opzichten, dan mannen
en vrouwen. Ze worden geacht van elkaar te houden, een eis die in de verhouding
homo's - hetero's, of buitenlanders - autochtonen niet geldt. Waarschijnlijk is de
bestaande tegenstelling tussen mannen en vrouwen het meest fundamentele
organisatieprincipe van onze samenleving. Mensen worden ook nergens dieper door
geraakt dan door een aanval op hun sékse-identiteit, die zij als een onvervreemdbaar
onderdeel van hun persoon beschouwen. Een mooi voorbeeld was de boze reactie
van een vrouwelijke agent op een denigrerende column in de Haagsche Courant (de
columnist werd begin dit jaar berispt door de Raad voor de Journalistiek). De auteur
vergeleek agentes met kenaus, broedkippen, bootwerkers en transseksuelen, met
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andere woorden, hij beoogde hen achtereenvolgens te beledigen met hun
(on)vrouwelijkheid, hun mannelijkheid en hun geslachtloosheid, althans in biologische
zin, wat op zich natuurlijk nooit allemaal tegelijk kan. De klagende agente voelde
zich alleen beledigd in haar vrouwzijn. In de beslissing van de Raad werd met geen
woord gerept over het feit dat de gewraakte column óók voor transseksuelen
beledigend was.

Shere Hite
BERT NIENHUIS

De boodschap van Vrouwen en liefde - een grootscheeps onbehagen van
Noordamerikaanse vrouwen over de heteroseksuele partnerrelatie - raakt mensen in
het hart van hun sekseidentiteit, hetgeen de blinde paniek verklaart. Mannelijke critici
reageerden als verwende kinderen die voelen dat er aan hun privileges wordt
gemorreld. Van Dis betrok het boek schaamteloos op zichzelf. Het was
tenenkrommend, pas na Hites alerte ontdekking dat haar interviewer een nicht was,
werd het een boeiend gespek. In de Groene Amsterdammer toonde Martin van
Amerongen zonder voorbehoud zijn geschoktheid over de mogelijke implicaties voor
zijn eigen hachje van het hoge percentage buitenechtelijke escapades onder de
respondenten.
De boodschap dat er iets behoorlijk scheef zit in de man-vrouwverhouding wil
maar niet doordringen, hoe oud hij ook is. Simone de Beauvoir kwam tot dezelfde
conclusie in La deuxième sexe, al in 1949. Ook andere psychologen, sociale
wetenschappers en historici - in de Verenigde Staten vooral Lilian Rubin en Nancy
Chodorow, in Nederland Aafke Komter, Renée Römkens en Iteke Weeda - deden
onderzoek naar de machtsuitoefening van mannen in heteroseksuele relaties, door
het stelselmatig in stand houden van emotionele afstand, hetgeen gecombineerd met
de traditionele liefdes- en zorgplicht van vrouwen inderdaad tot ongelijkheid leidt.

Beschamende arrogantie
Toch werd professor Weeda niet gemolesteerd toen ze in 1982 haar nauwelijks minder
verontrustende onderzoeksresultaten over heteroseksuelen in echtscheiding
presenteerde. Waarschijnlijk is dit een kwestie van aanpak. Weeda schreef een
afstandelijk wetenschappelijk boek, waarin de vaak beschamende arrogantie van
mannen en het eeuwig zorgende van vrouwen werden uitgedrukt in gekwantificeerde
data. Die geruststelling biedt Hite niet. In duizend pagina's laat zij haar 4500
respondenten ongecensureerd hun hart uitstorten over hun niet bevredigde verlangen
naar liefde, over hun hunkering, vaak tegen beter weten in, naar gelijkwaardige
relaties met mannen. Nergens psychologiseert Hite over die diepste zieleroerselen,
nergens stelt zij zich op als deskundige. Al die schokkende vrouwelijke onzekerheid,
de kwetsbaarheid, het pijnlijke gehengel naar goedkeuring en het geploeter om de
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relatie te verbeteren en tegelijk zelfstandiger te worden, dat alles staat er zomaar in,
alsof je in duizenden dagboeken leest.
De lezer die geërgerd over zo veel gevoel het boek terzijde wil schuiven,
geconditioneerd als hij is door de freudiaanse gedachte dat opoffering neerkomt op
‘masochisme’ spreekt ze direct toe. Hite wil dat we juist bewondering tonen voor al
die vrouwelijke inspanning om de kilte en het machtsmisbruik in heteroseksuele
partnerrelaties tegen te gaan. Vrouwen zijn bezig met ‘een culturele revolutie’ die
zijn weerga niet kent, zegt Hite.
De tussenliggende teksten, geschreven in de vorm van een dagboek, een socratische
dialoog met zichzelf of een dialoog met de respondenten, zijn bevlogen. Shere Hite
wil met de lezer samen nadenken over de liefde en ze wil de oorzaken van de
problemen ontrafelen. In haar diagnose wijst ze de patriarchale tweedeling tussen
het ‘mannelijke’ en het ‘vrouwelijke’ aan als de boosdoener. Er zijn twee, historisch
gegroeide en cultureel bepaalde werelden, gescheiden naar sekse. Ondanks de idealen
van de Verlichting is de gelijkwaardigheid van man en vrouw nog lang niet
gerealiseerd. ‘Mannelijke’ waarden zijn vooral macht, competitie en een hiërarchische
afstand tot alles wat ‘vrouwelijk’ is. Vrouwen zijn daarentegen traditioneel gericht
op samenwerking, zorg en liefde. Weliswaar polemiseert Hite in het hele boek met
aanhangers van de zienswijze dat het manvrouwverschil biologisch van aard is, maar
haar positie is geenszins dat het maar moet verdwijnen. Hoezeer ze ook toegeeft dat
het sekseverschil ons is aangepraat en opgedrongen, ze wil die ‘geconstrueerde’
identiteiten niet kwijt. Hites radicale cultuurkritiek op heteroseksualiteit en mannelijke
dominantie concentreert zich namelijk veeleer op de ondergewaardeerde ‘vrouwelijke’
waarden. Als mannen nu maar gevoeliger, minder agressief en coöperatiever zouden
worden, als ze zich kortom net zo op andere mensen zouden richten als vrouwen dat
nu verplicht al doen, dan komt er een betere wereld. Vanzelfsprekend volgt hieruit
dat vrouwen hun zorgzaamheid niet aan de wilgen moeten hangen na hun emancipatie.
De plicht moet verdwijnen, maar als vrouwen op grote schaal politieke machtsfuncties
gaan bekleden, moeten ze zich daarin net zo gaan gedragen als nu in het gezin. Dan
krijgen we een humane wereldpolitiek, zegt Hite, zonder oorlog en uitbuiting. Precies
even humaan en democratisch zullen de privé-relaties worden na de door Hite - en
haar opvallend eensgezinde respondenten - voorgestelde hervormingen. Vrouwen
hoeven zich niet meer alleen op te offeren, mannen spannen zich dan even hard in
om de relatie goed te houden en voeden even vaak hun kinderen op. Uiteindleijk
zullen het ‘mannelijke’ en het ‘vrouwelijke’ dan gelijkwaardig worden aan elkaar.
Van Hite mogen mannen ‘mannelijk’ blijven en vrouwen ‘vrouwelijk’, in die zin
dat de ‘positieve’ mannelijke waarden zoals eergevoel, moed en bescherming van
zwakkeren mogen voortbestaan.

Te romantisch
Net als veel andere feministen combineert Shere Hite de negentiende-eeuwse
vrouwelijkke traditie van de morele revolutie met het gelijkheidsbeginsel van de
Verlichting. Voor haar is de aparte ‘vrouwenwereld’ van vriendschap en liefde een
uitvalsbasis voor het feminiseren van de maatschappij en het opvoeden van mannen
tot mensen met compassie en sympathie voor de medemens. Daartegenover staat
een meer ironische traditie in het feminisme, die juist de constructie van het
sekseverschil wil ondermijnen. Vooral in de lesbische subcultuur, waar de stereotiepe
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mannen- en vrouwenrollen worden gepersifleerd, is die traditie populair. Een variant
hierop zijn de carrièrevrouwen, die op de sekseongelijkheid reageren door mannen
een koekje van eigen deeg te geven. Zij specialiseren zich in het doelbewust tactisch
manoeuvreren om macht en rijkdom te vergaren, ten koste van het mannelijke
monopolie. Voor hen is een feminien uiterlijk de beste vermomming voor succesvol
infiltreren in de ‘mannenwereld’. Hun liefde geven zij slechts aan mannen die echt
de moeite waard zijn.
Hite is voor deze benadering veel te romantisch. Zonder liefde, zorgzaamheid en
medeleven voelt zij zich geen ‘vrouw’ en zou zij niet weten hoe seksueel met een
man om te gaan, waarmee ze de gevoelens van veel vrouwen in dit stadium van de
geschiedenis vertolkt. De meer ‘ironische’ feministische reactie op Hites utopie zou
zijn: waarom kom je er niet rond voor uit dat je net zo op macht belust bent als
mannen? Want wat is het willen hervormen van het huidige gedrag van veel
heteroseksuele mannen anders dan een feministisch beheersingsoffensief? Zelf ben
ik ook geneigd tot die kritiek en beschouw ik Hites speurtocht naar een ‘authentieke’,
niet door het partriarchaat bezoedelde vrouwelijkheid als een verouderde vorm van
wezensdenken, die bovendien in strijd is met Hites achtergrond als filosoof en
historicus. Zelfs al vinden archeologen steeds meer sporen van pre-patriarchale
beschavingen, dan nog is het anachronistisch (en etnocentrisch) om die volgens
feministische inzichten te interpreteren. Dat neemt niet weg dat de morele verpakking
van Hites boodschap waarschijnlijk vele malen effectiever kan worden verkocht aan
het grote publiek dan de poging van ‘ironische’ feministen om het sekseverschil te
relativeren, dat moet ik Hite nageven. Desalniettemin kleeft er aan de verheerlijking
van het ‘vrouwelijke’ als mensenreddende eigenschap één nadeel, namelijk de
opvatting dat het slachtoffer bij voorbaat gelijk en per definitie schone handen heeft.
Ik geloof dat ik toch meer voel voor een sportief duel.
■
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Tijdschrift
Voor Adam, tijdschrift voor literatuur wordt het nu met ingang van de derde
jaargang menens. De redactie vindt dat haar tijdschrift er nu bij moet gaan horen.
‘Gaan we op onze bek, dan gaan we op onze bek,’ is hun introductie bij het
meinummer-‘nieuwe stijl’. Wat mij betreft zijn de redactieleden niet uitgegleden en
staat hun produkt nog fier rechtop. De toon van de meeste bijdragen heeft iets
vertrouwelijks, iets van ‘we doen niet moeilijk over de literatuur’, maar dat dan wel
op een sympathieke manier. En dat komt niet alleen door het thema van dit nummer,
dat gaat over het egodocument als literair genre. Op bepaalde momenten streek die
toon mij tegen de haren in, bijvoorbeeld daar waar Jan Kostwinner zijn artikel over
Wilfred Smit begint met de mededeling dat hij in 1983, toen Smits Verzameld Werk
verscheen, nog nooit van de dichter had gehoord en dat de eerste kennismaking met
diens poëzie hem alleen maar afschuw inboezemde. Dat is me dan een wat al te jofele
en doorzichtige truc om te proberen de aandacht van de lezer te vangen voor een
aardig en serieus stuk. Deze bijdrage past ook niet helemaal in het hokje
egodocumenten, maar Kostwinner noemt mijns inziens terecht de schriftjes en mappen
met Smits kladversies van zijn gedichten documentair. Tussen de aanlopen tot
gedichten en de verschillende varianten van de gedichten staan college-aantekeningen
van Smit, brieven in klad, anderssoortige aantekeningen en af en toe een ontboezeming
als: ‘'t Mooiste gedicht dat ik ooit geschreven heb,’ waardoor de schriften een
dagboekachtig karakter krijgen. Kostwinner legt overtuigend uit hoe hij na zijn
aanvankelijke afkeer in de ban raakt van Smits schijnbaar pedante poëzie. Ik kan me
heel goed zijn opwinding en fascinatie voorstellen bij het zien van soms wel dertig
varianten van een bewonderd gedicht. Het is een detective-achtig onderzoek om de
genese van een gedicht via al die varianten te proberen te bepalen, wat heel spannend
kan zijn. En detective Kostwinner doet bij al zijn speuren ook nog een echt
waardevolle vondst. Tussen alle onaffe verzen treft hij een hoogstwaarschijnlijk wél
voltooid gedicht aan. Het vers ‘De sloper’ maakt althans wat de vorm betreft op hem
de indruk klaar te zijn. En terecht vraagt hij zich af of er een beter criterium bestaat
om een gedicht af te kunnen noemen. Te meer daar hij van ‘De sloper’ ook nog drie
aanloopversies vindt. Zijn vondst heeft Kostwinner door een bibliofiele drukker (De
Houtpers in Haarlem) laten zetten en drukken op hetzelfde formaat als het Verzameld
Werk, zodat de liefhebber het er netjes naast kan zetten in de boekenkast. Marisa
Groen leidt dit egonummer in met een fragment uit haar eigen puberdagboek. Naar
aanleiding daarvan probeert zij de criteria te definiëren wanneer zo'n egodocument
literair genoemd kan worden en wanneer niet. Allerlei mensen uit haar omgeving
boden haar brieven of dagboeken ter publikatie aan, toen ze hun meldde dat ze dit
nummer aan het voorbereiden was. De intimiteit van brieven en dagboeken is
kennelijk een illusie, constateert zij. Wat mensen werkelijk geheim willen houden
wordt niet aan het papier toevertrouwd. Hoe zit 't met de stijl en de compositie, is
het een en ander een beetje origineel verwoord, neemt de schrijver enige afstand, is
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er sprake van zelfreflectie, kortom spreekt het geheel tot de verbeelding, daar gaat
het om. Ook een egodocument is fictie, al lijkt het nog zo authentiek. De schrijver
selecteert tenslotte, maar wordt eigenlijk niet verondersteld de zaken mooier te maken
dan ze waren. Als dat blijkt, heeft de schrijver de code van het genre doorbroken.
EVA COSSEE

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff f 22,90)

2. (2)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

3. (3)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

4. (5)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

5. (7)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

6. (6)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

7. (4)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

8. (9)

Toon Hermans, Een mooie dag (De
Fontein, f 19,90)

9. (8)

Diverse auteurs, Inpakken en wegwezen
(Contact, f 10,-)

10. (-)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

2. (3)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

3. (4)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)
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4. (2)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

5. (5)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

6. (7)

Marja Wagenaar (red.), Herinneringen
aan Joop den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

7. (5)

Iteke Weeda, Vriendschap in beweging
(De Haan, f 19,90)

8. (7)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

9. (10)

J.W. Bezemer, Een geschiedenis van
Rusland (Van Oorschot, f 65,-)

10. (6)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
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Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Toeters en fluitjes
In de reeks ‘Haarlemse Verkenningen’ verscheen In Haarlem snoot ik mijn neus
zei Schwitters me, een reconstructie van de enige Dadaavond die ooit in Haarlem
heeft plaatsgevonden. (44 p., f 18,50, verkrijgbaar bij Antiquariaat Lenie Peetoom,
Koningstraat 38, Haarlem, tel. 023-321721). Voor dit uiterst vermakelijke, met
‘schwung’ geschreven boekje interviewde W. de Graaf een aantal op de bewuste
donderdagavond 11 januari 1923 aanwezigen. In Haarlem snoot ik et cetera is een
nauwkeurige reconstructie van de voorbereidingen, de avond zelf en de nasleep, die
in het rustige Haarlem overigens zeer beperkt van omvang zou blijven. Twee factoren
hebben waarschijnlijk tot de Haarlemse Dada-avond geleid: een toevallige
aanwezigheid van de Haarlemse landschapsschilder en
kunstnijverheidsmuseumdirecteur Otto van Tussenbroek op een Dada-avond te Parijs,
en het feit dat Dada-performer en schilder Theo van Doesburg tijdelijk bij zijn moeder
in Haarlem woonde. De avond zelf was een hilarisch succes. Het publiek was uitgerust
met vele toeters en fluitjes, politieoptreden wegens een overvolle zaal zorgde al voor
een chaotisch begin en ook de optredens wekten de nodige reacties. Op de eerste rij
zat bijvoorbeeld Mr. Pet Tideman - vlak voor de eeuwwisseling vriend en engel des
verderfs van Willem Kloos en ondertussen ‘ingedikt tot eerzaam advocaat’ -,
gewapend met twee politiefluiten die hij intensief gebruikte. Het optreden van Theo
van Doesburg met zijn Dadasofie, het pianospel van Nelly van Doesburg en de lange
voordracht van Kurt Schwitters wekten daverend applaus. Schwitters had trouwens
al eerder opgetreden die avond, vóór iemand wist wie hij was: ‘Terwijl dwars door
de tekst van de inleider heen het geluid van 't bekende blaffende hondje werd
voortgebracht, geaccompagneerd door de politiefluit van Tideman en het klaaglijke
miauwen van een krolse kater, stond ineens een vriendelijk ogende man op, ontvouwde
een zakdoeken snoot met trompetterend misbaar zijn neus. Nadat hij dit enkele keren
had herhaald, vouwde hij zijn zakdoek zorgvuldig dicht en liet een paar door merg
en been dringende kreten horen, die het publiek op slag even deden verstommen. De
man zonk weer rustig op zijn stoel terug en keek neutraal naar Van Doesburg die
onversaagd doorging met voorlezen.’ Meer Dada-avonden dan slechts deze ene zou
Haarlem niet kennen. De ontvangst in de pers zal daar ook enigszins debet aan zijn
geweest. Het Haarlemsch Dagblad schreef in een hoofdredactioneel artikel dat de
avond ‘een gevoel van aan bekommernis grenzende droefheid’ had opgewekt. Een
andere Haarlemse scribent schreef ook al droevig in De Groene Amsterdammer:
‘Wat dreef de artistieke en literaire élite van mijn kunstzinnige woonplaats naar de
Dadaïsten?’ Kurt Schwitters had nog wel eens in Haarlem willen optreden. In Haarlem
voelde men echter niet meer voor zulke avonden: ‘(...) voorlopig moeten we
Hollandsch blijven’.
AJ

Fraai boekwerkje
‘Zie nu deze eerzame, eetbare phallus,’ dichtte Cees Nooteboom op bestelling.
Nooteboom was een van de tien dichters die een uitnodiging ontvingen om de lof
van de Asparagus officinalis L. te bezingen, een verlangen dat vier jaar geleden
opkwam bij drie Limburgse kunstbroeders - een dichter, een schilder en een bibliofiel
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drukker. Hun stond ‘een fraai boekwerkje’ voor ogen met als onderwerp de edele
groente die zij zoeven tot zich hadden genomen: de asperge. Uiteindelijk werd
Asparagus Asparagus een veelomvattende tentoonstelling die tot 26 juni te zien is
in het Venlose Museum Van Bommel-Van Dam. Daar werd een reeks bestaande
schilderijen met asperges geplaatst tegenover in opdracht vervaardigde eigentijdse
verbeeldingen, en aangevuld met ‘literaire interpretaties’. De gedichten - behalve
van Nooteboom van Claire Nicolas White (‘Asparagus Time in Limburg’), Frans
Budé, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Hans Faverey, Manuel Kneepkens, Gerrit
Kouwenaar, Wiel Kusters, Rutger Kopland, Bert Schierbeek en Hans van de
Waarsenburg - en de bijeengebrachte schilderijen zijn te vinden in de catalogus bij
de tentoonstelling (uitgegeven door Museum Van Bommel-Van Dam, Deken van
Oppensingel 8, 5911 AD Venlo, 94 p., f 24,50). De catalogus biedt het extra van
Manets twee asperge-stillevens, die node op de tentoonstelling werden gemist. Emile
Meijer toetst in zijn inleiding de schilderkunst aan de asperge; uit de zestiende-eeuwse
en zeventiende-eeuwse stillevens van Adriaen van Utrecht, Frans Ykens, François
Bonvin, en vooral de ‘enkelportretten’ van Adriaen Coorte, is het duidelijk hoezeer
de asperge, die immers ‘haar glans en luister aan zichzelf ontleent’, van kunst houdt.
In de vers uitgevoerde opdrachten (‘tableaux-primeurs’ van André Dieteren, Hugo
Duchateau, Alphons Freijmuth, Klaas Gubbels, Ger Lataster, Lucebert, Philip
Mechanicus, Lei Molin, Roger Raveel, Henk Zomer, Pjotr Müller, Shinkichi Tajiri
en Han van Wetering) is de asperge als realistische verschijning ondergeschikt aan
de kunstenaar die met haar doet wat hij wil. Een portret van de asperge in de vorm
van mijn darm van Alphons Freijmuth bijvoorbeeld, of Manets bosje asperges ‘als
citaat’ op een schilderij van Klaas Gubbels. ‘De tengere lelieachtige die zij ook is’
(Faverey) brengt de dichters meest op de zoete gedachten van room, eieren, gewelde
grasboter, muskaatnoot, en vooral lust.
JS

Adriaen Coorte, Asperges, kruisbessen en aardbeien op stenen bank, 1690

Geen doetje
Het wekt op het eerste gezicht associaties met meisjesboeken, zoals ik me die van
vroeger heriner: Dorientje wint bijvoorbeeld, of Tamara's vuurdoop, of Elsbeth
overwint zichzelf. Toch zit in de titel Agnes moet verder van Peter van Straaten (De
Harmonie, 189 p., f 19,90) niet dat geruststellende wat die andere titels wél beloven:
dat het met de hoofdfiguren nadat ze door allerlei diepe dalen gegaan zijn, ten slotte
allemaal in orde zal komen. Bij Agnes moet verder denk je eerder aan iemand die
het liefst bij de pakken neer zou willen blijven zitten, maar zich dat net niet kan
permitteren en daarom zonder veel hoop de schouders er weer onder zet. Dat het ooit
echt in orde komt met Agnes zit er niet in en het feuilleton kan bijgevolg tot in lengte
van dagen voortgezet worden. ‘Voorspelbaar, slecht geschreven en misselijkmakend,’
zo kwalificeerde Piet Grijs Van Straatens feuilleton vorige week in zijn column in
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Vrij Nederland en hij schreef erbij dat het onmachtige verzuchtingen waren, want
hij kon nergens de wijsvinger op leggen en parodiëren lukte hem ook al niet. Loze
kritiek inderdaad, zoals iemand kan zeggen dat hij door walging bevangen wordt bij
het aanschouwen van een schilderij van André Delvaux en dat is dan dat. Maar slecht
geschreven is Agnes zeker niet, daar is het veel te onderkoeld en te sec voor. Korte
zinnen zonder franje, zonder literaire vondstjes, de schrijfstijl maakt zichzelf bijna
onzichtbaar, en dat is knap als iemand dat kan. Deze onopdringerigheid maakt dat
er geen zinsneden als zodanig blijven hangen in het geheugen, alleen de atmosfeer
en de persoon van Agnes zelf, die zo her en der haar herkenbaarheden heeft maar
toch eigenlijk een sprookjesachtige figuur is. Agnes is het prototype van de ideale
vrouw. Zij is iemand die de chaos om zich heen eigenlijk heel goed kan beheersen,
en voor zover ze zich ergens door laat meeslepen, weet ze ook heel goed dat ze zich
laat meeslepen, zodat ze zich er achteraf weer geestelijk van los kan maken. Als ze
verliefd wordt, beseft ze dat het tot ellende zal leiden, wat haar er niet van weerhoudt
om erin te stappen. Het geluk consumeert ze en de ellende draagt ze met opgeheven
hoofd. Ze zit nooit te miezen, en dat is wat haar zo onweerstaanbaar maakt (voor mij
althans). Bovendien heeft ze een uiterst scherpe blik voor gemaaktheid, hypocrisie,
kinderachtigheid en leugenachtigheid. Het blijft bij signaleren; ze is veel te beleefd
om mensen dat voor hun voeten te gooien. Het enige wat ze doet - en daarin betoont
ze zich wijzer dan gebruikelijk is in het dagelijkse leven - is het hare ervan denken.
Ze doorziet mensen ogenblikkelijk en beschikt verder over een verstrekkende
empathie. Dat heeft als voordeel dat er nooit lange gesprekken gevoerd hoeven te
worden, iets waar Agnes een grote hekel aan heeft. Ze weet toch wel hoe de vork in
de steel zit, dus die anderen hoeven haar dat niet uit te leggen, en als die anderen op
hun beurt haar zó niet begrijpen, dan vindt ze het ook niet de moeite waard om dat
uitvoerig te gaan verduidelijken. Ze zoekt het zelf wel uit en houdt de eer aan zichzelf.
Dit betekent overigens niet dat ze maar over zich heen laat lopen. Als het moet, is
ze ook in staat om Arthur bijvoorbeeld, haar niet al te betrouwbare vriend, de deur
uit te zetten. Alles begrijpen en voorzien hebben is niet hetzelfde als alles maar voor
zoete koek slikken. Het verbaast me ook niet dat Agnes' contacten met vrouwen
minder soepel verlopen dan die met mannen. Die vriendinnen van haar, Bea en Els,
willen almaar confidenties uitwisselen, klagen over dat het tegen zit in het leven of
dat de mannen niet deugen, en Agnes heeft weinig aardigheid in dat soort geklets,
en al helemaal niet om haar eigen steentje daartoe bij te dragen. Ze hoort hun verhalen
dan maar aan en probeert zich intussen zo min mogelijk te ergeren. De passages
waarin Agnes probeert zich niet te ergeren (een leidend thema in haar leven) vind ik
trouwens altijd even leuk en to the point. In zichzelf gekeerd en toch openstaan voor
wat zich voordoet, romantisch en toch nuchter, gepassioneerd in de liefde maar als
het erop aankomt onafhankelijk, begrijpend maar geen doetje, altijd in voor alcohol
maar op zijn tijd de keukenvloer schrobben, ongelukkig maar daar niet over
doorzeuren, veel oog voor het belachelijke van de dingen, al die eigenschappen te
zamen maken Agnes tot een ideale vrouw - voor mannen wel te verstaan. Zo kom
je ze zelden tegen, en daarom is het mooi dat Van Straaten haar gestalte heeft gegeven.
Agnes moet blijven.
BR
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Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Beatrijs Ritsema en Judith Staghouwer

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Over de grens. Zoeklicht op de Westelijke Jordaanoever door David Grossman.
Vertaling Shulamith Bamberger. Veen, f 26,90. De vloeiend Arabisch sprekende
Grossman bezocht de Westelijke Jordaanoever en sprak met joden in hun
nederzettingen, Palestijnen in hun dorpen en vluchtelingenkampen en geeft zo een
visie op twintig jaar bezetting, ver van het politieke debat over het gebied.
In Search of J.D. Salinger. A Biography door Ian Hamilton. Random House, f
42,55. Importeur Van Ditmar. De biografie zonder de citaten uit Salingers brieven,
nu gegoten in de vorm van een zoektocht. De Nederlandse vertaling verscheen bij
Meulenhoff, f 32,50. (Zie pagina 7)
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Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Schouwburg Deventer, 21 mei
Het welkom van de burgemeester geldt in het bijzonder de bezoekers ‘uit het
westen’, want mr. De Waal veronderstelt in hen bij voorbaat skepsis tegenover de
culturele standing van zijn stad. Ook L.A.J. Burgersdijk, de Deventer biologieleraar
wiens monumentale, volledige Shakespearevertaling honderd jaar geleden in druk
verscheen, werd geplaagd door twijfels aan de distinctie van zijn standplaats. Na zijn
dissertatie (over crustaceeën) ontgingen hem achtereenvolgens hoogleraarschappen
in Leiden, Utrecht en Groningen. Burgersdijk moest zich tevredenstellen met het
directeurschap van de Deventer hbs en het onderwijzen van natuurlijke historie aan
aankomende apothekers van Van Vlotens Athenaeum.
‘Een man die gefrustreerd werd in het ten volle ontplooien van zijn talenten en
ambities,’ is het oordeel van een der inleiders van de dag die aan Burgerdijks
indrukwekkende vertaalprestatie is gewijd. Het zien van een Italiaanse opvoering
van ‘Othello’, waarvoor de Deventer Vereniging Kunstzin in februari 1877 de
schouwburg uitkocht, bracht Burgersdijk, secretaris van die vereniging, op het idee
om de Zwaan van de Avon te gaan vertalen: ‘Een of twee avonden later, op den 9den
februari 1877, koos ik een der mij onbekenden blijspelen, “Driekoningenavond” of
“Wat gij wilt”, ter lezing uit, werd terstond geboeid, de gedachte dat dit ook in het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Nederlandsch kon gezegd worden kwam in mij op, en nog dien eigen avond was het
eerste toneel vertaald.’ Precies acht en een half jaar later, 9 augustus 1885, had
Burgersdijk de complete Shakespeare overgezet, ‘in de versmaat van het
oorspronkelijke’.
Het ‘monument’ waarvoor het voornamelijk uit Deventer afkomstige publiek zich
deze zaterdagochtend en -middag netjes heeft aangekleed, is door de tijd verweerd.
Burgersdijk, ‘die voor drie generaties Nederlanders de poort is geweest die toegang
gaf tot Shakespeare’, heeft zijn tijd gehad, is de wat melancholiek stemmende
conclusie van de forumdiscussie die de middagzitting besluit. Wel heeft Robert Leek
in zijn voordracht hoog opgegeven van de Burgersdijks ‘muzikale taalgevoel’, een
lof ‘die u kunt nalezen als u mijn boek koopt’. Eerder op de dag werd Leeks studie
van vier eeuwen Shakespearereceptie in Nederland plechtig overhandigd aan de
(tijdelijke) vertegenwoordiger van de British Council. Als forumlid pleit Leek
nogmaals voor het ‘serieus nemen’ van de nu honderdjarige vertaling. Zijn hoop is
dat Burgersdijks prestatie ‘net als oude kleding, serviesgoed en meubilair’ een
herwaardering ten deel zal vallen als ‘eerbiedwaardig antiek’, maar Leek praat tegen
dovemansoren. ‘Elke generatie heeft behoefte aan een nieuwe Shakespearevertaling,’
oordeelt Willy Courteaux. Diens eigen poging heeft moeite zich één generatie staande
te houden: forumleider Martin van Amerongen gunt zichzelf een klein sardonisch
genoegen in het herhalen van de twijfelachtige lof die Courteaux' onlangs herdrukte
vertaling in Trouw ten deel viel. De recensent vond dat Courteaux' vertaling ‘klonk
als een klok. Grootvaders klok’.
Courteaux blijft er beminnelijk onder, ook als twee morrende theatermakers onder
het publiek bezwaar maken tegen de geringschatting die ‘de hooggeleerden achter
de tafel’ tentoonspreiden ten aanzien van moderne toneelbewerkingen. Courteaux'
met verontwaardiging opgevoerde actrice die ‘zelf beschikkend over de woordenschat
van een tienjarige, míjn vertaling durfde bekritiseren’, doet Hans Croiset uitvallen
dat de acteurs met wie híj werkte, zo gewetensvol zijn om ‘als er in een vertaling
onzin staat, Shakespeare ernaast te leggen’. Courteaux zegt verzoenend dat hij zijn
karikatuur niet zo ernstig bedoeld heeft. Eerder uitte hij zijn bezorgdheid dat de
generatie die opgroeide ‘met Dallas en Dynasty’ Shakespeare ziet als een oude sok,
die te veel woorden gebruikte, en die ze daarom laten herschrijven in zinnen die niet
meer dan twaalf woorden mogen tellen: ‘Tegenwoordig laten ze Hamlet meteen
beginnen met de monoloog “To be or not to be.”’ Het forum beslist dat een spook
op het toneel niet altijd een harnas hoeft te dragen en dat het bést eens een hoge hoed
mag zijn, maar of het nou nodig is om, zoals laatst ergens, Hamlet op een motorfiets
het toneel op te laten rijden?
Andere discussiepunten eisen de aandacht op. Het achter de forumtafel gevoerde
gesprek ‘of Shakespeare politiek gezien wel deugde’, wordt onderbroken door een
Deventerse die verheugd is op deze bijeenkomst te kunnen melden dat ‘alle lijnen’
van Deventer Shakespearevertalers - er zijn er meer - bijeenkomen in de koekfabriek
van Bussink, op welks terrein de voormalige pastorie stond die door Burgersdijk
bewoond werd. ‘Nu is er een nieuw opgetrokken filiaal van een supermarkt gevestigd.’
Een andere mevrouw brandt een vraag op de lippen: ‘Er bestaat een Friese
Shakespearevertaling, van Douwe Kalma, en nu vraag ik me als Friezin af, of die
niet pregnanter is dan Burgersdijks vertaling, want het Fries ligt toch dichter bij het
Engels?’ Robert Leek zou het niet kunnen zeggen: ‘Maar zelfs als het zo zou zijn,
zouden de Friezen het niet kunnen volgen. Het is erg moeilijk Engels, hoor.’
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[11 juni 1988 - Nummer 23]
Ter zake
Diny Schouten

Er is overleg gaande over een mogelijke aandelenovername van de Verenigde
Lektuur Bedrijven VLB, de ‘holdingmaatschappij’ waartoe o.a. het AKO-concern
en boekenimporteur Van Ditmar behoren, aan de Audax-groep in Gilze. Audax is
uitgever van romantijdschriften en van Weekend en Aktueel. De voorgenomen fusie
betekent een bundeling van de tijdschriftendistributie. Mogelijk wordt een gedeelte
van de eigen tijdschriftendistributie van AKO overgedragen aan Aldipress, het
VNU-distributiebedrijf dat bijna het monopolie op het terrein bezit, maar die
besprekingen zijn nog niet zover gevorderd als die over de fusie tussen VLB en
Audax. ‘Een dochtermaatschappij van VLB, Betapress, werkte al heel lang heel
nauw samen, dus er verandert niet zoveel. VLB en Audax komen wat nauwer aan
elkaar vast te zitten, en dat is gemakkelijker dan het maken van contracten,’ is het
rustige commentaar van directielid H.P. Kleijngeld van VLB/AKO. Kleijngeld ‘heeft
alle vertrouwen’ dat het advies dat wordt ingewacht van de ondernemingsraad, positief
zal zijn. Secretaris José van Bers, hoopt ook ‘dat we tot goede afspraken kunnen
komen, maar we treden als ondernemingsraad pas naar buiten met ons standpunt als
het advies gegeven is’. Joost Schouten, bestuurslid van FNV/Dienstenbond beziet
de voorgenomen fusie ‘niet zozeer met wantrouwen, maar toch schoorvoetend’: ‘Bij
VLB werken 529 mensen, en er is altijd angst dat er ná de fusie reorganisaties komen
en er ontslagen vallen. Die plannen zouden óók op tafel moeten komen. Er is nog
zoveel onzekerheid.’
Het valt op hoe de jonge dichtersbent der ‘Klauwhamers’, die zich met de oude
bard William S. Burroughs als mascotte en een boksschool ter illustratie van de
vechtlust, onlangs presenteerden op een ‘Galaavond der Maximalen’ in het
hoofdstedelijke Roxy-theater, geheel uit mannen bestaat. En dat terwijl zich evenmin
lang geleden een groep vrouwelijke dichteressen onder aanvoering van Elly de Waard
manifesteerde als ‘De nieuwe wilden in de poëzie’. Arthur Lava, samensteller van
de bloemlezing van ‘klauwhamerpoëzie’ Maximaal (uitgegeven door In de
Knipscheer), vindt samenwerking niet voor de hand liggen: Beide groepen verzetten
zich tegen de hermetische poëzie, maar ik ben gewoonweg niet uitgegaan van De
Waard en haar generatiegenoten, of die nu mannelijk zijn of vrouwelijk. Ook Hans
Vlek, H.H. ter Balkt en Lizzy Sara May blijken klauwhamer-poëzie te hebben
geschreven, maar het ging om jónge dichters. Elly de Waard heeft zich wel als
moederkloek ontfermd over dichteressen die zich nieuwe wilden noemen, maar ik
vind hun poëzie niet wild genoeg. Ik wil niets afdingen op de kwaliteit ervan, maar
zij schrijven toch meer over de kat-op-schoot en de sanseviëria-in-de-vensterbank.’
Het streven van Elly de Waard en de haren kan Lava wel waarderen: ‘Net als wij
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willen ze het landschap van de dorre Nederlandse pöezie van de laatste tien jaar
verlevendigen. Zij zetten zich daarnaast ook af tegen het feit dat het om poëzie van
mannen gaat. Inderdaad zijn wij, net als de Vijftigers en de Tachtigers weer een
mannenclubje. Maar niemand hoeft boos te zijn: het is een tamelijk obscure
bloemlezing, hoor.’

DE NIEUWE WILDEN

Het jaar vordert, en voor de literair geïnteresseerde is het verdrietig om het nog
steeds zonder Aarts' Letterkundige Almanak te moeten stellen. Uitgever Kees
Aarts heeft zich, als vaker, onvindbaar gemaakt. Dick Welsink, verantwoordelijk
redacteur, maakt zich daarover niet ongerust. Wel over de steeds opnieuw uitgestelde
verschijningsdatum, waarvoor hij inmiddels geen excuus meer dulden zal. Een
brandend rotje in Aarts' brievenbus dat een gedeelte van zijn ingezamelde kopij in
vlammen deed opgaan, maakte hem een tijdlang mild tegenover de uitgever, maar
nu is Welsinks geduld op: ‘Aarts heeft nu gezegd dat hij bezig is met de laatste
typografische afwerkingen en dat de almanak deze maand in druk gaat. Ik geef hem
nog tot begin juli de tijd, zo niet, dan ga ik maar eens naar een andere uitgeverij
omkijken.’ Voor zijn ultimatum beschikt Welsink over een machtsmiddel: ‘Ik heb
de kaartenbakken met de adressen, en daar moeten de doden nog worden uitgehaald.’
De Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, een illuster genootschap dat
zetelt in Teylers Museum in Haarlem, heeft de Dirk Jacob Vegensprijs, groot f
30.000,-, toegekend aan het proefschrift van de historicus Hendrik Henrichs. Het
prijzengeld maakt dat Henrichs' historische biografie van de schrijver, hispanist en
verzetsstrijder Johan Brouwer (1898-1943) in een ‘publieksuitgave’ zal kunnen
verschijnen: redacteur Martin Ros van De Arbeiderspers acht het een aanwinst die
de naam van zijn biografieënreeks Open Domein eens te meer hoog zal houden. Ros
stuitte in zijn speurtocht naar ‘sluimerende potjes’ aan prijzen en subsidies die deftige
gezelschappen te vergeven hebben op de Vegensprijs: ‘Als er voor dergelijke prijzen
geen inzendingen komen, blijven ze sluimeren.’ De Vegensprijs, een eerbetoon aan
de in 1984 gestorven cassatiepleiter bij de Hoge Raad mr. D.J. Vegens, wordt
gesponsord door de Stichting Fonds en Effectenhandel, ter subsidiëring van
wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de moderne geschiedenis.
Voor het eerbetoon van vierduizend mensen ‘van binnen en buiten Amsterdam’ aan
Simon Carmiggelt, een standbeeld in het Weteringplantsoen, gaat de met een enquête
gepeilde voorkeur van de bevolking mogelijk uit naar het meest ‘naturalistische
portret’ dat Eduard Verkade maakte. Rimpels en bril zijn daarop naar het leven
geboetseerd. Er is soelaas voor wie met Verkades postume gelijkenis niet gelukkig
is, want er komt óók een beeld van Carmiggelt in de Stadsschouwburg te staan. De
Stichting Het Parool kocht de bronzen kop, op iets minder dan ware grootte, aan van
beeldhouwster Dieuwke Abma ter Horst. Carmiggelt poseerde een aantal malen voor
het beeld, dat naar verwachting op 24 augustus wordt aangeboden aan de gemeente
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Amsterdam. ‘Tenminste, als de agenda van de wethoudster Kunstzaken mevrouw
Luimstra het toelaat, want die lijkt wel op die van een staatshoofd,’ zegt bestuurslid
Wim van Norden van de Stichting Het Parool. Van Norden benadrukt dat het royale
gebaar van zijn stichting niét is bedoeld als concurrentie van de ‘onstuimige actie’
van Ton van Duinhoven. De waardige plaats in de schouwburg is gekozen wegens
Carmiggelts verdiensten als toneelrecensent. Het is het derde eerbetoon aan de
schrijver: in Den Haag werd een verzorgingstehuis naar Carmiggelt vernoemd.
24 mei jongstleden stierf uitgever Hamish Hamilton, stichter van de uitgeverij die
zijn naam draagt, op zevenentachtigjarige leeftijd. In het in memoriam beschrijft The
Times Hamilton als ‘een man met een onweerstaanbaar lachje en Mr. Pickwicks
talent om je met zijn aanwezigheid gelukkiger te maken’. Hamilton was meer dan
vijftig jaar actief als uitgever en verzamelde in zijn Brits-Amerikaanse,
‘links-van-het-midden’ georiënteerde fonds een indrukwekkende lijst van auteurs,
onder wie A.J.P. Taylor, James Thurber, Raymond Chandler, J.D. Salinger, Truman
Capote, J.K. Galbraith, Walter Lippmann, Nancy Mitford en Alan Moorehead. Onder
de namen van Hamiltons vertaalde schrijvers van het continent zijn die van Jean-Paul
Sartre, Albert Camus en Luigi Barzini. In 1965 verkocht Hamilton zijn firma aan
Thomson Publications Ltd; inmiddels is het uitgevershuis eigendom van
Viking-Penguin. Een uitgever van de ouderwetse soort, schrijft The Times: ‘Iemand
die trots was op zijn stal, nauwgezet in het verzorgen van hun ijdelheden en
onzekerheden, hen uitnodigend voor een feestelijke lunch op de dag van publikatie
en hen bij tijd en wijle verzekerend hoe hij genoot van “ons boek”.’

Gedicht
Het loopt ten avond, nacht sluipt in,
de berg werpt steeds meer schaduw af,
de wolken doven aan de kim...
't Is laat. Ten avond loopt de dag.
Maar ik ben voor de nacht niet bang,
niet spijt mij dat de dag vergaat, zolang, mijn toverfee, zolang
als jij maar nimmer mij verlaat.
Sla jij je vleugels om mij heen,
bedwing mijn hart dat rustloos spoedt,
en weldaad wordt de schemering
voor het betoverde gemoed.
Wie ben je? Waar kom jij vandaan?
Van hemelse of aardse kant?
Een hemels wezen, ja welaan, maar met een vrouwenziel die brandt.
1 november 1851

F.I. TJOETTSJEV (1803-1873)
Uit: Gedichten door F.I. Tjoettsjev. Uit het Russisch vertaald door Frans-Joseph
van Agt. Uitgegeven door De Lantaarn, Burggravenlaan 100, 2313 HX Leiden. Tel.
071-131197. f 8,90
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Waar is Carmiggelt?
Ruim zeven maanden geleden, op 30 november 1987, overleed Simon
Carmiggelt. Hij is voor zovelen zo lang een vertrouwde aanwezigheid
geweest in de Nederlandse literatuur dat het moeilijk zal zijn eraan te
wennen dat er niet meer jaarlijks een keuze uit zijn beste Kronkels zal
verschijnen. Bij zijn overlijden verschenen veel herdenkingsartikelen,
maar over Carmiggelt is zo veel te vertellen en te schrijven dat deze
Boekenbijlage geheel aan hem is gewijd. Max Nord kende Carmiggelt al
uit Den Haag en schetst zijn jarenlange vriendschap met hem. Renate
Rubinstein vertelt wat er vooraf ging aan het verschijnen van een bundeling
van Kronkels in het Russisch: een curieus bezoek van drie Russische heren
aan Carmiggelt (hij schreef zelf een verslag van de bijeenkomst, dat niet
eerder werd gepubliceerd). Nico Scheepmaker schrijft over zijn
beroepsbroederschap als dagelijks columnist en stond één van de drie
gedichten af die hij op de dag van Carmiggelts dood te zijner nagedachtenis
schreef. Annie Schmidt herinnert zich de gezamenlijke lezingen over
humor die ze in den lande gaven. R. Ferdinandusse vroeg zich af of er een
lijn valt te ontdekken in hoe Carmiggelt tegen de vrouwen aankeek, althans
in hoe hij ze portretteerde in zijn Kronkels: van de vrouw die haar man
het café injaagt tot de ‘begrijpende vrouw’. Igor Cornelissen ging na
wanneer Carmiggelt boos werd: vooral wanneer de democratie niet serieus
werd genomen, maar ook ergerde hij zich aan fellow travellers. Uit het
zeldzame (drieënveertig exemplaren) liber amicorum dat Carmiggelt kreeg
toen hij vijftig werd komt de bijdrage van Wim van Norden, een van de
oprichters van Het Parool en lange tijd directeur van de Perscombinatie.
Het is een boutade ter oplossing van Carmiggelts financiële onhandigheid.
Jan Boerstoel schrijft over Carmiggelt en de lichte muze. Ook staat in dit
nummer het stukje (van Kees van Kooten) dat de derde prijs won bij een
Kronkelwedstrijd in 1976. Rudie Kagie bezocht de met elkaar
concurrerende Carmiggelt-kringen. Op de pagina's 10 en 11 staat
Carmiggelt in beeld: foto's, bijzondere uitgaven, handschriften en curiosa.
Dit alles en toch komt de vraag op: ‘Mag het 'n ietsje meer zijn?’

Zelfportret

Beatrijs Ritsema
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De bundel Mag het 'n ietsje meer zijn? (1983) is een keuze van Carmiggelt zelf uit
de meer dan veertig boeken met stukjes en de drie gedichtenbundels die hij sinds
1946 publiceerde. Zo ongeveer het beste van Carmiggelt, volgens hem zelf dan en,
schrijft hij in zijn inleiding, ‘een indirecte autobiografie van iemand die, met de
journalistieke plicht als motor, zijn leven schrijvend doorbracht’. Zo'n boek is een
mooi idee: niet alleen kan de lezer nagaan of de stukjes die hij onvergetelijk vond,
door de schrijver zelf eveneens tot de beste werden gerekend, de opzet van het boek,
veertig jaar Carmiggelt in gecomprimeerde vorm, chronologisch geordend op
handzaam formaat, nodigt uit tot een andere manier van lezen. Het maakt je
nieuwsgierig naar ontwikkelingen, je probeert de schrijver op overgangen,
breekpunten, stijl- en thematiekveranderingen te betrappen. Dit is natuurlijk
onbegonnen werk. Sterker nog, toen ik Mag het 'n ietsje meer zijn? voor een groot
deel gelezen had, dacht ik: er is eigenlijk nauwelijks verschil tussen de vroege en de
late Carmiggelt. Die man is de belichaamde continuïteit. Het enige dat je ziet
veranderen is het langzaam wegslijten van het aanvankelijk frequente gebruik van
bijvoeglijke naamwoorden en ander krullerig woordspektakel, maar dat is al eerder
opgemerkt, en bovendien, zelfs díé verandering vond ik wel meevallen (als jonge
man schreef hij minder weelderig dan ik dacht en als oude man minder kaal dan ik
dacht).
Waar ik ook nieuwsgierig naar was, was naar het beeld van Carmiggelt, zoals dat
voor me op zou rijzen na lezing van deze ‘indirecte autobiografie’. Op de een of
andere manier verwachtte ik dat hij zelf op een gegeven moment door zijn stukjes
heen zou schemeren als de tekening die ontstaat als de genummerde puntjes in goede
volgorde met elkaar verbonden worden. Uit de chaos doemt ineens een patroon op.
Ook dit gebeurde niet. Integendeel, hoe meer ik van hem las, hoe minder zicht ik op
hem kreeg, leek het wel. Ik geloof niet dat ik ooit iemand heb gelezen die, schrijvend
in de ik-vorm, zelf zo onzichtbaar bleef. Carmiggelt presenteert zich als observator,
als katalysator voor dingen die zich om hem heen afspelen en vooral als klankbord.
Het is werkelijk verbazend. Niet alleen ziet hij van alles gebeuren (dat kun je nog
op het conto van een scherpe opmerkingsgave zetten), ook spreekt iedereen hem aan
en vertelt verhalen. Hier hoeft hij niets voor te doen, getuige het volgende zinnetje:
Hij (de taxichauffeur die iets over het verleden opmerkt - BR) wachtte op mijn: ‘O
ja? Het kwam. En daar brandt de taxichauffeur al los in een stroom van tragikomische
herinneringen. Met pointe en al! Ik weet dat dit bedrieglijk is. Carmiggelt liep niet
met een bandrecordertje rond, hij had ook geen fotografisch geheugen en wat hij
hoorde en zag was hoe dan ook verre van klaar-om-in-de-krant-te-zetten. Alleen die
indruk maakt het wel. Elke keer moet ik mezelf weer met zoveel woorden voorhouden
dat het niet echt zo gegaan is, dat mensen niet zo coherent spreken, dat de beschreven
situatie misschien maar voor vijf procent heeft plaatsgevonden, kortom dat Carmiggelt
er zelf heel veel denkwerk, inleving en fantasie in heeft moeten steken om tot een
indikking van de werkelijkheid te komen die zo'n hoog realiteitsgehalte heeft. De
mensen die hij beschrijft figureren in één hoedanigheid (de bedisselige
winkeljuffrouw, de vrouw onder de plak van haar echtgenoot, de licht geëxalteerde
actrice, de man die aan zijn hart moet denken, de jongen op weg naar zijn
vakantiekamp), toch zijn het nooit stereotiepen, omdat zijn aandacht voor het individu
blijft prevaleren.
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STEYE RAVIEZ

Deze mateloze geboeidheid voor wat er in andere mensen omgaat en een even
onvoorwaardelijke bereidheid om dingen aan te horen (desondanks - ook al verzon
hij veel, hij moet op z'n minst ooit geluisterd hebben om überhaupt te kunnen
verzinnen) zorgen ervoor dat hij zelf ongrijpbaar wordt. Met ‘autobiografie’, hoe
indirect ook, heeft dit boek dan ook weinig te maken. Het is niet zo dat Carmiggelt
vroeger onverstandiger schreef dan later, hij schreef ook zeker niet onbesuisder of
feller of onverantwoordelijker of egoïstischer (eigenschappen die zo'n beetje bij het
jong zijn horen). Aan de andere kant was hij tweeëndertig toen de oorlog voorbij
was en was er te veel gebeurd om nog onbekommerd jong te zijn. Naar mijn gevoel
heeft hij in al die stukjes ongeveer dezelfde leeftijd: een beetje onbestemd middelbaar,
iemand die door vele wateren is gewassen en toch altijd ontvankelijk blijft voor
verbazing. Tot het tijdloze draagt verder bij dat elke referentie aan de actualiteit
ontbreekt. In geen van deze stukjes ben ik namen tegen gekomen uit de politiek (een
keer Van Agt) of de kunst (behalve een stuk over Roland Holst) of de sport. Geen
popmuziek, studentenrellen, bijstandsmoeders, junkies, maar ook geen nozems,
hippies, mammoetwet, BTW of racefietsen. Er zit zo op het oog niets in zijn stukken
wat modieus was en dus ooit gedateerd zal raken. Het lijkt wel of hij alleen over die
dingen schreef die van alle tijden zijn. Je kunt zoiets nooit voorspellen, maar het lijkt
me dat mensen over vijftig of honderd jaar dit nog steeds leuk zullen vinden om te
lezen, niet omdat ze daardoor zoveel over de twintigste eeuw te weten komen (want
misschien willen ze dat helemaal niet), maar eenvoudig vanwege de stukjes zelf. Het
is dan wel te hopen dat er intussen geen spellingsverandering wordt doorgevoerd;
dat is altijd erg jammer voor de schrijvers van voor de vereenvoudiging - die worden
dan ineens als ouderwets en oninteressant beschouwd.
Mijn favoriete stukjes stonden er bijna allemaal in. Vergeefs zocht ik alleen naar
het stukje waarin hij zijn kleinzoon uitlegt wat het verschil tussen een optimist en
een pessimist is. Uit mijn geheugen geciteerd gaat de passage ongeveer zo:
‘Vooruitlopend op de komende feestdagen zei ik: nou een optimist is iemand die
denkt, ha, het is bijna Kerstmis, dan krijgen we een mooie kerstboom met prachtige
kaarsjes, en dan gaan we heerlijk eten, en je zult zien hoe gezellig het wordt. Terwijl
een pessimist meer iemand is die denkt: o jé, het wordt Kerstmis, moeten we weer
zo'n ellendige rotboom nemen met die kaarsjes, ik word vast misselijk van het eten
en je zult zien dat de zaak in de fik vliegt en dat iedereen ruzie krijgt.’ Dan komt de
zin waar het om gaat: Hè opa, vertel nog eens meer wat een pessimist denkt,’ zei hij
rellerig. Louter en alleen de aanwezigheid van het woordje ‘rellerig’ in deze context
brengt het stukje in de hoogste regionen van de humor. Die humor is wel vaker een
kwestie van iets heel eenvoudigs. De zin Toen ik mijn huisdeur opende, omdat er
gebeld werd, vond ik een kleine, oude man op mijn stoep vind ik bijvoorbeeld nogal
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grappig, hoewel er strikt genomen niets grappigs in staat. Het komt door de toevoeging
‘omdat er gebeld werd’. Die is een
Vervolg op pagina 20
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Gezien
Himalaya dagboek door Bart Vos. Nijgh & Van Ditmar, f 29,50. Het verslag van
drie expedities in het Himalaya-gebergte, waaronder de beklimming van de Mount
Everest.
Het leerdicht en de paradoxen door Parmenides en Zeno. Kok Agora, f 32,50.
Fragmenten, vertaald en van wijsgerig en historisch commentaar voorzien door J.
Mansfeld.
Het Duitse onvermogen door Sebastian Haffner. Vertaling Ria van Hengel. De
Balie, f 29,50. Opstellen over geschiedenis; inleiding en samenstelling Hubert Smeets.
Mexicaanse tango door Angeles Mastretta. Vertaling Jean A. Schalekamp.
Wereldbibliotheek, f 32,50. Het verhaal van een bizar huwelijk tegen de achtergrond
van het postrevolutionaire Mexico van de jaren dertig en veertig.
Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault door Hans
Achterhuis. Ambo, f 45,-. Een sociaal-filosofische speurtocht aan de hand van Hobbes,
Locke, Rousseau, Marx en Foucault naar de fundamenten waarop in de moderne
maatschappij de schaarste zich kon ontwikkelen.
De Don Juan-figuur door Otto Rank en Het jochie Caligula door Hanns Sachs.
Boom, resp. f 19,50 en f 22,50. De twee eerste deeltjes van een reeks
Psychoanalytische Cahiers onder redactie van Hans W. Bakx en Wilfred Oranje.
Deze deeltjes werden vertaald door Paul Beers en Wilfred Oranje.
Echo's echo's. De kunst van de allusie door Paul Claes. De Bezige Bij, f 42,50.
Essays over de kunst van het zinspelen, verwerken, verwijzen, citeren van literatuur
in literatuur.
De japon van mevrouw Poesjkin door Natalja Baranskaja. Vertaling Carlien
Boelhouwer. Wereldbibliotheek, f 24,50. Twee novelles, een over de eer van Natalja
Poesjkin en een over het dilemma carriere-gezin in het moderne Rusland.
Een stem uit het veld door R.M. Smulders. De Bataafsche Leeuw, f 19,50.
Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor.
Het wonderkind door Kirill Gradov. Vertaling Anne Stoffel. Bert Bakker, f 24,90.
Veertien korte verhalen zich afspelend in de tenniswereld.
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Het jonge vadersboek en Het nieuwe jonge vadersboek door Nico Scheepmaker.
Bert Bakker, allebei f 19,90. Spelletjes, trucs, grapjes, handigheidjes en raadsels om
kinderen aangenaam bezig te houden.
Zelfevaluatie. Een instrument voor onderwijsgevenden en trainers. Een
artikelenbundel onder redactie van H.K. Letiche. Van Gorcum, f 25,-.
De kleur van bloed door Brian Moore. Vertaling Jean A. Schalekamp.
Wereldbibliotheek, f 29,50. Avontuur en verwikkelingen in een imaginair
Oosteuropees land dat sterk aan Polen doet denken.
Onverkend gebied. Literatuur uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Derde Spreker
Serie, f 8,90. Een selectie van de beste fragmenten uit romans van o.a. Sembène
Ousmane, Wole Soyinka, Eduardo Galeano.
Door het oog van de wind door Bert Schierbeek. De Bezige Bij, f 27,50. Een
‘romangedicht’.
De rosse bietser door J.P. Donleavy. Vertaling L.Th. Lehmann. De Bezige Bij, f
10,-. Goedkope herdruk van deze moderne schelmenroman.

Hoe het kunstje kunst werd
Carmiggelt in de traditie van de stukjesschrijvers
Nico Scheepmaker
Als dagelijks columnist mag ik het mij veroorloven van althans een aspect van Simon
Carmiggelts schrijverschap niet onder de indruk te zijn: zijn dagelijkse produktie.
Ik zeg niet dat het niks is: 6 columns per week, maar het is ook weer niet alles. Ik
schrijf momenteel 33 columns per maand, en de meeste zijn langer dan Carmiggelts
Kronkels.
Over kwaliteit heb ik het dus niet, alleen over kwantiteit.
De mateloze bewondering die Carmiggelt altijd ten deel is gevallen wegens zijn
grote en constante produktie heb ik daarom altijd met een glimlach bekeken. Zoveel
schreef hij nu ook weer niet. Die 700 à 800 woorden per dag worden door zoveel
schrijvers gehaald, alleen zie je het resultaat daarvan dan een of twee keer per jaar
pas terug in een boek.
Dan frappeert het niet zo.
Die Kronkel zag je elke dag weer trouw terugkeren op pagina 3, dat imponeerde
de mensen. Maar zijn reële aantal arbeidsuren per week was aanzienlijk lager dan
dat van een accountant, een broodbakker of een staatssecretaris. Ga maar na: Het
glinsterend pantser van Simon Vestdijk telt 400 woorden per bladzij, 226 bladzijden,
dus 90.000 woorden - naar beneden afgerond. Dat zijn, naar boven afgerond, 130
Kronkels. Daar schreef Simon Carmiggelt (6 x per week een Kronkel) vijf maanden
over. Vestdijk schreef Het glinsterend pantser in maart-april 1956.
Ander, niet onbekend voorbeeld. Multatuli schreef Max Havelaar (238 bladzijden
van tussen de 400 en 500 woorden) in 28 dagen. Ofte wel vijf Kronkels per dag.
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Anders gezegd: Multatuli schreef in 28 dagen tijd niet 24 Kronkels zoals Simon
Carmiggelt, maar 133!
Ja maar... om elke dag opnieuw een stukje te verzinnen! Dat hoor ik ook dikwijls.
Ik zeg dan altijd dat de krant elke dag vol staat met wel honderd verschillende stukken
en stukjes, dus dat je wel een heel erg abominabele journalist moet zijn om moeite
te hebben met het vinden van één onderwerp per dag! Ik pak nu willekeurig van de
stapel de Leeuwarder Courant van 10 mei 1988, een dinsdag, de dunste krantedag
van de week, en tel daarin 123 langere en kortere ‘items’. Quod erat demonstrandum...

Carmiggelt tijdens de uitreiking van de P.C. Hooftprijs, 1974
ANP

Ja maar... En daar heeft u natuurlijk wel gelijk in. Simon Carmiggelt was in de
eerste plaats schrijver en pas in de tweede plaats journalist - terwijl ik me juist in de
eerste plaats journalist en pas in de tweede plaats schrijver voel. Wat hij deed was
moeilijker. Ik pluk links en rechts uit de actualiteit, ik geef commentaar op toestanden,
ik beschrijf een gebeurtenis, ik vul boekpassages aan met eigen ervaringen, enzovoort
enzovoort, zoals een krantecolumnist dat doet. Carmiggelt deed dat ook wel, hij
beschreef wat hij zag in Parijs, of hij schreef wat hij vond van Elsschot of Barbarber
of Karel Appel, maar in de meeste gevallen verwerkte hij zijn observaties en
ervaringen toch in ‘een stukje’ (zoals hij het zelf noemde), dus in een soort
mini-novelletje.
Sfeertekening. Dialogen (of monologen waarop de ik-figuur antwoordde met ‘hm’
of een hoofdknikje). Een plotje. Kortom: een verzonnen verhaaltje ofte wel literatuur.
Elke dag een verhaaltje schrijven, ja, dat is inderdaad heel wat moeilijker dan elke
dag een column schrijven! Daar had ik een heidens respect voor. Niet voor de
kwantiteit van de Kronkels, maar voor de aard (en natuurlijk ook de kwaliteit) van
die kwantiteit!
Aan de andere kant alles went. Heb je de vorm eenmaal gevonden, en heb je het
ritme voor zulke stukjes eenmaal in je vingers, dan gaan je Kronkels met behulp van
het voorhanden materiaal daar op den duur vanzelf naar staan. Vaste patronen hoeven
de creativiteit niet te belemmeren, zij kunnen er ook de bedding voor vormen - zoals
Johan Cruijff de Ajacieden altijd voorhield...

Cocktailparty
Ik heb altijd veel bewondering gehad voor Carmiggelts Kronkels. Het beste bewijs
daarvoor is wel, dat ik ze elke dag ook inderdaad las. Maar ik vind desondanks niet
dat hij de P.C. Hooftprijs in 1974 veel te laat kreeg. Hij heeft zich gaandeweg
ontwikkeld van een stukjesschrijver tot een literator. Mijn vrouw vertelde laatst in
gezelschap hoe zij in Polen voortdurend moest vertellen hoe het toch met onze
koningin ging, waarop ik mij Carmiggelts befaamde Kronkel over onze koningin en
de Noorse koning herinnerde: ‘We have no king, we have a queen’...
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Ik zocht die Kronkel op (‘Onze vriend in Oslo’ in de bundel Ping pong) om hem
tot algemeen vermaak voor te lezen, en merkte toen dat Carmiggelt in de aanloop
wel erg barok tekeer was gegaan bij zijn beschrijving van een cocktailparty: ‘Te
Rome was ik weer eens in de gelegenheid deze verticale ontspanning te beoefenen
(1). Merendeels buitenlandse gasten hadden zich verenigd ten puissanten huize (2)
van een heer die, in het hart van de kwestie (3), stond te kijken als een boeiende
persoonlijkheid, voor wie hem wist aan te snijden (4). Zijn echtgenote, die wij op
een moeilijk levenstijdstip aantroffen (5), dwarrelde gastvrouwelijk rond en sloeg
fonteinen geestdrift uit een rots van wanhoop (6). Men nipte aan verversingen, zoals
vorstelijke personen maar niet kunnen laten het noenmaal te gebruiken (7). Er heerste
een stemming van wellevend verbeten verveling (8).’
Ik heb cijfertjes achter de zinnen en onderdelen daarvan gezet, zoals dat in
schoolboeken wel gebeurt. Welnu, ik denk dat de Carmiggelt die dit in 1954 schreef,
de zinnen of zinsdelen (1), (4), (6), en (8) ook in 1974 nog zou hebben geschreven,
maar de zinsdelen (2), (3), (5) en (7) toen achterwege zou hebben gelaten. In de loop
der jaren ging hij soberder schrijven, en werd het kunstje kunst. Daarom was het
geen verzuim dat hij de P.C. Hooftprijs ‘pas’ in 1974 kreeg (34 jaar nadat hij Vijftig
dwaasheden publiceerde), maar kreeg hij die prijs te rechter tijd. En ook zeer terecht.
En Godfried Bomans, had die dan geen P.C. Hooftprijs verdiend? Ook ja, maar
toch minder. En dan eerder voor essay dan voor literatuur. En mr. E. Elias, alias
Praetvaer, alias Hendrik Hagenaar, alias Flaneur? Die schreef toch meer mijmeringen,
in de wij-vorm, met een toontje, daar geef je geen P.C. Hooftprijs voor. En de
Oproerige krabbels van A.B. Kleerekoper dan, SDAP-lid van de Tweede Kamer,
dagbladschrijver in Het Vrije Volk? Aardige stukjes, kleine pamfletjes, schetsjes uit
het volle leven, maar een P.C. Hooftprijs? Nee.
Door die P.C. Hooftprijs voor zijn Kronkels verheft Simon Carmiggelt zich boven
zijn journalistieke collega's stukjesschrijvers/eendagsvliegen/columnisten, en dat is
goed. Zo moet het ook maar een tijdje blijven.
■

In raadselen gehuld
Ik hield zo van Carmiggelt, gek is dat,
we hebben samen nooit iets uitgevreten.
Maar hij behoorde tot het soort poeten
waarmee je dagelijks te maken had.
Hij was het altijd kloppende geweten,
die op zijn vaste plek in 't avondblad
na een, twee keiltjes in de binnenstad
het leven leek te hebben doorgemeten.
Hij was zo'n man waarvan ik dikwijls dacht:
ach, was hij maar mijn vader of mijn oom,
wat zouden wij elkaar dan veel vertellen!
Maar als ik hem zag lopen langs de gracht,
in raadselen gehuld, dan was mijn schroom
te groot om zelfs mijn pas maar te versnellen.
Nico Scheepmaker
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Sonnet geschreven bij de dood van Simon Carmiggelt
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Schrijven en lachen is de rug toekeren aan 't droevig lot
Tientallen jaren open huis bij de Carmiggelts
Max Nord
Telkens als ik Den Haag binnenrijd naar het Centraal Station - vroeger was dat zo'n
miezerig stationnetje, er ging geloof ik alleen een treintje naar Utrecht - zie ik dat
de Muzenstraat nog bestaat. En elke keer kijk ik of ik die nog herken. Want daar
woonden Simon en Tiny, op nummer 16, toen ik ze leerde kennen. Dat is nu bijna
vijftig jaar geleden. Hij was verslaggever van de Vooruit, de Haagse editie van Het
Volk, en ik was zijn collega geworden als ‘volontair’ bij Het Vaderland. Zo heette
dat toen, je kreeg geen salaris maar mocht het vak leren en je rot werken, want een
krant had niet alleen een ochtendblad en een avondblad maar kwam ook nog met
een zondagochtendeditie uit. Simon deed verslaggeverij, schreef film- en
toneelkritieken, daarbovenop had hij enkele malen per week een cursiefje. Ik deed
eveneens verslaggeverij, al gauw ook film en een heel enkele maal toneel, dan verving
ik Ter Braak.
Het eerst kwam ik hem tegen voor een verslag van de feestetalages van de Bijenkorf
in december. We kwamen er wat lacherig vandaan, want hij had me gewenkt achter
te blijven toen de directeur opstond ter bezichtiging van die etalages: er was nog heel
wat sherry over. Die dronken we samen op. Toen we het pand verlieten kregen we
een ballonnetje van de portier, met wie we samen opliepen tot onze wegen scheidden.
De kennismaking had plaatsgevonden en al spoedig kreeg ik een uitnodiging om bij
hem langs te komen in de Muzenstraat. Hij woonde boven een garage, een paar
huizen van de portierswoning van het gebouw der Vrijmetselaren op de Fluwelen
Burgwal, aan de andere kant niet ver van de Zwarteweg, waar toen nog het imposante
Gebouw van K. en W. stond (Kunsten en Wetenschappen). Dat is afgebrand. Het
bovenhuis van de Carmiggelts werd ook een beetje het mijne. Ze hielden op zaterdag
‘open huis’, zoals later ook in Amsterdam, en in de bezetting waren er meer zaterdagen
in de week dan de kalender aangaf. We gingen dan van onze stamkroeg de Posthoorn
- de oude, weggebombardeerde Posthoorn aan het Smidswater - dikwijls met een
voorraadje flessen naar de Muzenstraat en bleven daar ook maar slapen, omdat je
toch niet meer over straat mocht. De kasten van de Carmiggelts bevatten tot mijn
verbazing voornamelijk matrassen. Daarop moest gelegen worden als Tiny het beval,
dat zag je aankomen als er koffie kwam. Het droogkeels ontwaken kwam, als ik me
goed herinner, tot stand middels op het gelaat gesprenkeld water. Het was het koude
begin van een arbeidzame dag, die dikwijls een eender einde had.

Roekeloze gastvrijheid
Simon Carmiggelt was in die jaren een vrolijke collega, lang, breed, rossig haar en
nog zonder bril. Hij trad de wereld weliswaar met argwaan, waakzaam dus, maar
toch begerig tegemoet. Zijn met understatements gelardeerde ironie - hij sprak zoals
hij schreef - zijn vriendschappelijke omgang en zijn opmerkingsgave ook voor de
kleinste details in het bestaan, bezorgden hem uitsluitend vrienden. Het waren er
veel, een grote kring verwante schrijvers, schilders, acteurs en actrices, journalisten,
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vond in hem en zijn vrouw zijn basis. Dat waren in die tijd voornamelijk Jan Meijer,
zijn oudste vriend, met wie hij in zijn jonge jaren een befaamd schoolblad had
gemaakt, De Schakelaar; Wim van Norden, student economie uit Gouda die een tijd
lang een kamer bij hem in de Muzenstraat had; Ajé Noordam, oude schoolvriend
ook, die in de oorlog dwars door de linies heen uit Antwerpen naar Den Haag
terugkeerde; Jan van Wijk, eveneens student economie en bevriend met Jan Meijer;
Paul Steenbergen, Caro van Eyk, Max Croiset, Bob de Lange, Guus Oster, Hans
Carpentier Alting en Willy Haak, toen allen verbonden aan het Residentie Tooneel;
Jan en Rie Roede, op wier atelierwoning ook menige zaterdag werd gevierd in
onontkoombare aanwezigheid van de beeldhouwer Dirk Bus; Willem Hussem,
schilder-dichter; later ook Jacques Bloem en A. Roland Holst; Clara Eggink natuurlijk
ook en Jan Campert niet te vergeten, journalist in Den Haag; de Haagse
schrijver-journalist Ben van Eysselsteijn; en Theo Ramaker, een van de collega's van
de Vooruit. Jan Knijnenburg en zijn vrouw Beb, eigenaars van de Posthoorn, werden
ook tot de vrienden gerekend, hun kinderen werden soms Caro of naar een ander
dierbaar iemand uit de kring geheten. Simon bewoog zich daarin als een vis in het
water. Hij werd om zijn humor en tact gewaardeerd, om zijn geest en karakter bemind,
om zijn gave van het woord hoog aangeslagen en om zijn en Tiny's roekeloze
gastvrijheid en gulheid druk bezocht. Zijn beminnelijkheid was geen zachtheid, verre
van dat. Hij zocht het conflict niet, dat is altijd zo gebleven, maar hij ging het niet
uit de weg en hij kon uitstekend het gevaar van onbetrouwbaarheid of erger
onderscheiden. Dat is in de bezetting wel gebleken. Zijn bescheidenheid begon pas
later op te vallen. Toen zijn cursiefjes in Het Parool onder de naam Kronkel ook in
boekvorm hem een immense populariteit hadden gegeven en hem een (late) erkenning
uit de officiële literatuur opleverden, bleef hij zich hardnekkig journalist noemen.
Hij meende oprecht wat hij schreef in het eerste kwatrijn van zijn openingsvers ‘Tot
u’ uit Het jammerhout:

De kunstredactie van Het Parool, februari 1947. Van links naar rechts: Max Nord, Lex van Delden
(bureauredactie, muziekrecensies), staand Ko Prange (beeldende kunst), zittend Paul F. Sanders
(muziek), Simon Carmiggelt.
Destijds wou ik graag verzen maken.
Maar zie, de gaaf mij ingestort,
schoot tot die weelde nét te kort.
Ik bleek te klein voor tafellaken.

Hij had de traditionele dichtkunst trouwens wel degelijk beproefd. Ik bezit een deeltje
Nieuwste Dichtkunst uit De Uilenreeks van Bigot en Van Rossum, dat helaas
ongedateerd is maar waarin ik mijn naam heb geschreven en het jaartal 1935, waarin
een uit Stols' poëzie-tijdschrift Helikon overgenomen gedicht van Simon staat tussen
werk van alle grote namen van die tijd. Het heet ‘De Moordenaar’ en heeft de executie
van een roofmoordenaar tot onderwerp (‘Maar hij wás een kind, dat met een wilde
kreet het leven zag’) in vijf kwatrijnen. Op dat soort poëzie was hij dus teruggekomen,
maar de gaaf hem ingestort heeft hij niet verloren laten gaan, gelukkig voor ons.
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Eind 1931 had hij gesolliciteerd bij de Vooruit, maar hoofdredacteur Voskuil heeft
verteld dat de Amsterdamse directie van Het Volk hem ‘in geen geval’ wilde
benoemen. Als los medewerker had Simon eens een bioscoop van de
advertentiepagina's weggeschreven... Protesten van Voskuil met de steun van Winkler
in Amsterdam brachten zijn redacteurschap toch tot stand. Bij de Duitse bezetting
nam Simon principieel ontslag, evenals zijn oudere broer Jan die als redacteur
economie bij Het Volk in Amsterdam werkte en ook muziekkritieken schreef. Zij
behoorden tot de weinigen, zeer weinigen. Jan werd opgepakt en door de Duitsers
in een concentratiekamp omgebracht.

Omslag van ‘Vijftig dwaasheden’ (1940), getekend door zijn vriend Jan Roede

Simon stond op straat, met vrouw en kind, hij aanvaardde toen een baan als perschef
bij het Residentie Tooneel waar hij ook weer wegging toen de Kultuurkamer werd
ingesteld. Van zijn groothartigheid en onbevreesdheid in die dagen het volgende
staaltje. Zelf was ik weggegaan bij Het Vaderland en opnieuw gaan ‘volontairen’
bij uitgeverij A.A.M. Stols. Voor diens internationale kunsttijdschrift Halcyon had
ik op zijn verzoek een artikel over de Franse tekenaar Constantin Guys geschreven,
maar omdat ik al snel een publikatieverbod had gekregen, moest ik zinnen op een
pseudoniem. Toen ik dat met Simon besprak, zei hij zonder omslag: ‘Ach, zet er S.
Carmiggelt onder, dan ben je van alle gedonder af.’ Zo kwam het dat ik eenmaal
onder zijn naam heb gepubliceerd, ik ben er nog verguld mee.

Blauwe mannen
Het jaar van de bezetting was het jaar dat zijn eerste bundel cursiefjes Vijftig
dwaasheden uitkwam - waarvan ik de correctie deed, daarin was hij niet handig - en
dat hij met vriend Noordam als uitgevers de redactie op zich nam van Deze Week in
Den Haag, een op Parijs' voorbeeld geschoeid weekblad (La Semaine à Paris) met
de agenda's van schouwburgen, concertzalen, musea, galeries (en die van de laatste
tram!) Hij schreef er weer cursiefjes in, ik verzorgde kleine stukjes over literatuur
en deed de correctie, de meeste vrienden schreven er zo nu en dan in. In Honderd
dwaasheden, dat in 1946 uitkwam, zijn er wat van die stukjes uit Deze Week
opgenomen, voor mij zijn ze onvergetelijk. Om het verslag van de telefoonaanleg in
zijn huis in de Muzenstraat, ‘Blauwe Mannen’, heb ik voor de honderdste keer toen
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ik het overlas zitten schateren. En het verhaal ‘Gewichten’, over de zes pond die zijn
dochter woog terwijl Parser het niet veel vond, die had twee dochters van acht pond:
‘Ik zou Parser de koffie langzaam in het grote, behaarde rechteroor willen gieten,
maar ik bedwing me nog.’ Parser stond model voor Eduard Elias, de Hendrik
Hagenaar van Het Vaderland toen, die weliswaar geen dochters had, maar het gewicht
van Simons oudste toch onvoldoende had bevonden.
De openingszinnen van die stukjes geven dikwijls een vrolijkheid aan die na de
dood van zijn broer en van zijn vader in de grimmigheid van de oorlog vrijwel
verloren is gegaan. Die van ‘Proefdier’: ‘Mijn baas wil dat ik medisch gekeurd word,
omdat hij een wrak niets in het vooruitzicht kan stellen.’
De illegaliteit bracht ons nog nauwer samen dan daarvoor. Ik ontvluchtte Den
Haag eind 1943, ging naar Amsterdam en vond een groot huis op de Reguliersgracht.
Frans Goedhart was opgepakt en ter dood veroordeeld, Jan Meijer zat in Utrecht en
Van Norden ontweek Den Haag ook zo veel mogelijk, Simon en Tiny kwamen met
de kinderen ook maar bij ons wonen en namen hun intrek op de eerste verdieping
van ons grachtehuis; daarnaast zat de SD, maar dat vonden we wel veilig. Dat huis
werd daarom wederom een middelpunt van de illegale Parool-mensen. Er was nog
ruimte op zolder, waar menigeen meer dan één nachtje overbleef. Simon, die zetten
en drukken verzorgde, de krant ook opmaakte en er spaarzaam in schreef, Simon
bleef dezelfde, gelijkmoedige, maar nu dikwijls bitterder spotter. Zijn inzet in het
illegale werk was dezelfde als voor zijn schrijven, toegewijd, onverzettelijk. Toen
hij na een korte gevangenschap plotseling vrijkwam, ging hij niet eerst naar huis,
maar naar de drukkerij, want er moest die dag opgemaakt en gedrukt worden en hij
was er niet gerust op dat dat goed zou verlopen!
Voor mij, zenuwknoop, was hij de rust en ontspanning zelve, al begreep ik wel
dat hij een vorm van zelfbedwang beoefende die voor mijn persoon onhaalbaar was.
Alleen bij het ‘glaasje draaien’ werden zijn zenuwen hem dikwijls de baas. Dat was
een spelletje waar de letters van het alfabet in een cirkel werden gelegd, een
kartonnetje met ja bovenin, een met nee onderin. Een omgekeerd borrelglaasje in
het midden. Wij hielden de vinger boven het glaasje, aanraken mocht niet, en een
van ons vroeg dringend of er een ‘intelligentie’ aanwezig was. Soms was het nee,
dan begonnen we opnieuw. Liep het glaasje, jazeker, het liep, verschoof, naar ja, dan
werd de intelligentie gevraagd naar informatie over afwezige personen en we kregen
zorgvuldige antwoorden, meestal van ijzingwekkende aard. Werd het erg spannend,
dan trok Simon zich op de wc te-
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rug, met de deur open om toch niets te missen.

Tiny Carmiggelt-De Goey in haar verlovingstijd

De Duitsers het land uit en van de straat, gingen we aan de slag met het nu legale
Parool. Simon werd chef kunstredactie, deed film en toneel. Dat was slopend, vooral
ook omdat bijna niets van wat de kunst inbracht in de krant kon. Om bijna elke
millimeter tekst werd gevochten. Toen dat een beetje voorbij was, gaf hij het op en
bepraatte mij de cheffunctie over te nemen. Hij wilde geen chef zijn, hij wilde zijn
eigen, ongebonden gang gaan. In Klein beginnen spreekt hij zijn dankbaarheid uit
een vrouw getrouwd te hebben die niet van hem eiste dat hij - waarvan dan ook chef zou zijn. Bíj de film en het toneel ging hij, toen de krant nog wat ruimer in het
papier kwam te zitten, nog de Kronkel schrijven. De kopij van recensenten werd
afgehaald, de Kronkel natuurlijk ook, en op de redactie hebben we hem zelden gezien.
Als criticus was hij mild, maar zijn vlijmscherpe geestigheden konden wel degelijk
sterke weerstanden oproepen. Ik herinner me niet dat hij bioscopen heeft
weggeschreven van de advertentiepagina's, zoals in de jaren dertig bij De Vooruit,
maar ik weet nog heel goed dat hij begin 1948 van een voorstelling van Naar het u
lijkt (Shakespeare) door Comedia gewag maakte van pijlschietende acteurs die mikten
op de brandweerman. Dat was van de loge opzij te zien, ik kan het bevestigen want
ik zat naast hem. Het leverde hem een brief van Cor Hermus op, inhoudende niet
minder dan 14 vereisten waaraan een toneelcriticus had te voldoen (afgedrukt in Kijk,
S. Carmiggelt: Arbeiderspers 1973). Dat had na enig overleg met Guus Oster tot
resultaat dat Simon een lezing over toneelkritiek hield voor het gezelschap van
Comedia. Met debat na. En ja hoor, de vraag die wij verwachtten kwam op tafel:
was eigenlijk niet alleen een vakman van het toneel voldoende bekwaam tot kritiek?
Vernietigend antwoord: de enige vakman die ooit kritieken heeft geschreven, Eduard
Verkade, is dan ook per deurwaardersexploot de toegang tot de Amsterdamse
Stadsschouwburg ontzegd.

Schuldenput
Ook iets dergelijks wist Simon zo te ‘brengen’ dat er geen ruzie van kwam, de goede
verstandhouding met Comedia werd hersteld. Toch maakte hij weer zo veel goede
vrienden in dit milieu dat hij de kritiek eraan gaf. Het is jammer dat aan deze sector
van zijn zo veelzijdige werkzaamheden geen aandacht is besteed. Ik hoop dat zijn
uitgever ons ooit nog eens een bloemlezing van zijn toneel- en filmkritieken aanbiedt.
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De jaren die volgden waren niet alleen die van de Kronkels, maar ook die van zijn
‘versjes’ (Karel Bralleput in de ‘Kleine Krant’ van Koolhaas in De Groene), maar
ook van zijn werk voor Wim Kan en Wim Sonneveld, ook voor een jeneverblad, van
zijn lezingen, eerst samen met Annie Schmidt, om de diepe put van zijn schulden te
dempen, ook van zijn optreden voor de radio (onder andere een muziekrubriek) en
voor de televisie. En, jawel, jarenlang ook weer van het zaterdagse ‘open huis’, in
het Weteringplantsoen. Een andere, maar gelijksoortig samengestelde kring van
vrienden, zoals Fons Rademakers, Ko van Dijk, Ellen Vogel, Indra en Tine
Kamadodjo, Willy Walden, Geert van Oorschot, Reinold Kuipers, Willem Wittkampf,
Hetty Blok, Evert Smit plus vrouw, Hugh Jans, en de oude vrienden uit Den Haag
die naar Amsterdam waren gekomen. Het waren, wederom, onvergetelijke
bjeenkomsten die niet zelden duurden tot de zon, als immer, in het oosten opkwam.
Met Simon als onbetwist middelpunt, pratend, lachend, luisterend. Later, toen de
drooglegging was aangebroken, waren er de niet minder memorabele Spaanse, Franse,
Italiaanse en andere verrukkelijke etentjes van Tiny, in beperktere kring. Tot het
ophield en zij zich terugtrekken, niet meer ontvingen, nauwelijks nog uitgingen. Dat
was een verarming voor ons.

Carmiggelts eerste publikatie op literair gebied. Het gedicht ‘De moordenaar’ verscheen in 1932
in het tijdschrift ‘Helikon’. In dit exemplaar heeft Carmiggelt later aan de ondertekening toegevoegd:
‘moordenaar van de poëzie’.

De moordenaar
Men heeft hem in de morgen neergeschoten op het plein.
Tegen een schutting die, doorzeefd van kogelgaten,
de warme vreugd van zondoorlichte straten
vermoeden liet. En vogels, die de schoone schijn
van Mei en bloemen op hun wieken droegen,
vlogen over het plein toen hij daar lag
- een kille schaduw in de blijheid van de dag met starre oogen die geen medelij' meer vroegen.
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Het is voorbij. Hij heeft geroofd, gemoord,
geplunderd en bedrogen - Maar hij wás
een kind, dat met een wilde kreet het leven zag.
Een fel bestaan heeft in metalen greep gesmoord
wat eens aan goed en schoon, als een belofte in zijn oogen heeft geblonken
Hij stuurde driest en scheef en als bedronken.
- Nu hebben onverbiddelijke kogels aan zijn leven
dit plotselinge slotaccoord gegeven.
........................
Waaraan heeft hij gedacht toen hij die stalen loopen zag?
Aan 't lieve, dat een meisje om 'r haren droeg?
Of een café-gesprek? - Wie weet. Het hart waardoor een kogel joeg
zal nu geen vrees meer hebben voor een nieuwe wilde dag.
S. CARMIGGELT

Simon bleef een ‘groot miniaturist’, zoals A. Roland Holst hem genoemd heeft in
het kwatrijn voor het Vriendenboek dat wij voor hem maakten bij zijn vijftigste
verjaardag (43 exemplaren, niet in de handel). Die werd gevierd in Artis met een
fanfarecorps ter ontvangst en een lunch op 7 oktober 1963. Op het menu stond ook
‘wild’. Dat was een kleine leeuw die hem op schoot werd gezet tijdens de speech
van Godfried Bomans. Het leeuwtje at niet hem op maar de kalfsoester die op zijn
bord lag.
Een miniaturist, een verkleiner, bleef hij tot het eind. Op zijn laatste ziekbed zei
hij over de hartaanval die hem had geveld tegen mij: ‘Ja, het was wel vervelend.’
Heeft hij ons alles laten weten van zichzelf in zijn zo bij uitstek autobiografische
werk? Ik ben er niet zeker van en haal daarom nog eens dat eerste versje uit Het
jammerhout aan, waarvan ik de openingsregels al citeerde. Het zijn de beginregels
van het derde kwatrijn, en ze luiden:
Schrijven en lachen is de rug toekeren
aan 't droevig lot. Ik doe het hier.

Schrijven en lachen heeft hij veel gedaan. Ons heeft hij in elk geval de rug niet
toegekeerd, maar zijn hart, zijn genegenheid gegeven. Ook het droevig lot heeft hij
al vroeg beschreven. Daartoe citeer ik de twee slotkwatrijnen van het laatste vers uit
dezelfde bundel, ‘Verjaarsversje’:
Zie, als door Peachum voortgedreven,
komen zij aan: de angst, de spijt,
de onmacht en de bitterheid,
de kwalen en 't vergeefse streven.
Pas op, pas op, daar komt het aan.
Een leger onder vale vlag.
De optocht van de oordeelsdag.
En vader Dood loopt achteraan.

■
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Voorlezen met Simon

Carmiggelt en Annie Schmidt tijdens een van hun voorleesavonden in de jaren vijftig

Annie Schmidt
Hij wordt oud, dacht ik, toen hij me nawuifde op het perron. Wij wuifden elkaar na
en stapten dan in dezelfde trein. Hij helemaal voorin en ik helemaal achterin, zo ver
mogelijk van elkaar vandaan. Niet omdat we elkaar niet konden luchten, maar omdat
we alle twee ijlte en leegte om ons heen nodig hadden. In de trein kon je werken. Hij
aan z'n stukje, ik aan m'n versje. We moesten altijd de volgende dag iets afleveren.
De trein ging naar Deventer. Altijd naar Deventer in mijn herinnering, hoewel het
ook Arnhem was en Den Helder en Heerlen, een soort tournee. Het was zo midden
in de jaren vijftig en dus heel zot dat ik hem op dat perron ineens oud vond. Hij was
nog maar even in de veertig.
Het vak had daar natuurlijk iets mee te maken. Er zijn meer mensen die elke dag
een stukje moeten schrijven maar ze hoeven niet elke dag een práchtig stukje te
schrijven en dat moest hij wel. Niet dat de redactie het van hem eiste, die vond alles
goed wat hij deed. Ook zijn vrienden vonden alles mooi. Maar hij wou stukjes
schrijven die hij zélf mooi vond en hij was niet gauw tevreden.
Columnisten (zo heetten ze toen nog niet) zijn evenals vleermuizen uitgerust met
een soort radarapparaat dat duizenden echosignalen naar hen toe stuurt. Uit al die
signalen moeten ze bliksemsnel - de vleermuizen zowel als de columnisten - datgene
opspeuren wat ze nodig hebben. Een insekt bij de vleermuizen. Een idee bij de
stukjesschrijver, een idee, hoe klein ook, al is het maar een kiem, een embryootje.
Het vleermuis-zijn wordt een tweede natuur, maar het is een slopende leefwijze voor
een mens.
Deventer dus om een lezing te houden over humor. We waren uitgenodigd door
het Instituut voor Volksontwikkeling.
Ik denk dat die club niet meer bestaat. Volksontwikkeling. Wat is volk? Bestaat
dat nog? En zo ja, wil het dan ontwikkeld worden? Nu is er alleen publiek. En publiek
wil helemaal niet ontwikkeld worden. Het wil uitsluitend geamuseerd worden.
Die lezingen voor Volksontwikkeling deden we aanvankelijk niet samen. Nee, er
was een derde. We werden ingeleid voor de pauze door professor Garmt Stuiveling.
Hij hield inderdaad een stevig gefundeerde lezing over humor in de literatuur, een
lezing, zo geleerd doorwrocht en loodzwaar dat ik onmogelijk daar achter aan kon
komen met: ‘Dit is de spin Sebastiaan...’ en Simon met de zin: ‘Toen ik de kroeg
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binnenkwam zat ouwe Joop daar al.’ We moesten eerst een rede houden om onze
lichtzinnigheid te verontschuldigen.
Al heel spoedig bleek dat we beter zonder Garmt konden, ook al werd het Volk
daardoor minder Ontwikkeld. Simon probeerde aanvankelijk nog serieus het begrip
humor te analyseren maar het klonk of hij een brok koude frikadel in z'n keel had.
Praten OVER humor is verpletterend vervelend. Ook Bergsons Le Rire en Freuds
Der Witz ontlokken nergens een lach.
We lieten dus alle Ontwikkelende zinnen radicaal weg en lazen voor.
Het verbaasde mij toen al hoe Simon met z'n moedeloze stem verhaaltjes voorlas
over moedeloze mensen, waar een hele zaal om schaterde waarna het publiek (nee,
het Volk) opgewekt en vol levensmoed naar huis ging.
Er kwam nog wel een dankwoord van de voorzitter. Ik herinner me er een die zei:
We danken de heer Carmiggelt en mevrouw Corsari voor deze genotvolle avond. Ik
kreeg een bos anjers die ik Simon meegaf voor Tiny want ik haat anjers en zij hield
er weliswaar niet van maar gedoogde ze... Toen we op straat stonden zei een man:
Een mooie avond!
O ja? vroegen we blij verrast.
Ja, zei hij. Voor de tijd van het jaar.
We gingen naar het hotel. Simon om z'n stukje te schrijven ik om een dialoogje
voor de familie Doorsnee te bedenken. De vleermuizen hadden hun prooi, voor die
dag.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

8

'k Heb schoonheid uit mijn pen gewrongen
De lichte muze van Karel Bralleput
Jan Boerstoel
In 1974 begon de victorie. Toen werd aan Simon Carmiggelt de P.C. Hooftprijs voor
proza toegekend. Ongetwijfeld tot groot enthousiasme van zijn vele bewonderaars
en vrienden. De geestigste ‘stukkies’-schrijver van Nederland leek daarmee immers
definitief de literaire erkenning te krijgen, die zij hem al zo lang toewensten. Nu was
het niet zo, dat zijn schrijversleven tot dan toe ongelauwerd voorbij was gegaan. In
1961 had hij de prestigieuze Constantijn Huygensprijs in ontvangst mogen nemen.
En hij was ook al bij diverse andere gelegenheden voor zijn Kronkels onderscheiden.
Maar zulke goedbedoelde eerbewijzen waren toch niet echt te vergelijken met de
Staatsprijs voor de Letterkunde. Vanaf dat moment stond hij, net als de man van
Corrie uit zijn gedicht ‘Carrière’, officieel te boek als ‘letterkundige van Nederland’.
En dat was terecht. Want Simon Carmiggelt was een groot schrijver.
In datzelfde jaar 1974 werden zijn ‘spotverzen’ onder de titel De gedichten
nogmaals en voor de laatste keer gebundeld. Eigenlijk was dat niet nodig, want sinds
1961 bestond er een heel goede (en goedkope èn regelmatig herdrukte)
verzamelbundel Torren aan de lijm. Die bevatte als ‘pennespatten’ die hij eerder
onder het pseudoniem Karel Bralleput aan de openbaarheid had prijsgegeven in
respectievelijk Het jammerhout (1948), Al mijn gal (1954) en Fabriekswater (1956).
Afgezien van de schitterende ‘Tekst voor een wijnkaart’ werd daar in de nieuwe
compilatie weinig aan toegevoegd. Maar Carmiggelt was inmiddels door de h.h.
critici erkend als literator en dat vroeg om een passende heruitgave van zijn poëzie.
Althans van een gedeelte daarvan. De anti-werkloosheidsgedichten die hij in de jaren
dertig in de ‘Socialistische Gids’ gepubliceerd had werden opnieuw buiten
beschouwing gelaten. Ik zou trouwens best geïnteresseerd zijn, als ook die nog eens
werden uitgegeven. Al was het maar voor de volledigheid. Maar goed, De gedichten
beperkte zich dus tot Carmiggelts, tussen 1948 en 1965 geschreven, light verse.
Het hoge woord is eruit... Simon Carmiggelt was een ‘light verse’-dichter avant
la lettre. En als zodanig zou hij waarschijnlijk nooit het Letterkundig Museum gehaald
hebben. Dat zegt overigens niets over zijn poëtische kwaliteiten. Maar in een literair
klimaat, waarin de vrieskou stelselmatig gereserveerd wordt voor alles wat vormvast
en qua inhoud direct aanspreekbaar geschreven is, zou de dichter Carmiggelt, vrees
ik, weinig letterkundig geschoolde handen op elkaar gekregen hebben. Vormvast
was hij (meestal). En iedereen kon zijn verzen begrijpen. Bovendien waren ze vaak
om te lachen. Want Carmiggelt was in wezen een ernstig man. En oprecht ernstige
mensen hebben nog wel eens last van gevoel voor humor. Daar komt bij, dat hij ook
een voorzichtig man was. Tegen kritiek dekte hij zich bij voorbaat in door net te
doen alsof hij zijn ‘versjes’ niet serieus nam. Neem het openingsgedicht ‘Tot U’:

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Handschrift van het gedicht ‘Ons uitstapje’. Carmiggelt dichtte wel eens in de trein en schreef dan
bij gebrek aan papier op de binnenkant van een opengeslagen enveloppe.

Tot u
Destijds wou ik graag verzen maken.
Maar zie, de gaaf mij ingestort,
schoot tot die weelde net te kort.
Ik bleek te klein voor tafellaken.
Dan maar servet-knoop mij dus om.
Dit is voorwaar geen poëzie,
maar nijverheid van iemand die
alles aaneenrijmt, recht of krom.
Schrijven en lachen is de rug toekeren
aan 't droevig lot. Ik doe het hier.
Wat ge ook zegt, ik had plezier
bij 't plagen van wat vroede heren.
Kritiek en boosheid weer ik af:
‘Dit is maar rommelpotterij,
een grap, een centje, 't gaat voorbij.’
Want spotters zijn nu eenmaal laf.

Toen ik voor het schrijven van dit stuk Carmiggelts gedichten weer eens herlas,
moest ik onwillekeurig denken aan de titel van een van zijn prozabundels: Een stoet
van dwergen. Bij Carmiggelt lijkt de dwerg de maat van alle dingen. Een enkele keer
beschrijft hij echte dwergen (‘Ze keken of ze gaarne dwergen waren.’). Maar meestal
tekent hij mensen met wie, althans wat de lichaamslengte betreft, niets aan de hand
is. Het dwerg zijn (of het zich dwerg voelen) is dan ook nauwelijks een kwestie van
fysiek formaat. Mensen worden in overdrachtelijke zin dwerg (gemaakt) onder het
strenge regime van ‘vader Lot’, dat uiteindelijk iedereen klein krijgt. En de dichter
heeft de rol van ‘iemand die (dat) alles aaneenrijmt’. Soms op een liefdevolle en
weemoedige manier, bijvoorbeeld als het gaat om de ‘omo-witte en onbeduidende’
levensloop van juffrouw Nifterink. Of om de domme, maar au fond wijze bakker
Gijs, die een blaar op zijn teen heeft. Bij andere gelegenheden wordt een wat scherper
pennetje gehanteerd. De toneelcriticus ‘giet de koffie in zijn tragisch mannenhoofd’
en komt uiteindelijk niet verder met zijn analyse van het vertoonde stuk dan: ‘Mien,
het was niet goed.’ De voormalige bohémien, inmiddels ‘tot divankussen saâmgebald’,
blijkt zijn hele leven lang alleen tegen zichzelf gevochten te hebben. En wat te zeggen
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van de schilder-pantoffelheld (‘(...) en als zijn angst zich paars ontlast,/ ageert hij
tegen haar ‘Kom éten, Piet.’), de kinderpsycholoog (‘Dom zijn de meeste ouders,
angstig dom/ en egoïstisch, in hun ongeschoold beminnen.’), de uitgever (‘Toen
Pegasus hem smadelijk had afgeworpen,/ sprong hij Mercurius maar op de nek’) en
die tientallen andere ogenschijnlijk min-of-meer geslaagden? Na door Carmiggelt
in een luttel aantal vierregelige strofen geportretteerd te zijn, lijken ze allemaal
gekrompen. De portrettist zelf trouwens ook, als hij in ‘Mijn zoontje’ constateert:
Ik weet dat eens het uur zal komen,
dat hij mijn ganse onmacht kent
en hoogstens glimlacht om de vent,
die heldje speelde in zijn dromen.

Een probleem, waar veel ouders mee te maken hebben of zullen krijgen. Vandaar,
dat dit thema nog al eens opduikt in de literatuur. En dat brengt me automatisch bij
de vraag of Carmiggelt als dichter beïnvloed is door collega's-/voorgangers. Het lijkt
me niet meer dan normaal. Sommige van zijn gedichten doen (mij in ieder geval)
aan Martinus Nijhoff denken. ‘Mijn zoontje’ tegenover Nijhoffs ‘Aan mijn kind’.
Of het slot van Nijhoffs ‘Impasse’: ‘Juist vangt de fluitketel te fluiten aan,/ haar
hullend in een wolk die opwaarts schiet/ naar de glycine door het tuimelraam./ Dan
antwoordt zij, terwijl zij langzaamaan/ druppelend water op de koffie giet/ en zich
de geur verbreidt: ik weet het niet’, tegenover de laatste regels van ‘Femme d'artiste’:
‘Een jurk kan zij niet kopen want het ongerief/ van zijn gestadig dingen naar de
erepalm/ maakt haar zo arm. Maar in de keukenwalm/ ziet zij hem stralend aan - ze
heeft hem lief.’. En als Elsschot-bewonderaar moet hij zeker diens (22) gedichten
goed gekend hebben. Daarmee valt de verwantschap in vorm en behandeling van de
onderwerpen nog het meest op. Toch zijn er ook verschillen. Elsschot is harder,
cynischer. Die laat ‘Bij het doodsbed van een kind’ als volgt eindigen:
En heeft een uwer een ervaren
en hooggeleerd en vruchtbaar brein:
hij zegge mij of 't waar kan zijn
dat haar de wormen zullen sparen.

Zoiets zou Carmiggelt nooit geschreven kunnen hebben. Die bitterheid heeft hij,
althans op papier, nooit willen opbrengen. Misschien soms een beetje. Zijn gedicht
‘De dronkaard’ heeft als laatste strofe:
En elke morgen is zijn web verstoord.
En elke avond zit hij er weer in.
Gevangen in zich zelf, een rare spin,
Die langzaam door de vliegen wordt
vermoord.

Ook dat is treurig stemmend. Maar toch blijft het daarin gaan om een zelfgekozen
lot (voor zover je dat van een verslaving kunt zeggen). In het algemeen gesproken
is Carmiggelts blinde noodlot huiselijk van aard. Slechte huwelijken. Mislukte
ambities. Lijstaanvoerders die ‘al spoedig uit de mond ruiken’. Waar Elsschot
protesteert tegen een metafysisch gedoemd zijn, overheerst bij Carmiggelt de
melancholie. Zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar. ‘Maar jammer is 't wel...’
Aan Carmiggelts poëzie daarentegen heb ik gelukkig opnieuw weinig ‘jammers’
kunnen ontdekken. Natuurlijk moet je houden van de raillerende toon, het veelvuldig
gebruik van ironie als stijlmiddel. Maar ik hou daarvan. Ook kun je zeggen, dat zijn
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rijmen af en toe een beetje clichématig aandoen. En dat het metrisch gezien ook niet
altijd even fraai is. Soms heb je zelfs een ogenblik de neiging om een regel te gaan
‘verbeteren’, zodat het allemaal wat soepeler gaat ‘lopen’. Maar bijna altijd wordt
een ‘mindere’ zin onmiddellijk gevolgd door weer zo'n prachtige
Carmiggelt-observatie. Als voorbeeld de eerste strofe van ‘Verliefde reiziger’:
In 't kust-pension kwam liefde hem bezoeken.
Zij at haar visje en zijn hart werd warm.
De zoutpot gaf hij haar met blijde charm’
en hij sprak Engels zonder een woord op te
zoeken.

Ik vind dat ‘charm’ een uitgesproken lelijk rijm. Maar de vierde regel maakt alles
weer goed. Dan is Carmiggelt voor mij (ook) weer een groot dichter. Of ik daar gelijk
in heb, weet ik niet. Als bewonderaar en 43 jaar lang als tijdgenoot hoef ik daar ook
niet over te oordelen. Ik weet alleen dat ik, toen ik voor het eerst Torren aan de lijm
las, binnen de kortste keren een aantal gedichten van buiten kende. Zonder dat ik
enige moeite had gedaan om ze uit mijn hoofd te leren. Ik kan ze trouwens nog
opzeggen (en ik doe dat ook nog wel eens in vertrouwd gezelschap): ‘Als knaap was
Karel bij de welpen...’; ‘In wezen was Van Dijk een echte hypochonder...’; ‘Zij heette
juffrouw Vis en had geen man...’. Die luisterrijke openingszinnen... Misschien heb
ik nog meer van de dichter Carmiggelt dan van de gevierde ‘prozaïst en lezerdrijver’
gehouden. Als er iets jammer is, dan is het, dat hij na 1965 kennelijk met dichten is
gestopt.
■
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Niet alleen goed in de oorlog
Drie Russen op bezoek in het Weteringplantsoen
Renate Rubinstein
In mijn boekenkast staat een boek van Carmiggelt dat ik niet lezen kan want het is
in het Russisch. Het is vrij lelijk, maar stevig uitgevoerd, in antracietgrijs
imitatielinnen, met veel illustraties, 380 pagina's dik. Ik vind de plaatjes wel aardig,
maar Carmiggelt schreef in mijn exemplaar, met een pijltje naar het eerste plaatje:
‘Onze Peter is beter’. Of hij daarmee Peter Vos of Peter van Straaten bedoelde weet
ik niet, allebei denk ik. Het verscheen in 1985. Maar voor het zover was had hij eerst,
ter kennismaking, drie Russen op bezoek gekregen. Van het gesprek dat hij met hen
had, maakte Carmiggelt een getikt verslag, dat hij mij gaf. Ik citeer het in zijn geheel:
Op woensdagmiddag 15 februari 1984 kreeg ik bezoek van drie Russische heren.
Yuri P. Izyumow, chef redacteur van de Literatoernaja Gazeta, weekblad, oplage
drie miljoen, die alleen Russisch sprak, een tweede Rus die hem als tolk (Duits)
bijstond in het gesprek en een derde, nog jonge man, bij de ambassade belast met
culturele aangelegenheden, die Duits sprak en ook het Nederlands vrij goed beheerste.
Ze kwamen om mij in de eerste plaats het nummer van de Literatoernaja Gazeta te
brengen waarin mijn in het Russisch vertaalde bundel, die in het najaar zal
verschijnen, werd aangekondigd, met een voorpublicatie van twee verhalen, en om
mij te interviewen.

Carmiggelt en Rubinstein, 1979
STEYE RAVIEZ

De heer I. begon met mij, met hulp van zijn tolk, een overzicht te geven van de
Nederlandse boeken die door uitgeverij Radoega zijn gepubliceerd. Hun grote
bestsellers zijn Erasmus en Multatuli (Max Havelaar).
De heren hadden diezelfde dag een bezoek gebracht aan de Stichting voor
vertalingen. De heer I. zei dat er, aan de Russische kant, behoefte bestond aan een
intenser contact met Nederlandse schrijvers. Hij stelde voor dat de Nederlandse
schrijversbond een delegatie naar Moskou zenden zou, waarvan ik deel moest
uitmaken. Ik antwoordde: ‘Ik ben wel lid van die bond, maar véél schrijvers van
belang zijn dat niet. Daarom is de vereniging nauwelijks representatief. Ik beschouw
mezelf al twintig jaar als een papieren lid en ik zou het nogal dwaas vinden als ik
nu opeens deel zou uitmaken van zo'n delegatie. Om dit te bewerkstelligen kunt u
het best contact opnemen met de vereniging. Als men er daar voor voelt zal men zelf
wel een delegatie samenstellen.’ Via ‘Het Parool’, het dagblad waarin ik zo lang
gepubliceerd heb, bracht de heer I. het gesprek op de bezetting en de illegale pers.
Hij wilde graag alles weten over de techniek en de verspreiding van dat blad. Ik
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vertelde hem wat ik daarover uit eigen ervaring wist. Hij noteerde dit ijverig.
Desgevraagd zette ik hem ook uiteen dat de illegale pers de voornaamste stromingen
in het Nederlandse denken vertegenwoordigde. ‘Het Parool’ stond dicht bij de sociaal
democratie. Toen hij zei nog meer te willen weten verwees ik hem naar dr. L. de Jong
en naar Theun de Vries.
De heer I. prees uitvoerig de strijdbare houding van het Nederlandse volk in
bezettingstijd. Ik zette daar een kleine domper op, door te zeggen dat waarlijk niet
het ganse volk hadpalgestaan en dat de meerderheid tamelijk passief had gewacht
tot alles voorbij was. Ik voegde daaraan toe dat de terreur dan ook hevig was. Via
dit onderwerp kwam de heer I. op de dappere Nederlandse vredesbeweging en onze
strijd tegen de kruisraketten. Hij vroeg daarover mijn opvatting. Ik zei: ‘Op dit punt
komt mijn opvatting geheel overeen met de uwe. In deze gevaarlijke tijd bewaart
men de vrede alleen op basis van kracht.’
‘Maar waarom kruisraketten?’
‘Omdat in Rusland al enige honderden SS20 raketten op Europa staan gericht.’
‘Maar u weet toch ook wel dat wij nooit een land zullen aanvallen?’
‘Wat ik weet is dat het nuttig is een evenwicht te bewaren. Wederzijdse vrees is
misschien wel een der redenen waarom er in veertig jaar geen nieuwe wereldoorlog
is uitgebroken. De Russen zijn, als het om realiteiten ging, altijd zeer praktisch
geweest. Toen Chroestjow in de Cuba crisis begreep dat het Kennedy ernst was, liet
hij de raketten in Cuba meteen weghalen.’
‘Maar hebt u geen sympathie voor de Nederlandse vredesbeweging?’
‘Ongetwijfeld brave mensen. Maar ik deel hun opvattingen niet. U kent natuurlijk
wel de schrijver Aleksandr Zinovjev?’
(Na enige aarzeling gen bevestigend antwoord.)
‘Welnu - hij was hier op de televisie. Toen hem werd gevraagd hoe hij dacht over
de 500.000 vredesdemonstranten, antwoordde hij: ‘In de ogen van de Russen zijn
dat verraders, met wie zij zullen afrekenen zodra ze daartoe in de gelegenheid zouden
komen. Want de Russen zouden denken: als ze hun eigen zaak verraden, dan verraden
ze ons natuurlijk ook.’
Er viel nu een zwijgen.
De heer I. zei: ‘Maar de Nederlanse sociaal democraten staan toch achter de
vredesdemonstranten.’
‘Nu wel. Maar ze willen regeren. En zodra ze regeren, zullen ze hun pacifisme
matigen en vrijwel vergeten.’
(De culturele man van de ambassade knikt.)
De heer I.: ‘Maar de Duitse socialisten zijn toch tegen de kruisraketten.’
‘Ja. Maar de kruisraketten hebben ze in Duitsland gekregen na lang aandringen
van Schmidt bij de Amerikanen, die het helemaal niet wilden.’
De heer I.: ‘Maar nu hebben ze hun standpunt geëvalueerd.’
De culturele man van de ambassade wil weten waarom de Nederlandse literatuur
zich niet bezig houdt met de problemen van oorlog en vrede die toch zo belangrijk
zijn.
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Omslag van de Russische vertaling van een selectie Kronkels

‘Hoe is het mogelijk dat er, in plaats daarvan, een boek verschijnt als Brandende
liefde van Jan Wolkers?’
‘Heb ik niet gelezen,’ zeg ik, ‘en de film heb ik ook niet gezien.’
‘Maar waarom schrijft iemand in deze tijd zo'n boek en geen roman over de
oorlogsproblematiek en de vredesstrijders?’
‘Er wordt aan dit onderwerp in de weekbladen en op radio en televisie heel veel
aandacht geschonken.’
‘Maar geen enkele roman. Terwijl het toch de opgave van de literatuur is...’
‘Als ik u even mag onderbreken: u bent hier in een land waar schrijvers zelf
uitmaken wat de opgave van de literatuur is. Ze schrijven over onderwerpen waardoor
ze sterk worden geboeid.’
‘Maar de Russische literatuur heeft zich altijd met de grote politieke problemen
van de tijd bezig gehouden.’
‘Nou... Tsjechow heeft zich particulier ongetwijfeld politiek geprofileerd door
bijvoorbeeld in een moeilijke tijd Gorki te steunen. Maar in zijn verhalen en
toneelstukken is zijn engagement indirect. Hij tekent mensen en hun onmacht om te
leven, hij ziet hun ondergang naderen, maar hij verlangt niet naar die ondergang.
Want hij bemint ze.’
Aan het slot vraagt de heer I.: ‘Mogen wij in ons blad de meningen die u hebt
uitgesproken, zeer zorgvuldig, weergeven?’
‘Ja hoor. En zet u er vooral bij dat ik geen oorlog wil. Eén oorlog vond ik ruim
genoeg.’
Het is goed dat Carmiggelt dit opschreef, want hoe zorgvuldig de weergave van dat
gesprek was kan men zien aan het volgende verslag dat de heren ervan maakten:
‘Zeker een halfuur heeft S. Carmiggelt, een van de grootste moderne schrijvers, ons
geprobeerd uit te leggen waarom zijn land de Amerikaanse raketten zo nodig heeft.
‘Omdat de vrede gebaseerd is op kracht,’ zo luidde zijn belangrijkste argument.
‘Gelooft u werkelijk dat Holland zich moet verdedigen, dat de Sovjetunie Europa de
oorlog wil verklaren?’
Carmiggelt haalt zijn schouders op. Niet omdat hij geen antwoord weet. Hij is
niet alleen ‘novelleschrijver’, maar ook een heel belangrijke publicist die vele jaren
een eigen dagelijkse kolom in een algemeen bekende krant had en die geregeld
optreedt voor de televisie. Hij is de enige van de Nederlandse letterkundigen wiens
beeld nog bij zijn leven is geplaatst in het Amsterdamse wassenbeeldenmuseum!
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Voor zijn novelles? Laten we niet naïef zijn. Daarvoor verleent men niet een dergelijk
eerbewijs.
Wat hij in de krant en voor de televisie de mensen heeft aangepraat, is wel duidelijk.
Maar voor het eigen daarin opgevoede auditorium spreken over de ‘rode dreiging’
is één ding, iets heel anders is het om dat te herhalen ten overstaan van mensen uit
de Sovjetunie.’
(Uit de Literatoernaja Gazeta van 9 mei 1984 door Joe. Izjoemov en A. Frenkin)
De suggestie dat hij min of meer van staatswege bij Madame Tussaud was
terechtgekomen appelleerde natuurlijk erg aan Carmiggelts gevoel voor humor. Nu
ik het nog eens overlees ben ik vooral geïntrigeerd door de laatste zin van dat stukje.
Vonden de heren het extra erg dat Carmiggelt zijn betreurenswaardige opinie ook
aan vertegenwoordigers van het Sovjetregime vertelde, of was dat eigenlijk een
verkapt compliment? Je kunt het naar beide kanten uitleggen en waarschijnlijk was
dat ook de bedoeling.
Het boek was toen al gedrukt. Maar zou het na dit stukje in een zo officieel orgaan
nog wel uitgegeven worden? Carmiggelt vroeg daarover de mening van Karel van
het Reve, die, als ik het mij goed herinner, iets zei als ‘de Russen zijn ook niet gek’
of ‘ze smijten niet met geld’. Nu het eenmaal vertaald en gedrukt was zouden ze het
misschien een tijdje laten liggen en daarna geruisloos publiceren. En zo is het ook
gegaan. De oplage was meteen uitverkocht. In besprekingen werd Simon Carmiggelt
de Nederlandse Tsjechov genoemd. Of hij er nog voor betaald is, weet ik niet, hij
was van plan het geld over te maken op rekening van de Herzen Stichting, die
Russische schrijvers publiceert die in de Sovjetunie niet uitgegeven worden.
Carmiggelt heeft er nooit moeite mee gehad de mensen op elegante wijze te zeggen
waar het op stond. Hem werd een keer gevraagd, door de rector van een universiteit
in Zuid-Afrika, of zij een bundel van zijn verhaaltjes mochten uitgeven. De rector
had erbij geschreven dat ds. Boesak aan die universiteit was afgestudeerd. Carmiggelt
schreef terug dat hij dat goed vond, op voorwaarde dat het honorarium werd
overgemaakt aan ds. Boesak ter besteding aan een doel dat Boesak goed achtte.
Daarop heeft hij nooit meer iets van die rector gehoord en was de kous dus af.
Nee, van die man kun je niet zeggen dat hij alleen in de oorlog goed was.
■
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Carmiggelt in beeld

1 Ten behoeve van zijn beeltenis in het Wassen-beeldenmuseum wordt de kleur van Carmiggelts
ogen aan een nauwkeurige inspectie onderworpen

2 Fragment van een door Carmiggelt gemaakte pastiche op Bibeb en Sonja Barend, gepubliceerd
in de ‘Juinensche Courant’, 19 maart '83

3 Een van de ontwerpen van Kees Verkade voor het op 24 augustus '88 in de Stadsschouwburg te
onthullen standbeeld
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4 Voor het raam van zijn woning. Foto: Bert Nienhuis

5 Fragment uit de in de oorlog geschreven brochure ‘Wereldmelkboeren’, een opdracht van de
zuivelhandel. In handschrift door hem later toegevoegd: ‘Omdat ik geld nodig had, jaren geleden...’

6 Guus Oster, Carmiggelt en Wim Kan, 1978. Foto: ANP

7 Carmiggelt met Kees van Kooten en Renate Rubinstein tijdens het door de Haagse Post
georganiseerde ‘columnisten-gesprek’, 1979. Foto: Steye Raviez
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8 Het menu ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag

9 Met zijn vrouw Tiny op weg naar de huldiging in Artis
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10 De tramrails voor zijn geboortehuis in Den Haag vertonen bij toeval een forse kronkel. Foto:
Dick Kok

11 Carmiggelt temidden van zijn kinderen en kleinkinderen. Foto: Bert Nienhuis

12 Met Kees van Kooten. Foto: Steye Raviez

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

13 De teksten die hij op de televisie voorlas plakte hij voor de stevigheid op stukken karton. In de
kantlijn gaf hij pauzes aan

14 Een bierviltje

15 Met Bert Haanstra. Foto: Bert Nienhuis

16 Handschrift uit een van zijn schrijfschriftjes. Eén Kronkel was precies twee velletjes.
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17 Met Theo Sontrop, 3 juli '87. Een van de laatste keren dat hij in de openbaarheid was. Foto:
Johannes van Dam
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De N.V. Kronkel
Toen Simon Carmiggelt op 7 oktober 1963 vijftig jaar werd, boden zijn
vrienden hem en zijn vrouw Tiny een diner aan in Artis, een passende
plaats, want daar had Carmiggelt veel vrienden. Een van de eersten die
hem daar kwamen feliciteren was de chimpansee Charley. Toen men aan
het op het menu vermelde ‘wild’ was toegekomen, verschenen er twee
kleine tijgers, waarvan de een zich op Carmiggelts schoot meester moet
hebben gemaakt van de kalfsoester op zijn bord. Tijdens het diner kreeg
Carmiggelt een liber amicorum aangeboden. Van dat boek bestaan 43
exemplaren. Er staan tekeningen in van Otto Dicke, Bantzinger, Mance
Post, Charles Boost en bijdragen van Godfried Bomans, Kees Brusse, Ko
van Dijk, Reinold Kuipers, A. Roland Holst, Anton Koolhaas, Wim Kan,
Annie M.G. Schmidt, Jeanne Roos, Wim van Norden en vele anderen. De
onderstaande bijdrage aan het boek werd geschreven door Wim van
Norden, mede-oprichter van Het Parool en gedurende vele jaren directeur
van de Perscombinatie. Hij behandelt een eigenaardig verschijnsel waar
Carmiggelt jarenlang steeds maar weer mee werd geconfronteerd: het feit
dat hij tamelijk veel geld verdiende met zijn boeken en dat er toch steeds
weer deurwaarders met dwangbevelen voor hem verschenen (als hij zich
niet uit de voeten had gemaakt).

Tekening van Peter van Straaten

Tenslotte overwogen wij dat wij Simon konden inbrengen in een naamloze
vennootschap. Het nut daarvan was dat hij aldus de status zou krijgen van een
produktiemiddel en daardoor geen persoonlijk leven meer zou hebben, net als Hitler,
zij het bij hem uitsluitend om de reden dat er daardoor geen persoonlijke uitgaven
meer opkwamen. Geld, het dominerende artikel welks ontbreken ons zozeer hinderde,
behoefde bij de oprichting geen grote rol te spelen - hoogstens voor de notariskosten,
maar die waren voor rekening van de NV, en vervielen pas na de oprichtingsdaad,
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dus de NV zou evenzeer kunnen functioneren als zij deze kosten niet zo spoedig zou
voldoen en de notaris wat liet wachten tot er overschotten zouden zijn.
Met zorg werd in de statuten het doel zodanig geredigeerd dat niet handeldrijven in
auteursrechten, maar het exploiteren van Kronkel zelf werd beoogd. De NV sloot
het leverantiecontract met Het Parool, de auteurscontracten met de Arbeiderspers
en met buitenlandse uitgevers en contracteerde radio- en tv-voordrachten en de
lezingen voor personeelsverenigingen. Een salaris ontving hij niet, aangezien dit te
gemakkelijk in de belangstellingssfeer van de inspecteur IB viel. Hij stelde zijn
produkten en diensten aan de NV ter beschikking tegen een op het tijdstip van zijn
eventueel overlijden te bepalen winstuitkering, die derhalve aan de eventuele erven
zou toevallen.
Contanten had hij ook eigenlijk niet meer nodig: de NV nam van hem de
Weteringstraatwoning over, welke daardoor onmiddellijk de juridische gedaante van
bedrijfspand verkreeg, bestemd om er het produktiemiddel in te plaatsen. Zijn voedsel
werd hem verstrekt in de bedrijfskantine, waar het werd toebereid door Tiny, die
hiertoe door de vennootschap in dienst was genomen. Aan de bezoekers werden
consumpties verstrekt door de onderneming, welke deze boekte onder
representatieonkosten. Vakanties werden werk- of studiereizen, hem opgedragen
door de NV. Het weinige liquide geld dat hij voor wat losse, gemeenlijk niet in
bedrijfsboekhoudingen voorkomende postjes nodig had, werd hem verstrekt bij wijze
van voorschot, dat met de zojuist genoemde winstuitkering te zijner tijd zou worden
verrekend. De afweer tegen de tot nu toe zo hinderlijke inkomstenbelasting was aldus
bijna volkomen. Het bureau Meijburg & Co. zou hem uit het klantenregister kunnen
schrappen.
Tiny werd directrice van de NV. Niet alleen dat dit een voortbouwen was op het
te eerbiedigen historisch gegroeide, ook functioneel werd zo de optimale
harmonisering verkregen tussen zakelijke en gevoelsmatige factoren, welke laatste
bij het scheppen van rechtspersonen zo vaak worden veronachtzaamd. Zij zou leiding
geven aan de administratieve staf, aan de buitendienst, welke het acquireren van
lezingen en advertentieteksten behartigde, aan de typekamer, aan de vertalers, en
aan het bovengenoemde kantinebedrijf.
De financieringsopzet was heel eenvoudig. Er kwamen twee soorten aandelen, te
onderscheiden met de letters A en B. De Aaandelen, ten bedrage van f 100,-, droegen
de oligarchische macht, zoals het recht van benoemingen, van aanschaf of afvoering
van het produktiemiddel en van het opstellen van de balans; zij bleven het
onvervreemdbaar eigendom van Simon; zij waren ook niet beleenbaar. De B-aandelen
werden aan Simon uitgereikt tegen het inbrengen van de in zijn persoon schuilende
commerciële goodwill, van de contracten met Parool, Arbeiderspers e.d., en van
Weteringstraat 46. Deze stukken zouden uiteraard, bij de grote bloei die de NV
tegemoet ging, aanzienlijk in waarde stijgen. Ze konden later desgewenst op de markt
worden verkocht, zonder dat op de daarbij gerealiseerde overwaarde een fiscale claim
zou komen te rusten - althans zolang de vermogensaanwasbelasting niet wordt
ingevoerd, waarop echter pas kans is als de PvdA een parlementaire meerderheid
behalen zou, hetgeen dus geen voorzienbaar risico was.
Wij overwogen nog of wij het arbeidsveld van de NV zouden uitbreiden door het
opnemen van Morriën, Annie Schmidt en enkele toneelspelers in de constructie;
maar besloten werd dit niet te doen, omdat wij onze conclusies hadden bereikt door
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geduldige oefeningen in abstracte gedachtenreeksen, zodat het te veel tijd zou vergen
anderen daarmee vertrouwd te maken. Beter was het daartoe later over te gaan, als
de NV tot ontwikkeling gekomen was en de koers van haar aandelen enorm zou zijn
gegroeid, zodat men daarvan een kleiner aantal aan deze kunstenaars zou behoeven
uit te reiken tegen hun inbreng dan wanneer dit meteen zou gebeuren.

Carmiggelt met Max Nord (links) en Wim van Norden tijdens een feest van Het Parool

Om niet de indruk te wekken dat alles een onderonsje was, een schijnconstructie,
bedoeld om de fiscus een rad voor de ogen te draaien, werd besloten volledige
openbaarheid te betrachten. Dit was ook zakelijk nuttig, aangezien het rapport van
de Wiardi Beckman Stichting over de hervorming van de onderneming zojuist was
verschenen, en omdat de Kronkelboekjes in sterke mate werden afgezet aan een
Parool- en AP-publiek, dat op emotionele gronden geneigd was wantrouwend te
staan tegenover besloten familievennootschappen. Een public-relations-afdeling
kwam ook in dit verband aan de orde. Daarvoor zou een jongeman met kortgeknipt
zwart haar en puntige schoenen worden gezocht. Zijn taak zou het zijn om de
belangstelling voor de NV Kronkel levend te houden door, als Simon zich in cafés
of schouwburgen bevond, de aanwezigen op hem opmerkzaam te maken, en verder
door milde incidenten te verwekken waarover dan in de pers kon worden geschreven.
Lichtreclames en dergelijke promotiemiddelen verwierpen wij als te vulgair en
vernederend voor een onderneming die op cultureel terrein handelt.
Door een dusdanig rationeel ingerichte organisatie werden alle financiële problemen
opgelost. De enige schaduwkant ervan was, dat er vrij veel aandacht, en dus tijd,
moest worden besteed aan administratieve handelingen.
Zo waren Simon en Tiny bijna onafgebroken bezig met het opstellen, bestuderen
en ondertekenen van balansen, verlies- en winstrekeningen, notulen en
commissarissenraden en van aandeelhoudersvergaderingen, het voeren van langdurige
besprekingen met fiscale adviseurs en accountants, en met het registreren van alle
activiteiten. Dit verveelde hen weldra zeer. Tijd om te schrijven was er daardoor
steeds minder.
Een oplossing daarvoor werd gevonden door het aanstellen van gehonoreerde
functionarissen, die in al deze zaakjes doorkneed waren. Tengevolge van de schaarste
op de arbeidsmarkt moesten aan hen echter zulke buitensporige beloningen worden
toegekend, dat Simon al vrij spoedig als privépersoon een kolom in Het Parool moest
gaan schrijven, om met de opbrengst daarvan de NV Kronkel gaande te houden.
WIM VAN NORDEN
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Ginds verdwijnt de vrijheid, met wapperende rokken
De vrouwen die Carmiggelt vervaardigde
R. Ferdinandusse
Hij kijkt een verpleegster romantisch na: ‘Zij was tot liefde in staat, droeg kuise
wollen sokken en had wulpse billen.’ Die hij is Simon Carmiggelt, en ik citeerde
hem in het artikel dat ik bij zijn dood schreef (VN 5-12-1987). Tussen haakjes schreef
ik erachter: ‘Merkwaardig dat in deze tijd van vele onderzoeken nog niemand die
studie van de vrouwen bij Carmiggelt geschreven heeft.’ Ik tikte die toevoeging in
een opwelling neer - op dat moment leek het doen van zo'n studie me uitermate
boeiend - zonder me af te vragen of het resultaat dat ook zou zijn. Nu, na de vraag
van de Boekenbijlageredactie wat er dan in die studie aan de orde zou komen, twijfel
ik al.
Er zijn in de loop der jaren heel wat interviewers geweest die, uitgaande van de
wijze, altijd naar mensen kijkende Carmiggelt, wilden weten wat hij nu van ‘de
vrouwen’ vond. De antwoorden laten zich raden: ‘Dat kan ik zijn algemeenheid niet
zeggen.’ Zoals ook alle stukjes die als titel Vrouwen hebben beginnen met een man
die opmerkt: ‘Vrouwen zijn wonderbaarlijke wezens’ - waarna er ééntje op de snijtafel
wordt gelegd.
In 1969 vroeg Pour Vous Madame: ‘Met welke vrouw zou u het liefst in contact
komen?’ Carmiggelt: ‘Met Barbra Streisand. Ze zingt meesterlijk. Ik vind ook dat
ze er erg leuk uitziet... Maar ik zou het dat mens nooit aan kunnen doen te zeggen:
ik wil wel eens met u spreken. Ik zou haar nooit lastig vallen.’
De volgende vraag, in hetzelfde blad: ‘Wat vindt u van Mariene Dietrich?’
Carmiggelt: ‘Vroeger geweldig. Had allang moeten ophouden.’ In diezelfde maand
lag in de winkel een nummer van het filmblad Skoop waarin Carmiggelt over zijn
stille liefde schreef. Dat was: Mariene Dietrich, ten dele.

Schroeiend geluid
‘Die wat hese stem betekende echt veel voor me. Veel meer dan de vrouw die zong
zelf. Mijn voorkeur voor stemmen van dit kaliber heb ik altijd behouden. Nu draai
ik platen van Chris Connor, Peggy Lee, Cleo Laine en Joan Armatrading. Zonder
dat de dames in persoon mij begeerlijk voorkomen. Het gaat me om dat schroeiende
geluid. Eigenlijk ben ik, wat dit betreft, Mariene altijd trouw gebleven. Maar ze was
voor mij altijd meer the voice dan the body.’
Ik denk dat de onderzoeker bij het vinden van zulke gegevens goedkeurend zou
knikken. De vrouw bij Carmiggelt: meer idee dan vlees. En natuurlijk, hij was een
man voor stemmen, hij leefde vooral van wat hij hoorde.
Carmiggelt beweert wel meer dat een stem veel kan betekenen. In Vroeger kon je
lachen: ‘Je hebt ook van die vrouwen. Ze worden pas meeslepend als ze beginnen
te praten.’ De schrijver heeft in een koffiehuis een man van minstens vijftig gezien,
een dorre figuur die over wetboeken praat, terwijl een prachtig meisje van twintig
aan zijn lippen hangt. ‘Liefde heeft vele gedaantes,’ is de les. Die bewering over de
stem is maar één van de mogelijkheden, want de Paroolkolom moest vol. Uiteindelijk
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komt de onderzoeker tot de conclusie dat Carmiggelt de hele situatie heeft verzonnen,
omdat hij over het leven van de Amerikaanse toneelschrijver George S. Kaufman
heeft zitten lezen. Dat was ook een oudere man, kippig, brillend, kalig, maar die toch
een stormachtige verhouding had met de filmster Mary Astor. Die hield een dagboek
bij dat een klein schandaal veroorzaakte omdat ze daarin Kaufmans bedprestaties
nauwkeurig optekende. Carmiggelt ziet de dorre man en het mooie meisje, en blijft
zelf op een afstand door van een citaat van Mary Astor de ziel van zijn stukje te
maken: ‘He fucked the living daylights out of me.’
Terug naar Skoop, waarin hij in hetzelfde stukje beschrijft hij hoe hij eens (bereden
door een onverjaagbare kater) in een jury zat die een schoonheidskoningin moest
kiezen. In een nachtclub, niet lang na de oorlog. De andere juryleden stemmen
allemaal op een mollige juffrouw ‘die ik een pretentieuze trut vond’. Hijzelf gaf al
zijn punten aan een dun meisje met ‘een neus die zo wipte dat je er een hoed aan
hangen kon’. Het leverde mij, schrijft hij, naast gratis drank, slechts dit rendement
op: ze lachte tegen me. ‘Het was een lach die tot haar oren reikte, want ze had ook
een grote mond.’
Hé, denkt de onderzoeker, dat klopt met Streisand. Ook een neus waaraan je een
hoge hoed kwijt kon. En zo'n mond. En een geinig type, een vrouw waar je een stukje
over kan schrijven.

Hé, denkt de onderzoeker verder, dat van dat rendement klopt ook. Lees maar eens
hoe vaak, vooral in de beginbundels, Carmiggelt, als hij zich even wervend opstelt,
tot slot laat weten dat hij een lach, of een blik van verstandhouding terugkrijgt. Een
vrouw veroverd, maar altijd op afstand.
In het blad Elegance, juli 1978, stond deze ingezonden brief: ‘Het interview dat
Fred C. Meijer in het juninummer met mij had over vrouwen viel erg mee: eigenlijk
had ik nog heel wat te zeggen. Ik reclameer slechts een woord, namelijk een woord
dat ontbreekt. Mijn bovenbuurvrouw Wies de Jong-Defresne schreef een aforisme
dat ik citeerde. Ik lees in uw blad: “Vrouwen zijn meestal dom. De vrouwen zouden
willen dat dit waar was.” Maar ik zei, citerend: “Mooie vrouwen zijn meestal dom.
De vrouwen zouden willen dat dit waar was.” U voelt het verschil, nietwaar.’
Uit de brief valt al af te leiden dat Carmiggelt zich voortreffelijk op de vlakte had
gehouden: alles wat voor of tegen vrouwen te zeggen valt, geldt ook voor mannen.
Zijn eigen vrouw ging na een rottige dag wel eens de stad in om een blouse te kopen,
maar daar stond tegenover dat hij zelf ook een keer na een diepe depressie een
winterjas had aangeschaft. Het waren de hoogtijdagen van het feminisme en
Carmiggelt voelde zich op glad ijs, uitgenomen deze observatie: ‘Vrouwen haten zo
mogelijk nog vindingrijker dan mannen. Mannelijke haat is logger. Vrouwen kunnen
elkaar zo subtiel haten dat je denkt: “Daar kan alleen een vrouw op komen, dat kan
een man niet bedenken, deze voortreffelijke, maar buitengewoon snierende
opmerking.”’
Tegen het slot van dat interview (in de serie ‘Man over Vrouwen’) zegt hij: ‘Je
hebt van die mannen met een enorm intuïtief gevoel ten aanzien van vrouwen. Ik
heb dat niet. Ik kijk wel eens naar vrouwen en dan denk ik: “Die zit zo en zo in

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

elkaar.” Later gebruik ik haar in een verhaal en dicht haar karaktertrekken toe die
helemaal niet blijken te kloppen. Maar wat geeft dat; ik zet haar naam er toch niet
bij. Ik vervaardig gewoon mijn eigen vrouwen. Ik neem stukjes van de een en delen
van de ander.’

Zigeunerin
Carmiggelt had al een flink deel van zijn oeuvre geschreven voor hij aan het
vervaardigen van vrouwen toekwam. In de eerste bundels, als hij nog humorist is,
zijn ook de vrouwen ondergeschikt aan de situatie. In Dwaasheden moet hij gekeurd
worden. De doktersassistente is, meer horen we niet, ‘blond, slank, jong’. Hij zegt:
‘Dag juffrouw,’ en grijnst als een huzaar op vrijersvoeten, maar ontmoet een blik
van gewapend beton. De dokter ontdekt dat Carmiggelts linkerschouderblad geheel
scheef zit en gaat zijn assistente halen. ‘Dat is echt iets voor uw scriptie,’ kraait hij.
De dokter en het meisje gaan tasten en voelen, terwijl Carmiggelt er naakt bij staat.
Hij is gereduceerd tot marmot. Als hij weggaat is zíj het die lacht. ‘Dag meneer,’
zegt ze.
‘Soms is het leven uiterst gecompliceerd,’ is de overbodige slotzin.
Het waren de jaren van het toen nog intellectuele cabaret, waarin de spot werd
gedreven met het muffe fatsoen; lachen om het conformisme en de strenge
burgerlijkheid. In Dwaasheden staat een impressie uit een dorpsstraat die tot leven
komt door twee jonge zigeunerinnen. Een vent op een fiets probeert ze over het haar
te strijken, een vrachtwagenchauffeur probeert of ze mee willen rijden. De waard
zegt tegen Carmiggelt dat hij wel eens iets met een zigeunerin heeft gehad. ‘Mooie
meiden, maar ze hebben toch niet de geregelde bewassing en verzorging van ons
soort mensen.’ Dat zijn die doffe burgers. Het eindigt: ‘Ginds verdwijnt de vrijheid,
met wapperende rokken.’
Carmiggelt introduceerde bewust de ik als de schlemiel waarom gelachen kan
worden. In Dwaasheden heeft hij een gaatje in zijn broek geschroeid en gaat naar
het kantoor van de brandschade. Hij wordt verwezen naar twee jonge dames, die dan
ook van hun stoelen vallen van het lachen en hinniken. Hij zet ze in één zin neer:
‘Op die kamer zaten twee jonge meisjes te wachten tot ze zouden gaan trouwen.’
Want dát is het einde, de poort naar de verdoemde burgerlijkheid. En dat blijft zo,
bundels lang. Lees Ping Pong, zijn tiende als ik goed tel, uit 1954. ‘De man en de
vrouw hadden in een lang huwelijk alles en alles en alles al een keer of wat verteld.
Nu zaten zij plomp en begeerteloos zij aan zij te zwijgen.’
‘..een fletse blondine, die, nu ze een huwelijk bereikt had, alles maar blauw blauw
liet...’.
‘Zij behoort tot het type der bazig-kloeke vrouwen, die de slogan “Hollandse
zindelijkheid” in ons blazoen schreven, na het woordje zinnelijkheid met spons en
zeem te hebben uitgewist.’
Het huwelijk blijft in zijn werk steeds terugkomen, maar het wordt voorwerp van
constateringen. Een drukke tram in Vroeger kon je lachen (1977), de passagiers staan
‘mannetje aan mannetje, of mannetje aan vrouwtje. In dat laatste geval onstaat een
soort lichamelijke intimiteit zonder liefde, zoals in sommige huwelijken.’ Of, in
dezelfde bundel, de uitroep: ‘In huwelijken wordt veel geleden, dames.’ Het verschilt
met die eerste periode, waarin het huwelijk de uiterst kort omschreven vrouwen
meteen stempelt tot wijven. Een toen, en dus ook bij Carmiggelt, veelgebruikt woord.
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Er zullen onderzoekers zijn die daarin sporen van vrouwenhaat zullen zien. Ik twijfel
daaraan. Carmiggelt is niet zo vrolijk en mild en wijs als veel van zijn bewonderaars
zeggen, hij is veel vaker scherp en hard. In die eerste periode, die van het cabaret dat hij trouwens beïnvloed heeft - gebruikt hij veel stereotypen, zwaar en soms rauw
aangezet.

Glaasje advocaat
Het beeld verschuift als Carmiggelt gaat drinken. Kroeglopen is niet alleen een unieke
bundel, maar ook een monumentaal tijdsbeeld. Ons soort mensen zat oppassend thuis
met een kopje thee en de radio, naar het café gingen de eenzamen, de treurigen, het
afval. Ook die wereld heeft Carmiggelt bijgekleurd (in bruin) en verhevigd. Van
heinde en ver kwamen mensen naar Amsterdam om de Carmiggelt-types te zien (en
verdomd, ze waren er, al zeiden ze de leukste dingen alleen tegen Kronkel).
Kroeglopen is een schitterende serie mannenportretten. De vrouwen zijn voor een
deel onzichtbaar: dat zijn nog die wijven, door huwelijk en leed uitgedroogde pruimen
die de mannen naar het café drijven. Maar een ander deel is zichtbaar: de begrijpende
vrouw. Ze gaat mee naar het café en zit ‘in een hoek gedreven, tegenover hem met
haar glaasje advocaat. Zij is gehéél zeker, dat hij straks niet mee naar huis zal willen.’
Een andere vrouw zeult de hele nacht met haar man mee, om te trachten hem te
beschermen tegen zijn kwaaie dronk. ‘Het is bijna altijd ochtend als ze thuiskomen...
Als hij eindelijk ligt en snurkt schrijft ze op een papiertje: Stomerij bellen voor
overjas. Ze heeft geen slaap. Ze bekijkt hem nog lange tijd aandachtig. Ze heeft hem
lief.’
Vanaf die tijd, de jaren zestig - de perioden zijn moeilijk af te palen, tenslotte
schreef Carmiggelt onder grote dwang - neemt die begrijpende vrouw een steeds
grotere plaats in, het café voorbij. Dames, het leven is dulden. In die tijd begint ook
het scheppen van ‘eigen vrouwen’. In Ze doen maar, 1976, refereert hij aan een oud
stukje: ‘Het ging over een zielig oud vrouwtje, dat meende in het postkantoor een
tientje op de grond te hebben gevonden. Maar toen ze het bij een banketbakker wilde
besteden, bleek het een reclamebiljet te wezen waarop een tientje stond afgebeeld.
Toen het verhaal in de krant had gestaan zond een lezeres mij een echt bankbiljet,
om het haar ter hand te stellen. Maar aangezien ik het zielige wijfje met eigen hand
had vervaardigd, voelde ik mij een beetje als Shakespeare, die een warm petje krijgt
opgestuurd voor koning Lear.’
Het zijn dikwijls oudere vrouwen, een soort
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waar Carmiggelt het niet direct op voorzien heeft. In Vroeger beschrijft hij een
vriendin van zijn moeder, die hem na haar dood in het sterfhuis kwam opzoeken.
‘Eerst huilde ze, met het hoofd tegen mijn schouder. Vrouwen die met het hoofd tegen
je schouder huilen moet je met zorg uitzoeken.’ Inderdaad: ze verdwijnt uiteindelijk
met de gouden ring en alle kleren. In Later is te laat, 1964, komt hij doodmoe thuis
en zegt tegen zijn vrouw: ‘“Ik ga slapen, ik voel me honderd.” “Slaap lekker,” zei
ze en ze kuste me, wat ik erg inschikkelijk van haar vond. Want een vrouw van
honderd zou ik nooit kussen. Voor geen goud.’
De vrouwen die hij maakt hebben meestal een groot verdriet of een diep geheim
en krijgen van het lot er nog een dreun bij. De gevoelens zijn vaak iets te smartelijk
of te pathetisch, zoals ze in Hollywood I'll cry tomorrow maken. Maar af en toen
onvergetelijk: zoals Hella die in de ‘Sexbombe’ had gewerkt voor ze in de
fabrikantenfamilie introuwde en zich drie jaar hard werkend en keurig voor fabriek
en familie inzette, alvorens ze die prachtige rode jurk kocht. Als ze in die jurk voor
de parfumerie-winkel staat wordt ze aangesproken door een zwaar geschminkte, zeer
verlopen vrouw van veertig die haar vraagt waar in het stadje de mannen met een
paar losse centen te vinden zijn. ‘Sprakeloos liep Hella door. En ze hoorde de stem
achter zich: “Doe maar niet zo hoog. Als ik er een zie, nou, dan zie ik er een.”’

Peervormige gestalte
Veel van die elementen zijn in het later werk verdwenen. Ik denk, laat ik zeggen: ik
heb het vermoeden dat zo'n studie zou kunnen aantonen dat Carmiggelt in de jaren
zeventig, toen zijn schrijverschap zich verdiept had, al die vastgeroeste opvattingen
over vrouwen kwijt was en zich vooral liet leiden door wat hij zag. In De rest van
je leven, 1979: ‘Een klein, bejaard vrouwtje, nogal corpulent, maar het vet had zich
alleen met het bovenste gedeelte van haar lichaam bemoeid en haar pezige beentjes
onberoerd gelaten. Ze droeg zo'n korte panterhuid van flodderig plastic die door de
wrede mode-industrie een seizoen lang als de vlotte regenkleding aan de vrouwen
werd toegebracht. Toen ik naar haar keek met de professionele belangstelling van
iemand die nu eenmaal schrijft, beantwoordde ze mijn blik met een sluw lachje.’ De
cursivering is van mij. Dat hij veel kijkt, nu ook naar vrouwen, valt vaak te lezen.
In dezelfde bundel: ‘Ik liet de vrouw met het rode hoedje beleefd voorgaan - ze had
ook een goed gelukte achterzijde.’ In Welverdiende onrust, 1982: ‘Ze had helaas
alleen de achterkant van Els, maar de voorkant van een mij onbekende vrouw.’ En
ook: ‘Achter haar lopend, stelde ik vast dat zij een peervormige gestalte had, nogal
voluptueus. Vroeger hield ik daar erg van, maar dat is overgegaan.’ En elders: ‘Ze
had een prettige rug.’ De onderzoeker zal in de marge noteren dat die waarnemingen
logisch zijn: de schrijver slentert op straat, dus ziet ook veel ruggen, en begint, als
het er lekker uitziet, de figuur al in te kleuren. Zijn harde kijk is er nog steeds, het
drama soms ook (lees het portret van zijn schoonmoeder, Mamsje, in De rest van je
leven), maar vrouwen zijn voor hem individuen geworden, wier geschiedenis hem
boeit. Hij kijkt, maar handhaaft de afstand. In zijn afscheidsstuk aan Caro van Eyck
(De avond valt, 1980) beschrijft hij zijn eigen gebrek aan temperament: ‘de
under-acting als levenstijl’. Het zou me niet verwonderen als er onderzoekers zouden
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zijn die, dat thema van voortdurend afstand nemen uitwerkend, ook in de marge
zouden noteren: een beetje vrouwenangst?
Pas in Ik red me wel (1984), met het schitterende omslag van de oestereters,
vervaardigt Carmiggelt zijn vrouwen met een opmerkelijke erotische gretigheid.
‘“Nou, dat was een heel aardig vrouwtje,” zei hij, “klein, maar hout voor de deur
en strak in de billen.”’ ‘Een smakelijke vrouw, die een wuivend handgebaar maakte
en vervolgens de gordijnen sloot.’ ‘Ze had een prettige warme schoot, zacht maar
toch stevig en een tors met een aangename plastiek, waartegen mocht worden
geleund.’ ‘Hij was getrouwd met Ans, een gave stoot, wier vormen de blikken der
vaste klanten wel eens dromerig maakten.’ En natuurlijk die verpleegster: ‘Zij was
tot liefde in staat, droeg kuise wollen sokken en had wulpse billen.’
Toen dacht ik: iemand zou een een studie moeten doen naar de vrouwen die
Carmiggelt vervaardigd heeft.
■

Jas
In 1976 organiseerde Het Parool een ‘Zoek de Kronkel’-wedstrijd.
Vijf publicisten werd gevraagd een stukje te schrijven in de stijl van
Carmiggelt. Nico Scheepmaker, Renate Rubinstein, Henk Spaan, Kees
van Kooten, Rinus Ferdinandusse en Carmiggelt zelf deden mee aan
de wedstrijd. Op zes achtereenvolgende dagen verschenen hun stukjes
ondertekend met KRONKEL(?) in Het Parool en de lezers konden een
briefkaart insturen met daarop vermeld de dag dat volgens hun de
echte Kronkel geschreven had. Er bestaan vervalsers die een
herkenbaarder Picasso kunnen schilderen dan Picasso zelf en zo ging
het ook met deze wedstrijd. Onbetwist winnaar werd Henk Spaan die
1939 stemmen van lezers vergaarde. Renate Rubinstein werd tweede
(1538 stemmen), Kees van Kooten derde (1467), Carmiggelt vierde
(1412), Rinus Ferdinandusse vijfde (1277) en Nico Scheepmaker zesde
(774 stemmen). Hieronder staat Kees van Kootens proeve van
Kronkelbekwaamheid afgedrukt.
Bij het verlaten van het provinciale station der vaderlandse spoorwegen, werd mij
middels de pui van het handzaam belendende café patserig meegedeeld dat ik hier
een oudhollands bedoelde Bodega zou betreden. Binnen moest ik mijn nieuwe,
voortijdig aangeschafte winterjas dan ook aan een verlopen ogend, bruingerookt
hertegewei zien te slijten. Het karweitje bleek zich grotendeels boven mijn macht af
te spelen, zodat het tegenstribbelende lusje knapperig losliet en ik oog in oog met
mijn bij zijn nekvel opgehangen overjas aan het Perzisch tafeltje mijner keuze kwam
te zitten. Ik verzocht de waard om koffie, een bede waar slechts schoorvoetend aan
werd voldaan, want het was maandagmorgen en dan verwijlen de meeste
café-beheerders warmpjes vooroverleunend in de hapklaar naast hun spoelbak
uitgespreide sportbijlage. ‘Leuk jasje heb jij daar.’ De stem, die mij onverhoeds
tussen de schouderbladen trof, bleek te ontspringen aan een geheel uit dierlijke vetten
geboetseerde zestiger, voor wie de ontdekking van calorie-arme margarine enige
decennia te laat was gekomen: hij kon Era smeren wat hij wou, maar geen vrouw
die hem met zijn zoon verwarde. Sommige mannen worden teleurgesteld geboren.
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Dit was er zo eentje. ‘Ik geef je vijfentwintig gulden voor die jas,’ klonk het zonder
omwegen, ‘toen je binnenkwam had ik dertig in m'n hoofd, maar toen brak je je lusje.
En nou zal jij zeggen nounou, dat is een prijzig lusje, maar dan had je het maar niet
moeten breken.’ ‘Tja, dat zijn van die ongelukjes,’ bracht ik benepen in het midden.
De waard zette zonder tekst een dienblaadje koffie voor mij neer en haastte zich
terug naar de eredivisie. Hij wou niets met onze transactie van doen hebben. Ik
evenmin. ‘Dat kost mij op z'n minst anderhalf uur, wil ik dat lusje weer een beetje
knap krijgen,’ schatte de man leep. ‘Neem alleen al de draad door de naald. En dan:
ik heb geen naald. Dus die draad zal ik eerst ergens moeten zien te kopen.’ Zijn
fletsblauwe, mij door opkomende Schiedamse nevelen schattende ogen vernauwden
zich huiverend, bij de loutere gedachte aan deze missie. ‘En dat kan je dan in de
kránt lezen!’ vervolgde hij onoverzichtelijk, ‘dat kan je dan op maandagmorgen
ergens god-weet-waar in weet-ik-wat voor café in de een of andere krant lezen! Dat
je straks op straat staat. Failliet meneer. Moederbedrijf óók in likwide moeilijkheden!
Rijkssteun geweigerd. Weggesaneerd.’ Hij hief met een door de alcohol verbreed
gebaar het omineus op zijn persje liggende ochtendblad.
‘Vertegenwoordigt u soms een bepaald bedrijf?’ probeerde ik kwisserig. ‘Het was
de top hè. De top was fout.’ Hij leek mij een matig luisteraar. ‘Dat werd alsmaar
zwaarder, de top. Dat zat op één buik, allemaal. Gingen het handelsmerk
moderniseren. Dat is zestig jaar lang de leeuw geweest, met een hark in z'n poot,
maar dat moesten dus twee strepies en een rondje worden.’ ‘Zit u soms in de
tuinartikelen?’ vroeg ik hoopvol. ‘En ik zit nou zesentwintig jaar in m'n enkele pak
langs de weg,’ antwoordde de man, ‘met zo'n opvouwbaar regenjasje achterin, wat
nooit meer in z'n zakkie terugwil. Want m'n goeie jas laat ik thuis, voor het slijten.
En ik denk al zesentwintig jaar: laat ik mezelf nou toch 's op een autocoatje trakteren.
Want dat zit makkelijker en het stapt soepeler in en uit. Het treedt ook even leuker
binnen bij de klant. Maar ik ben iemand die zich nooit wil verwennen. Daarom dacht
ik: ik ga m'n laatste week in, dus laat ze nou allemaal gauw de pleurus krijgen! Daar
hebben we meneer Carmiggelt, mét een mooie autocoat, en die rijdt zelf geen auto.
Maar die is altijd in voor een geintje. Dus dan heeft hij wat te lachen, stof voor een
stukkie en vijfentwintig gulden zwart, pats in het handje.’ ‘Maar ik wil mijn jas
helemaal niet kwijt!’ riep ik kouwelijk, schatte de afstand tot de deur en toonde de
blanco toekijkende kastelein twee guldens, die ik besmuikt op zijn dienblaadje
deponeerde. ‘Ach laat ze allemaal de zondvloed krijgen!’ verstond ik nog, doch
vervolgens verviel de uitgerangeerde handelsreiziger in een onsamenhangend maar
gespierd gemompel dat hij door het raam in de onschuldige dorpsstraat wierp. Gebukt
en met haastige spoed slaagde ik erin het pand ongemerkt te verlaten. Eerst in de
onrendabele streekbus, die mij nog wat dieper ons land binnenloodste, bemerkte ik
dat ik mijn autocoat in de bodega had laten hangen.
KEES VAN KOOTEN
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Bewonderaars, verzamelaars en practical-jokers
Het wel en wee van de Carmiggelt-kringen
Rudie Kagie
Wim Koster uit Capelle aan den IJssel moest voor het slagersvakonderwijs een
aangepast leerboek schrijven dat bij de lessen Nederlands gebruikt zou gaan worden.
Hij is namelijk ‘leerstofontwikkelaar’ van professie. In zijn vrije tijd leest, herleest
en verzamelt hij alles wat Carmiggelt in zijn arbeidzame leven heeft geschreven.
‘Dus toen ik die leermethode samenstelde kon ik het niet laten om een paar fragmenten
van Carmiggelt op te nemen,’ zegt Koster. ‘Na enig zoeken vond ik een paar teksten
die betrekking hebben op het slagersvak. Carmiggelt had er geen bezwaar tegen dat
we die stukjes zouden opnemen, hoewel we hem voor zijn medewerking geen
honorarium konden bieden. Uiteindelijk hebben we hem betaald met een mand vol
worst.’
Pierre Roth uit Amsterdam - van beroep aannemer, elektrotechnicus en loodgieter
- was dik bevriend met Carmiggelt; de publicist en de geletterde technicus spraken
elkaar gemiddeld vier keer per week. Dat bij Carmiggelt een mand verse worst werd
bezorgd omdat er een paar stukjes van hem in een leerboek voor aanstaande slagers
was opgenomen klopt volgens Roth, maar heeft Koster erbij verteld wat er met die
vleeswaren gebeurd is? Ach, dat kon hij niet weten natuurlijk, daarvoor zat hij te ver
van de bron - maar goed, toevallig hield Carmiggelt helemaal niet van worst. De
inhoud van die mand is dus, tja hoe zeg je dat, nou ja gewoon aan de honden gevoerd.
Hans Frankfurther uit Amsterdam, filmproducent, stripliefhebber, promotor van
de hoofdstedelijke Concertzender en lid van D66, is al veertig jaar Carmiggelt-fan.
Op 10 april 1948 ontmoette hij de schrijver - die datum kent hij uit zijn hoofd. Het
historische treffen vond plaats op het bureau van uitgeverij De Arbeiderspers, waar
‘literaire middagen’ het contact tussen lezers en schrijvers bevorderden. Frankfurther
bouwde in de jaren die volgden een imposant Carmiggelt-archief op, maar tien jaar
geleden - hij was op dat moment dertig jaar Carmiggelt-fan - vond hij dat er meer
moest gebeuren. Op dinsdagavond 21 november 1978 vergaderden bij hem thuis elf
medebewonderaars van de auteur. Die avond werd besloten de ‘Carmiggelt-kring’
op te richten.
Frans de Jong uit Amsterdam, psycholoog, was op de bewuste avond natuurlijk
van de partij, want hij bewondert Carmiggelt al vanaf toen hij zestien was, dat is nu
drieëntwintig jaar geleden. ‘Ik zag wel mogelijkheden voor zo'n club, maar ik weet
nog dat ik meteen die eerste avond pissig op Frankfurther was,’ zegt De Jong. ‘Hij
liet een lijst rondgaan waarop iedereen naam en adres, maar ook zijn beroep moest
invullen. Ik vond dat flauwe kul, dat had niets met Carmiggelt te maken.’
Voor een volgende vergadering werd een duur zaaltje in Grand Hôtel Krasnapolsky
gehuurd. Pierre Roth had zich onder de belangstellenden geschaard. ‘Carmiggelt was
niet zo gelukkig met die club, hij was bang dat ze hem op een dag zouden vragen op
een troon te gaan zitten,’ zegt Roth. ‘Hij vroeg me om eens te gaan kijken wat er op
die vergaderingen gebeurde. Hij wilde een soort spion hebben die hem op de hoogte
zou houden, daar kwam het ongeveer op neer.’
Frankfurther koesterde grote plannen met het genootschap. Hij wilde overleg met
De Arbeiderspers: door middel van insteekkaartjes in de Carmiggelt-bundels zouden
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de lezers op het bestaan van de kring geattendeerd kunnen worden. Hij droomde van
Carmiggelt-tentoonstellingen in bibliotheken en scholen. Er moesten
‘informatiestands’ komen waarmee de Carmiggelt-kring zich op braderieën en
manifestaties zou presenteren. Boordevol ideeën zat hij, maar waarom voerde niemand
ze uit? Frankfurther maande Pierre Roth - die had beloofd zich voor het
verenigingswerk te zullen inzetten - op 19 februari 1979 per knorrig briefje tot meer
ijver: ‘Beste Pierre, zojuist meldde zich het 25e lid voor onze Carmiggelt-kring. Dit
herinnerde mij aan de brief die ik je op 27 november stuurde en waarin ik er bij je
op aandrong, tot enigerlei beweging te komen.’

Omslag van het eerste echte nummer van het ‘Carmiggelt Bulletin’, gemaakt door Joost Veerkamp

Ruimhartig fiat
De initiatiefnemer werd op zijn wenken bediend: onder redactie van Roth verscheen
op 30 februari 1979 het ‘nulnummer’ van het Carmiggeltbulletin. De omslag was
een ontwerp van Joost Veerkamp en toonde de eminente auteur als middelpunt van
een bekend cola-embleem. Things go better with Carmiggelt, beloofde de redactie,
en daarmee wordt de ironische toon van het tijdschrift gezet: ‘Het heeft even geduurd,
maar hier is hij dan: onze eerste. We hebben helaas van Carmiggelt alleen maar
toestemming gekregen om het overbekende De flora en de fauna van de duinstreek
te plaatsen. Maar ja.’ Het exemplaar dat Pierre Roth in zijn bezit heeft bevat een
relativerende opdracht in het handschrift van Carmiggelt: ‘Eindelijk! Ik voel me erg
gelukkig.’
De publicist had overigens ruimhartig zijn fiat gegeven aan het ongelimiteerd
reproduceren van eerder afgedrukt werk. De tekst over flora en fauna in de duinstreek
betrof een curiosum, maar om de Carmiggelt-collectioneurs - veelal behept met de
monomane fixatie op één thema die wel vaker onder verzamelaars wordt aangetroffen
- te plagen stond er dat het stukje ‘overbekend’ was.
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Folder van het ‘ABC’

De omslag van het eerste échte nummer van het Carmiggeltbulletin toonde de
bewonderde schrijver achter het stuur van een Solex in dezelfde brutale pose als
waarmee Ik Jan Cremer ooit op het succes van zijn onverbiddelijke bestseller
afstormde. Uit diverse terzijdes valt te herleiden dat de nerveuze organisatiedrift van
Hans Frankfurther een averechts effect op de redactie van het blad had. Onder een
belegen portret van de président manqué stond: ‘Op deze pagina willen we een
hommage brengen aan de man die het toch allemaal op poten heeft gezet.’ De
kookrubriek moest helaas achterwege blijven aangezien de culinaire deskundige was
‘afgereisd naar Frankfurt om een uitgebreide studie te maken van de daar verkrijgbare
worstjes’.
Zoveel zielen en gedachten konden moeilijk te verenigen blijven. Frankfurther
wilde vergaderen (‘het wordt hoog tijd voor het instellen van een prijs voor
Nederlandse publicisten die cursiefjes publiceren’) en werd van persoonsverheerlijking
beschuldigd; zijn weerlegging van de kritiek maakte het alleen maar erger: ‘Natuurlijk
leert een lezer Carmiggelt kennen via zijn werk; waardering van zijn werk valt dan
niet meer volledig te scheiden van waardering voor de persoon en waar ligt de grens
tussen waarderen van een persoon? Wat is er tegen het verheerlijken van iemand
wiens werk je waardeert?’
De verzamelaars waren het gezeur zat. Ze wilden bij elkaar komen om zeldzame
Carmiggelt-boekjes te ruilen. Een enkeling wilde meer, zoals de Rotterdammer Leo
Verhagen die met mierevlijt alle Kronkels naar onderwerp inventariseerde.
Elsevier-topman Ruud Broens maakte de eerste volledige Carmiggelt-bibliografie,
wat een heidens karwei was, maar tegelijkertijd kon hij zich met zijn vriend Pierre
Roth vrolijk maken om de jachtlust van andere Carmiggelt-liefhebbers, wier hart al
sneller ging kloppen als ze de naam van hun favoriete auteur in druk op papier zagen
staan. Aan een schisma viel niet te ontkomen. Een meerderheid van het groepje dat
Frankfurther in 1978 om zich verzameld had voor de oprichting van de
Carmiggelt-kring splitste zich in 1980 af en ging verder als een minder strak
georganiseerd gezelschap. ‘Op de dag dat de Frankfurthianen, zoals wij ze noemden,
een vergadering hadden in het Paroolgebouw vond bij mij thuis de eerste bijeenkomst
van de afgescheiden groep plaats. Wij wilden géén bestuur, géén vereniging en géén
contributies. Vanaf dat moment waren er dus twee Carmiggelt-kringen. Sommige
mensen waren bij beiden aangesloten, waaronder Frankfurther, die niet meer bij ons
mocht komen vergaderen,’ zegt Pierre Roth. Naast het Carmiggeltbulletin van de
Frankfurthianen verscheen met ingang van 1981 ook Speciaal voor ons, geredigeerd,
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getypt, gestencild en persoonlijk naar het postkantoor gebracht door Wim Koster.
De organisatorische problemen waren bijzaak voor de achterban die trouw bleef aan
de man die zulke leuke stukjes in Het Parool had geschreven. Tijdens knusse
huiskamerbijeenkomsten werden meningen, maar vooral verzamelobjecten
uitgewisseld. Het leek één grote familie, die van tijd tot tijd met koffie en koek bijeen
kwam in de woning van bijvoorbeeld Jan en Lenie te Voorhout: ‘Beste vriendinnen
en vrienden, op zaterdag 20 november is het weer zo ver!! Dan zijn jullie zeer welkom
bij ons thuis vanaf ± 13.30 uur om het er weer eens flink over te hebben.’

Strenge ballotage
‘Op een gegeven moment belde Carmiggelt me op en zei: “Pierre, ik word doodziek
van al dat gelul, je zou het Cultureel Carmiggelt Centrum moeten oprichten, het
CCC, en dan mag je zeggen dat ik het goedkeur.” Dat heb ik gedaan, ik heb een
tijdschriftje gemaakt en in een radio-uitzending ruchtbaarheid aan de derde
Carmiggelt-kring gegeven. Ik zei dat we een strenge ballotage zouden toepassen.
Nieuwe leden zouden tenminste zes Kronkels uit het hoofd moeten opzeggen. Daar
kwamen verschillende serieuze reacties op, onder andere van een mevrouw uit Utrecht
die er zelfs méér dan zes kende. Ze was dan ook voordrachtskunstenares.’
Het hek leek van de dam toen een rubrieks-advertentie in het huis aan huis bezorgde
Amsterdams Stadsblad opriep lid te worden van de ABC: de Algemene Bond van
Carmiggeltliefhebbers, ‘inl. br. ond. nr. AS-7 1865 bur. v.d. blad’. ‘Ik was
nieuwsgierig naar de reacties die op een dergelijke advertentie zouden komen,’ zegt
Frans de Jong die opdracht tot plaatsing van de annonce had gegeven. De respons
viel hem niet tegen. Iedereen die de moeite had genomen een briefje te schrijven
kreeg keurig antwoord: ‘Kort samengevat luidt de doelstelling van onze bond als
volgt: “Het stimuleren van belangstelling voor en genoegen beleven aan het lezen
van het werk van Simon Carmiggelt.” Het kenmerkende verschil tussen de ABC en
groeperingen als het “Carmiggeltgenootschap”, “De Carmiggeltkring”, “Vrienden
van Carmiggelt” en de “Culturele Club Carmiggeltvrienden” hebben wij in de naam
van onze Bond al geprobeerd tot uitdrukking te brengen. In tegenstelling namelijk
tot al deze genoemde organisaties willen wij een Algemene Bond zijn; d.w.z. een
Bond die wars is van elke vorm van selektie, discriminatie of ballotage van leden.’
De grappenmaker werd op zijn beurt gefopt: tot zijn verbazing ontving De Jong
een gestencild vouwblad waar ABCD boven stond, zijnde het eerste nummer van
het Algemene Bond Carmiggeltliefhebbers Document, gevuld met
Carmiggelt-nieuwtjes, een rubriek Vraag & Aanbod, een vergeten Carmiggelt-tekst
en de aankondiging van een ‘landelijke bondsdag’ voor Carmiggelt-liefhebbers. ‘Ik
had met dat krantje niets te maken. Later hoorde ik dat Ruud Broens en Pierre Roth
daar verantwoordelijk voor waren,’ zegt De Jong.
Broens en Roth, als duo opererend onder de naam De Literaire Loodgieters, delen
behalve hun bewondering voor het werk van S. Carmiggelt ook een voorliefde voor
marginaal drukwerk en practical jokes. Het allengs grotesker wordende gezelschap
Carmiggelt-bewonderaars was een ontvankelijk mikpunt voor een combinatie van
hun liefhebberijen.
‘Het was wel een teleurstelling. Als je las dat het CCC of de ABC was opgericht
dan was je blij verrast; daar wilde je natuurlijk bij horen. Na een tijdje bleek dan dat
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het nep was,’ zegt Wim Koster uit Capelle aan den IJssel. De Literaire Loodgieters
hebben hem een paar lelijke poetsen gebakken.
Roth vertelt dat zijn kompaan Broens en hij
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de beschikking kregen over het adressenbestand van het Carmiggeltbulletin, dat
Frankfurther samen met Erik van Hoorn uitbracht. ‘Het was allemaal zo serieus, er
werd nauwelijks gelachen, terwijl Carmiggelt wel degelijk om te lachen is. Wij
besloten dus een fake-nummer van het Carmiggeltbulletin aan de abonnees te
versturen.’ De lezers werden in de speciale aflevering opgeschrikt door de mededeling
dat op de Nederlandse Antillen een Carmiggelt-zegel was uitgebracht; er stond een
afbeelding bij van het origineel. Voorts werd gemeld dat onder de titel Niets van dat
alles een bibliofiele verhalenbundel van S. Carmiggelt was verschenen. ‘Alle in dit
boekje opgenomen verhalen spelen zich af in 's-Gravenhage, waar ook de drukker
Jan Zondervan woont die verantwoordelijk is voor deze uitgave. Onder de imprint
“De Hofstad” verscheen “Niets van dat alles”, in een oplage van negentig exemplaren,
gesigneerd door de auteur.’
Belangstellenden konden zich wenden tot Vliegwielstraat 14 te Den Haag. ‘Wat
wij echt niet wisten,’ zegt Roth, ‘was dat nummer 14 in de Vliegwielstraat niet bestaat.
De nummering in die straat loopt wat eigenaardig; de huisnummers 10 tot en met 18
ontbreken. In Speciaal voor ons heeft Koster uitgebreid beschreven hoe hij op een
zondagmiddag op zoek ging naar het adres dat hij niet kon vinden, compleet met
foto's van de Vliegwielstraat erbij.’
Het Carmiggeltbulletin bleef serieus. Nummer 10 sprak bedenkingen uit tegen het
zogenaamde ‘maandblad voor lezers’ van het zogenaamde Culturele Carmiggelt
Centrum, waarmee Roth de ‘heldenverering rond Carmiggelt’ in het belachelijke
had getrokken. Zoiets schaadde de goede zaak. Het bulletin; ‘Daarbij verliest Pierre
dan wel uit het oog dat het met die heldenverering best losloopt (wie lijdt daar
eigenlijk aan?), terwijl Pierre zich er persoonlijk niet minder aan te buiten gaat. (...)
Overigens bevatten ook de Parolen van 28 december, 18 januari en 2 februari het
nodige Carmiggeltnieuws. Zo moet er al in 1952 een Carmiggeltgenootschap hebben
bestaan dat het tot een uitgave zou hebben gebracht in een oplage van vijfhonderd;
Stadsleed.’
Opnieuw lachten De Literaire Loodgieters in hun vuistje. ‘We hadden gedichten
die Carmiggelt onder het pseudoniem ds. J. Hanebrayer schreef, gedrukt op een oude
papiersoort. Achterin stond dat het een uitgave was van het Genootschap van
Carmiggeltvereerders, met als jaartal 1952. We wilden op die manier het idee
ontkrachten dat de Carmiggeltkring de eerste in zijn soort zou zijn. Carmiggelt heeft
zijn best gedaan om de mythe in stand te houden dat het om een authentieke uitgave
ging,’ zegt Roth. Nog één keer zouden hij en Broens toeslaan, maar dat gebeurde
toen Frankfurther de moed al had opgegeven. Half december 1983 had de
Carmiggeltkring (of wat daarvan over was) zich in een circulaire tot de abonnees
van het bulletin gericht. De ‘beide drijvende krachten’ hadden laten weten dat zij
vóór het einde van 1983 hadden moeten worden afgelost, maar er hadden zich geen
vervangers gemeld en daarmee was het bulletin - ‘in afwachting van betere tijden’
- ter ziele. Met een dramatisch ‘Het ga u allen goed’ namen Frankfurther en Van
Hoorn afscheid.
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Omslag van het ‘CCC’, met zelfprotret van de schrijver

Toch verscheen er nog een elfde nummer van het bulletin, maar pas later zou
blijken dat De Literaire Loodgieters de afzenders waren van dit schriftuur. De
argwanende lezer had het kunnen weten, gezien de bijtende ondertoon van de
toelichting: ‘Het is zover! De Carmiggeltkring is ter ziele. Dit is niet te wijten aan
gebrek aan belangstelling voor het werk van Simon Carmiggelt, doch aan het vele
vergaderen, oeverloos zwetsen en eindeloos geleuter over hoe de “kring” bestierd
diende te worden. Al deze problemen zijn nu door het verschijnen van dit laatste
nummer de wereld uit. Wilt u in de toekomst volledig op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen op Carmiggelt-gebied, dan verwijzen wij u gaarne naar andere
(op)bloeiende gezelschappen, zoals CCC, GCN, “Speciaal voor ons” en ABC. Het
gaat u allen verder goed. De Carmiggeltkring, Het bestuur.’

Fanmail
Roth en Broens richtten hun energie voortaan op andere doelen. ‘Er lopen bij die
fans mensen tussen die naïef-fanatiek zijn. Het begon vervelend te worden en daarom
heb ik me er aan onttrokken,’ zegt Roth. ‘Wat mij opvalt bij het merendeel van de
Carmiggelt-fans is dat ze geen gevoel voor humor hebben. Daarom lezen ze
waarschijnlijk ook Carmiggelt: dan hebben ze iets in handen waarvan ze weten dat
er om gelachen mag worden; dan weten ze precies wat leuk is.’ Carmiggelt gaf Pierre
Roth eens een anonieme ansichtkaart vol verwensingen, afkomstig van een kijker
die zich elke keer weer ergerde als die gerimpelde rotkop op de buis verscheen. Het
leek Carmiggelt leuk om dat in het blaadje Speciaal voor ons af te drukken met
daarbij de woorden: ‘Een willekeurige greep uit de fanmail.’ Roth: ‘Ik heb die kaart
dus aan Koster gegeven en gezegd wat er bij moest komen te staan. Blijkbaar ging
die tekst Koster te ver. Hij maakte daarvan: “Carmiggelt krijgt niet altijd positieve
post.” Dat hij niet durfde te schrijven dat het een willekeurige greep uit de fanmail
was geeft aan waar Wim Koster dacht dat de grens van het gevoel voor humor van
zijn lezers was bereikt.’
Koster zegt dat hij zijn toevlucht tot een neutraal bijschrift nam omdat hij niet
voor de zoveelste keer het slachtoffer van de onbegrensde humor van De Literaire
Loodgieters wilde worden. Hij vertrouwde Roth niet meer. ‘Aan de andere kant
waren we natuurlijk best jaloers op hem, want hij kwam regelmatig bij Carmiggelt
over de vloer en Carmiggelt kwam bij hem,’ geeft hij toe. ‘Ik heb wel eens
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meegemaakt dat we een bijeenkomst hadden bij Pierre thuis en dat Carmiggelt aan
het einde van de avond belde om te vragen hoe het geweest was. Daaruit blijkt dat
Carmiggelt het toch wel op de voet volgde wat wij deden. Hij noemde het typisch
Nederlands dat er twee van die genootschappen waren; hij wist precies hoe de vork
in steel zat.’
Wim Koster is een jaar achterop met de produktie van het tijdschrift Speciaal voor
ons, maar dat komt omdat hij het allemaal alleen moet doen. Sinds de dood van
Carmiggelt is nog geen nummer verschenen; het Anjerfonds wees een verzoek om
subsidie af. Dankzij de sponsoring door een fabrikant van fotokopieerapparaten zal
een nieuwe aflevering in een oplage van zeventig stuks nu toch binnenkort van de
persen rollen. De Carmiggelt-vrienden komen gemiddeld twee keer per jaar bij elkaar,
de laatste keer ten huize van oud-Parool-man Jesse, die nog samen met Carmiggelt
in het verzet heeft gezeten. ‘Dat was heel gezellig,’ zegt Koster. ‘Het is dan echt niet
zo dat daar vierentwintig mensen bij een kaarsje Carmiggelt zitten te aanbidden. We
hadden alleen de pech dat diezelfde zatermiddag ook het Bomansgenootschap bij
elkaar kwam. Sommige van onze mensen zijn daar óók lid van.’
Helaas werd Frans de Jong die dag door een longontsteking gedwongen het bed
te houden. Dat was een tegenvaller, want hij had overuren gemaakt om zijn Tweede
Complete Curieuze Carmiggelt Catalogus op tijd onder de potentieel geinteresseerden
te kunnen uitdelen. Zich verschuilend achter het Amsterdamse postbusnummer 70118
voert De Jong al jaren ‘een antiquariaatje’ dat hij De terechte Kronkel noemde. ‘Zoals
een drugsverslaafde moet dealen om in zijn eigen behoefte te kunnen voorzien, moet
ik van wat ik bemachtig veel te ruil of te koop aanbieden om te kunnen blijven
voorzien in mijn verzamelverslaving,’ legt hij uit. ‘Je houdt het niet voor mogelijke,
maar er duiken nog steeds teksten van Carmiggelt op die niemand kent. Pierre Roth
heeft vrijwel alles in zijn bezit dat ooit van Carmiggelt in druk verscheen. Als ik hém
hoor zeggen dat hij zenuwachtig werd toen hij mijn catalogus doorbladerde dan is
mijn dag goed. Ondanks alles wat er gebeurd is blijft Roth natuurlijk een
gezaghebbende autoriteit op het gebied van Carmiggelt. Daar kom je niet onderuit
- hoe je verder ook over hem denkt.’
■

Pockets
Toen de jonge Amerikaanse Polly Condit Smith in de zomer van 1900 op visite ging
bij vrienden op het Amerikaanse gezantschap in China, kon ze niet vermoeden dat
haar verblijf als gevolg van de Bokseropstand spannender zou worden dan haar lief
was. De Boksers hadden het vooral gemunt op buitenlanders en tot het christendom
bekeerde Chinezen. Deze vluchtten dan ook massaal naar het gezantschappencomplex
te Peking, waar ze al spoedig werden omsingeld door oproerlingen. Achter
geïmproviseerde versterkingen hielden de ruim drieduizend belegerden het
vijfenvijftig dagen uit, totdat ze uiteindelijk door een internationale troepenmacht
werden ontzet. Polly Condit Smith reconstrueerde het leven binnen het fort uit haar
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dagboek van die dagen en uit nooit verstuurde brieven. Ze deed dit onder de
eenvoudiger naam Mary Hooker en onder de weinig zeggende titel Behind The
Scenes In Peking (Oxford University Press, 209 p., f 25,20). Maar haar relaas is
fascinerend. In de eerste weken was voedsel nog geen probleem omdat de
gezantschappen goed gevulde voorraadkelders bezaten. De opgesloten buitenlanders
zweefden aanvankelijk dan ook tussen hoop en vrees onder het genot van champagne,
whisky en dure sigaren, maar nadat de schapen op waren werd de toestand penibel
en moest er rijst met paardevlees gegeten worden. Van de christen-Chinezen op het
complex werd van begin af aan verondersteld dat zij zich wel zouden redden met
loslopende katten en honden. In de gezantschapsbibliotheken vond men boeken over
de muiterij in Brits India, waarbij met name de verslagen over wat er gebeurde met
degenen die in handen vielen van de opstandelingen de nachtrust nauwelijks bevorderd
zullen hebben. Polly weet ondanks de hachelijke toestand een zekere afstandelijkheid
te bewaren en zij ziet soms zelfs de humor van het gedrag van mensen onder
hoogspanning in. Ze beschrijft een microkosmos, waarin van alle denkbare menselijke
karaktersoorten voorbeelden te vinden zijn. De onverstoorbare Amerikaanse
commandant Morrison. De pragmatische missionaris Gamewell, die schuilkelders
laat aanleggen. De Franse minister Pichon, die de moed erin houdt door paniekerig
rond te lopen onder het roepen van: ‘Nous allons tous mourir ce soir.’ Von Below,
de Duitse chargé d'affaires, de man van het grootse gebaar, die tijdens wat hij als de
beslissende Bokseraanval beschouwt aan de piano Wagner gaat spelen. De
China-veteraan Robert Hart, die er met zijn analyses keer op keer naast zit. En
mevrouw Conder, aanhangster van de Christian Science-leer, die een lezing houdt
voor de vrouwen over de onwerkelijkheid van de kogels die om hen heen vliegen.
Polly maakt netjes aantekeningen en noteert droogjes: ‘Hoewel er een schijn van
oorlogshandelingen heerst, gebeurt het eigenlijk allemaal in onze eigen geest.’
Kortom: zeer aanbevolen.
***
Er zijn ongetwijfeld saaiere betrekkingen denkbaar dan die van persoonlijk lijfwacht
van Winston Churchill. Edmund Murray, die deze functie van 1950 tot 1965 vervulde,
schreef er ruim twintig jaar nadien een boek over. Churchill's Bodyguard (Star,
302 p., f 18,75) is het werk van iemand die, zelfs in zijn eigen autobiografie, zijn
plaats weet. De man met de snor, gleufhoed en lange overjas die ook op de
vakantiefoto's naast of net achter Sir Winston staat, weet vrijwel onzichtbaar te
blijven. Behalve als ingrijpen noodzakelijk is natuurlijk: ‘Toen zag ik vanuit mijn
ooghoeken dat een man aan de bar zijn glas neerzette, opstond, en op Sir Winstons
tafel toeliep. Ik stond nonchalant op en wandelde, zonder in de mans richting te
kijken, naar Sir Winston. Toen ik nog minder dan een meter van hem verwijderd
was, draaide ik me naar de naderende man. Hij was gekleed in jacquet. Ik vroeg hem
beleefd of ik hem ergens mee van dienst kon zijn. “That's O.K.,” zei hij, I'm just
going to say hello to my friend Winston.’ De stem was erg Amerikaans. ‘Well, sir,’
zei ik, ik ben van Scotland Yard en zoals u ziet is Sir Winston momenteel in een
gesprek verwikkeld en kan hij niet gestoord worden. Mag ik uw naam alstublieft?
Als blikken konden doden, zou ik toen ter plekke zijn overleden. De man staarde me
aan, keerde zich om en liep het casino uit. Het was Frank Sinatra.’
***
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De botanist William Bartram (1739-1823) maakte van 1773 tot 1777
ontdekkingsreizen door wat nu het Zuidoosten van de Verenigde Staten is. Zijn
reisverslag, Travels (Penguin; 414 p., f 26,90), in 1791 gepubliceerd, is herdrukt.
Bartram reist opgetogen rond, en lijkt zich van geen gevaar bewust. ‘Na mijn
observaties van die dag te hebben voltooid ging ik rusten, en nadat het geplons en
gebrul van de krokodillen wat was verstomd genoot ik van een vredige nachtrust.’
Een vers gevangen vis legt hij op de bosjes boven zijn hoofd. De volgende ochtend
merkt hij dat een wolf deze traktatie niet heeft kunnen weerstaan. Maar Bartram is
zo'n soort man die niks overkomt. Het enige dat hem stoort zijn de bacchanalen en
orgieën waaraan blanken en Indianen zich onder invloed van alcohol te buiten gaan.
***
John Hersey, bekend geworden met Hiroshima (1946), schreef een boek over een
hobby die hij al meer dan twintig jaar 's zomers langs de kust van Massachussetts
beoefent: het vissen op blauwvis. In Blues (Vintage, 205 p., f 21,70) heeft hij
Fisherman, een alwetende oude rot, geschapen. Deze voert lange gesprekken met de
nieuwsgierige leek Stranger. De dialogen vinden voornamelijk plaats op zee en zijn
chronologisch weergegeven, gedurende een seizoen van juni tot eind oktober.
Fishermans taalgebruik is niet direct levensecht - hij spreekt als een leerboek, of, zo
u wilt, een hoofdpersoon van Maarten 't Hart - maar informatief is het wel. Tussendoor
zijn gedichten over vissen opgenomen, onder andere van Robert Lowell, Richard
Wilbur, James Merrill, Ted Hughes, Elizabeth Bishop en John Donne.
***
Insiders (Virago, 193 p., f 25,10) is een bundel portretten van ingezetenen van
vrouwengevangenissen in Groot-Brittannië. In dit land zitten relatief meer mensen
achter slot en grendel dan in andere Westeuropese landen. Drie procent van de
gevangenen is vrouw. De omstandigheden in de twaalf Britse vrouwengevangenissen
(drie bezitten een speciale moeder-en-baby eenheid) zijn weinig verheffend. De
houding van de leiding valt, getuige de verhalen, evenmin op door verlichtheid. Het
boek bestaat uit een serie van elf monologen. Geen vrolijke lectuur, maar er gaat een
wereld voor je open.
NIEK MIEDEMA

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

17

Kronkel is boos
Carmiggelt en de politiek
De vrijheid is, als op het stil verraad
van louche proffen en humane heren,
die onze weerstand zalvend wegmasseren,
in dit beschaafde land geen celstraf staat.
En dat we hardop kunnen zeggen ‘neen’
tegen McCarthy en zijn wilde hysterie,
maar ook tegen de zwendelbende, die
de vrede preekt door Moskous vuurmond heen.
En dat wc 'm niet knijpen als een dief,
wanneer wc daag'lijks vechten voor dat ‘neen’.
Dat is die vage vrijheid - dat alleen.
Maar concentratiekampen zijn nooit relatief.
De laatste drie coupletten van het gedicht
‘De vrijheid, och...’ tegen de ‘louche proffen’

NICO COPPENHAGEN

Igor Cornelissen
Soms werd hij kwaad. Alleen daarover. Over de politiek. Het was over de jaren
uitgemeten niet vaak. Er kwam dan een zwarte vlek, een onweerswolk bovenhangen.
Nee, lid van de DS'70 was hij niet geworden. De enige reden dat hij er niet bij was
gegaan was (zijn eigen woorden) dat hij Den Uyl beschouwde als een fatsoenlijke
man ‘die 't wil proberen’.
Dat was zijn hele politieke program: een fatsoenlijke man die het wilde proberen.
Simon Carmiggelt zei het in een interview met Ischa Meijer in de Haagse Post in
december 1972. Het tekent hem niet minder dan zijn politieke program.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Fatsoenlijk heeft voor een bepaalde generatie iets te maken met de oorlog. Het is
de generatie van Carmiggelt. De Duitsers, de nazi's waren niet fatsoenlijk. Die
kwamen hier onuitgenodigd binnen en schoten Nederlanders dood. Zijn eigen broer
Jan was doodgeschoten door de bezetter. Simon heeft er nooit over willen praten.
Broer Jan was veelbelovend, actief in de SDAP. Zijn naam staat nog afgedrukt onder
de medewerkers van het Plan van de Arbeid. Jan was economisch doctorandus en
had een analyse geschreven over de middenstand. Simon had het aan hun ouders
moeten vertellen toen Jan was gefusilleerd. Het drukte een stempel op de rest van
zijn leven. Voor de oorlog, voor die andere, de Eerste, hadden ze al geroepen: Nie
Wieder Krieg. Dat was zijn program geworden: nooit weer oorlog. Bij Simon
Carmiggelt als rechtgeaard sociaal-democraat betekende dat alleen geen pacifisme
maar bewapening tegen de agressieve Sovjetunie. Hij had een hekel gekregen aan
ideologen die het geluk beloofden of nastreefden. Het leverde een polemiekje op in
Het Parool met Jaap van de Merwe die De Internationale opnieuw van woorden had
voorzien. Maar, kon Van de Merwe tegenspreken, ik heb niet gesproken van het
geluk maar simpel van geluk dat de Internationale zal brengen. Carmiggelt antwoordde
met een citaat van een oude Russische communist die net als de weduwe van
Mandelsjtam enthousiast aan de revolutie had deelgenomen. Carmiggelts stukje heet
Het geluk en staat in het Het Parool van 21 augustus 1972. De vriend van mevrouw
Mandelsjtam had gezegd: ‘Eenmaal in ons leven hebben wij het volk geluk willen
brengen en dar zullen wij onszelf nooit willen vergeven.’

Tijdens een demonstratie tegen het regime van Khomeini op 20 juni 1981 in Amsterdam tekent
Carmiggelt een petitie
ANP

Carmiggelt bedoelde dat hij tegen de dictatuur was, altijd al. Daarom was het een
discussie van niks want Jaap van de Merwe was een al evenzeer rechtgeaarde
sociaal-democraat die niets van dictatuur moet hebben. Van der Merwes nieuwe
woorden herinnerden Carmiggelt nu eenmaal aan de communisten, stalinisten dus,
en daarom aan de dictatuur.
Voor de oorlog had Carmiggelt voor het Haagse sociaal-democratische kopblad, de
Vooruit, het nationaal-socialisme moeten verslaan. Vegaderingen met Mussert. Als
je goed luisterde kon je horen dat de NSB tegen de joden was, al wilden ze dat in
het begin nog niet toegeven.
‘Dat zette ik dan in de krant.
Veel heeft het niet geholpen.’

Het zijn volgens mij de twee kenmerkende zinnen voor Carmiggelts politieke
stellingname: je zet het in de krant maar het maakt niet veel uit. Daarom werd hij na
de oorlog met overtuiging schrijver over stemmingen.
Mensen die een levensverhaal hadden te vertellen. Het kleine onrecht, die ene keer
dat ze echt iets waren geweest. Dat alles zonder illusies en zonder hoop.
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Simon Carmiggelt stemde op de Partij van de Arbeid. Hij zou het zelf uitgelegd
kunnen hebben. Een klein beetje traditie en wat persoonlijk sentiment. Drees vond
hij wel een probate kerel al heb ik niets kunnen vinden van hem in Het Parool dat
de koloniale oorlogen tegen Indonesië afkeurde. Na Drees had hij sympathie voor
Joop den Uyl. Die man probeerde er nog wat van te maken. Zijn hart ging uit naar
DS'70 maar ergens had hij een feilloos gevoel: niet bij die oude mannen willen horen.
In 1956 schreef Carmiggelt over de politiek op wereldschaal. Russische tanks
hadden een revolutie in Hongarije neergeslagen. In een gedichtje sabelde Carmiggelt
de ‘louche professoren’ neer die het laarzengeweld in Boedapest wilden wegzalven.
Volgens een hardnekkig gerucht had Carmiggelt tijdens de naar AmsterVervolg op pagina 18
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Tijdschrift
Over het beruchte beleg van Leningrad, dat in de periode 1941-1944 negenhonderd
dagen duurde, is in de officiële sovjetgeschiedschrijving altijd verhullend bericht.
De belegerden gedroegen zich heldhaftig, is de tekst, en over de verschrikkingen die
zich in werkelijkheid in de lamgelegde stad afspeelden, werd niets vermeld. Het
regime van Stalin had de bevolking al verbitterd en nu bleek het non-agressiepact
dat haar dictator gesloten had ook nog waardeloos. In Maatstaf 1988/nummer 4
geeft Kristien Warmenhoven een aanvulling op onze kennis van deze periode. Zij
heeft het dagboek en de brieven vertaald van Olga Freidenberg, die van het begin
tot het einde van het beleg in Leningrad woonde. Olga Freidenberg was classica en
taalfilosofe, de eerste gepromoveerde vrouw in de Sovjetunie en vanaf 1932
hoogleraar in Leningrad. Olga schreef van 1910 tot 1954 regelmatig brieven aan haar
neef Boris Pasternak. Net als Pasternak had ook zij zeer te lijden onder de
lastercampagne tijdens de terreur van Stalin. Haar brieven en dagboeken worden
binnenkort in de reeks Privé-Domein uitgegeven, nu staat in Maatstaf vast het
dagboekgedeelte over Leningrad in de oorlog. In het vorige week besproken tijdschrift
Adem staat ook een aantal dagboekfragmenten en andersoortige egodocumenten. De
drijfveren van onze meest fanatieke dagboekschrijver Hans Warren komen daarin
ook aan de orde. Afgezien van de oprechte bedoelingen van hem en de andere in
Adem besproken egodocumentalisten hebben zij toch allen last van een vorm van
coquetterie, die Olga Freidenberg absoluut mist. Haar dagboek is sober en daardoor
ongelooflijk indrukwekkend. Niemand had vertrouwen in de politiek van Stalin,
schrijft zij en de oorlogsverklaring van de Duitsers kwam dus niet als een verrassing.
Het maakte bij haar een gevoel van sensatie los: nu wordt alles anders. Maar al gauw
maakte die opwinding plaats voor somberder gevoelens. Leningrad werd een
spookstad: alle industrie, handel en openbaar leven werd stilgelegd en de kinderen
werden geëvacueerd. Het ergste waren de voortdurende beschietingen. ‘Het ongewone
van een luchtaanval - moord vanuit de lucht - verpletterde mij,’ schrijft Olga. Men
kon niets anders doen dan apatisch te liggen wachten op een zo veilig mogelijk plekje,
want er waren onvoldoende schuilkelders in Leningrad. Behalve van de
luchtaanvallen, die tenminste nog met luchtalarm werden aangekondigd, had men
nog meer te lijden van het volkomen onverwachte artilleriegeschut. Door al dat
schieten en bombarderen om het uur en vele malen per dag bleef er weinig van de
stad en van de bevolking overeind. De zwaarste bombardementen op Duitse steden
die de Engelsen uitvoerden hadden nooit een grotere frequentie dan één keer per
week, constateert Olga in haar dagboek. Zij beschrijft het leven tussen hoop en vrees:
een nieuwe lente, die in de inmiddels geheel industrieloze stad, waar de lucht zo
schoon en helder was als op het platteland, bracht weer hoop; in de ijzige winters,
waarbij het zelfs in huis niet warmer werd dan drie graden onder nul en er niets te
eten was, vielen weer vele slachtoffers. Met het lezen van verhalen van Hans Hoenjet,
Hilde de Bresser en Rob Schouten in deze Maatstaf moet je na dit dagboek even
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wachten, anders is al die fictie te flauw. Jan Meyers schrijft over de muzen van
Vincent van Gogh, daarbij ruim puttend uit diens brieven. De stijl van Meyers, die
op gezellige toon veel citaten aan elkaar babbelt en aan het eind van een bewering
af en toe wat suggestieve puntjes zet, is hier en daar wel even wennen.
EVA COSSEE

[Kronkel is boos - vervolg]
dam vertaalde opstand een baksteen door de ruit van de communistische boekhandel
Pegasus in de Leidsestraat geworpen. Jaren later vertelde hij hoe het werkelijk was
gegaan. Hij was tijdens die roerige dagen over de Keizersgracht gelopen langs het
gebouw waar het dagblad De Waarheid werd gedrukt. Daar had hij, min of meer
onder aandrang, het glas waarachter de laatste editie van De Waarheid stond opgeprikt,
ingedrukt. Het komt natuurlijk op hetzelfde neer.

Anticommunist
Simon Carmiggelt was een verwoede anticommunist. Zijn zwager Wim Jungman,
die jarenlang voor Het Parool de televisierubriek zou verzorgen maar kort na de
oorlog kort voor De Waarheid werkte, herinnert zich: ‘Op dat punt was hij volstrekt
intransigent. Hij verhinderde niet dat ik bij Het Parool kwam maar hij heeft mij
vanwege dat Waarheid-verleden ook nooit echt vertrouwd.’
Het waren eigenlijk de enige momenten dat de lieve, grijze opa van Amsterdam,
zoals hij door anderen is genoemd, echt kwaad kon worden. Giftig zelfs. Als het over
de politiek ging. Als mensen een beetje gingen twijfelen aan de democratie. Hij had
er nu eenmaal zijn leven voor gewaagd zoals alle mensen van Het Parool en daarover
viel niet te onderhandelen. Het woord engagement klonk onaangenaam. Dat was in
zijn jeugd een ander woord voor verloving. Hij kwam later nog wel terug op dat
gedicht tegen de louche professoren. Het had hem wel genoegen gedaan dat hij het
in de boekhandel in de etalage met literatuur over de Koude Oorlog had zien liggen.
Hij was er ontzettend tevreden mee geweest. ‘Want de meeste verzen die mensen
schrijven zijn al voorbij als de inkt nog niet droog is.’ Dat was dus heel mooi geweest
maar de behoefte om elke dag met iemand politiek in de clinch te gaan, had hij niet
vertelde hij kort voor zijn dood aan Susanne Piet van Elseviers Weekblad.
Eenmaal schoot Carmiggelt uit al zijn sloffen tegelijk. Woedend was hij. Op mij.
In de zomer van 1971 had ik een artikel geschreven over de samenwerking in de
krantenwereld. Er was sprake van dat de Kronkel-rubriek in Het vrije volk zou komen.
De toenmalige hoofredacteur van HVV Herman Wigbold beijverde zich daarvoor.
Over Carmiggelt schreef ik toen dat zijn stukjes ook in Rotterdam graag gelezen
zouden worden. ‘In de kroeg vaart hij blind op de markante dronken bloemenverkoper
maar in de verkiezingstijd belt hij Jacques de Kadt om advies.’
Nog nooit had Carmiggelt zó venijnig gereageerd. Er was geen sprake van dat zijn
stukjes ooit in Het vrije volk zouden komen. Over zijn lijk. En De Kadt? Die had hij
zegge en schrijve eenmaal gebeld en diens advies afgedrukt om - het was in de tijd
van het huwelijk van Beatrix - toch maar PVDA te stemmen.
Cornelissen is een goochelaar met feiten en niet - feiten, schreef Simon Carmiggelt.
‘Smoezelige samenvattingen uit de school van Goebbels’. Ik heb nog vaak aan dat
ene zinnetje moeten denken maar voelde me er nooit door aangesproken.
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Ik heb nog eens een foto van Carmiggelt gezien. Van achteren genomen op een
vergadering. Het ging over Israël en ik hoefde het bijschrift niet eens te zien om te
weten aan welke kant hij stond. Onvoorwaardelijk. Intransigent. Ik denk niet dat er
veel foto's zijn waarop Carmiggelt in actie te zien is. Hij was immers een
stukjesschrijver in de wetenschap dat het allemaal niet veel uithaalde.
Passief lid van de Partij van de Arbeid was hij, niet minder en niet veel meer. Over
de binnenlandse politiek maakte hij zich steeds minder druk. Wat hem kwaad maakte
was het aantal decibellen geluid dat in die mooie stad op je afkwam.
Hij wandelde met zijn kleinzoon van vijf over de Vijzelstraat en die zei dan wat
tegen hem. Simon kon het niet verstaan, moest op zijn hurken gaan zitten om tegen
het knaapje te zeggen: Ik versta je niet maar straks in de bioscoop dan kan ik je wel
verstaan.
Op zo'n moment dacht hij: wat leven we toch in een heksenketel, we kunnen elkaar
niet eens meer verstaan.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (3)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

3. (5)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

4. (7)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

5. (2)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

6. (-)

Stephen King, De gloed (Luitingh, f
32,90)

7. (4)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

8. (8)

Toon Hermans, Een mooie dag (De
Fontein, f 19,90)

9. (6)

Adriaan van Dis, Een barbaar in China
(Meulenhoff, f 18,50)

10. (9)

Diverse auteurs, Inpakken en wegwezen
(Contact, f 10,-)
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VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

2. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (2)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

4. (4)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

5. (10)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

6. (5)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

7. (6)

Marja Wagenaar (red.), Herinneringen
aan Joop den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

8. (7)

Iteke Weeda, Vriendschap in beweging
(De Haan, f 19,90)

9. (-)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

10. (8)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
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Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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De Haarlemse optie
In 1588 werd de naam Laurens Jansz. Coster voor het eerst in een gedrukt werk
genoemd in verband met de uitvinding van de boekdrukkunst. Dat dit verband fictief
is, weten we eigenlijk definitief sinds 1888, toen ook de alom gerespecteerde historicus
Robert Fruin ‘Haarlems recht’ op de boekdrukkunst naar het rijk der fabelen verwees.
De Coster-legende bestaat ondertussen vierhonderd jaar, reden voor het Haarlemse
Teylers Museum een Coster-tentoonstelling te organiseren. Lotte Hellinga-Querido
en Clemens de Wolf schreven er een zeer heldere catalogus bij: Laurens Janszoon
Coster was zijn naam (133 p., f 25,-, na 10 juli f 39,50). De catalogus is een soort
biografie van de Coster-legende. De geboorte geschiedde vrij geruisloos. In 1588
duikt het verhaal van de uitvinding door Coster in de Haarlemmerhout met de uit
beukebast gesneden letters voor het eerst op. In 1628 verschijnt de eerste jubelende
geschiedenis van de vinding: Laure-crans voor Laurens Coster van Haarlem door
Petrus Scriverius. In die uitgave staat ook de eerste beeltenis van Coster afgedrukt.
Veel vreugde over ‘zijn’ vondst is niet van dit portret af te lezen, maar vanaf dat
moment heeft de Nederlandse uitvinder van de boekdrukkunst een (apocrief) gezicht
dat talloze malen door graveurs en schilders zal worden gevarieerd. De drukkerij
van Coster wordt natuurlijk ook in beeld gebracht, alsmede de lafhartige diefstal van
het drukkersmateriaal door de knecht Gutenberg, die hiermee volgens de overlevering
naar Mainz zou ontkomen om aldaar de uitvinding van de boekdrukkunst voor zichzelf
op te eisen.

Het hele bestaan van de Haarlemse optie op de uitvinding van de boekdrukkunst,
vooral de laatste levensjaren, heeft alles van een opera. De sterfscène zet in als de
moordzuchtige bibliothecaris Van der Linde (nota bene zelf Haarlemiet) in 1870 een
reeks artikelen publiceert waarin hij het ‘historische Coster-onderzoek’ de doodsteek
toebrengt. De Costerlegende stort neer op het toneel, Costerianen achtervolgen de
dader, anderen proberen het slachtoffer in leven te houden. Dat stuiptrekt nog tot
1888, maar geeft dan definitief de geest. Deze opera-vergelijking is niet de mijne.
Als in 1888 het weekblad De Nederlandse Spectator zich afvraagt wat het onderwerp
van een oorspronkelijke Nederlandse opera zou kunnen zijn, wordt ook de
Coster-strijd genoemd: ‘Ik raad u zóó iets zelfs bizonder aan.’
Het aardige van de bijdragen van Lotte Hellinga-Querido en Clemens de Wolf in
Laurens Janszoon Coster was zijn naam is dat ondanks de bibliografische en
filologische gefundeerdheid het ‘opera-element’ ook is vertegenwoordigd. Dat maakt
deze catalogus tot een zeer leesbaar boekwerk. Als twintigste-eeuwse lezer ben je
bijna blij dat boekdrukkunstuitvinder Coster nooit heeft bestaan. Soms is de
geschiedenis van een fictief verhaal mooier dan feitelijke geschiedenis.
AJ

Agressief gevulde pagina's
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Op een afbeelding in Maledicta 9 steekt Nancy Reagan lachend haar vlakke
rechterhand omhoog. Wie denkt dat ze zwaait heeft maar gedeeltelijk gelijk. Het
bijschrift zegt dat: ‘(...) Nancy's' “hallo”-gebaar in Griekenland “kruip terug in de
baarmoeder” betekent, en “jouw ouders hebben zieke genitalia” in Nigeria.’ En dat
is de bladvulling nog maar.
Maledicta, Het internationale jaarboek voor verbale agressie, aflevering 9, telt
weer 320 zeer agressief gevulde pagina's. Zoals dat met oneven afleveringen meestal
het geval was, is ook deze uitgave een Festschrift en wel voor Lillian Mermin
Feinsilver, de schrijfster van het boek The Taste of Yiddish, en de publiciste van
honderden artikelen over het Yiddish. Een interview, een bibliografie, en een bijdrage
van Feinsilver vormen het eerbetoon van uitgever/redacteur Reinhold Aman aan
Feinsilvers ‘enorme hoeveelheid werk dat ze verzette zonder de luxe van een
academische positie, zonder beurzen, zonder assistenten, zonder de luxe van gratis
fotokopieën, papier en porto voor het leven - al die vanzelfsprekende dingen voor
degenen wiens bibliografieën op een vingernagel geschreven kunnen worden.’ Buiten
de eigenlijke inhoud zelf vallen twee dingen op: Reinhold Aman is zelf meer gaan
schrijven, en Reinhold Aman laat zich steeds bitterder uit over academici en politici.
I don't like any politician, waarna hij George Bush toch ‘verdedigt’: Bush is geen
wimp maar een preppy. Veel harde grappen over politici, met name in de rubriek
Kakologia. Wat zei Reagan toen ze hem kwamen vertellen dat George Bush was
neergeschoten? ‘George wie?’ Gary Hart en Donna Rice, Jesse Jackson, en ‘dominee’
Bakker. Tot zover het archivarische deel van deze aflevering. Onder de artikelen
maakt met name de zeer gedegen en lange bijdrage van Leonard Ashley indruk. Hij
onderzocht het meest recente slang in de Verenigde Staten op seksueel gebied:
honderden woorden en uitdrukkingen waarbij geen enkel fetisj aan zijn aandacht
ontsnapt lijkt te zijn. Ik mis de wat exotischer bijdragen die de vorige afleveringen
sierden (vervloeken in het Mandarijn Chinees bijvoorbeeld) maar de aandacht voor
graffiti, ethnic slurs en medical verbal abuse duurt onverminderd voort. Aman zelf
schrijft door aan zijn cursus ‘uitschelden’, zijn onderzoek naar de positie van
ongemakkelijke woorden in woordenboeken (nu ook een overzicht van de fonetische
weergave van ‘cunnilingus’ in Amerikaanse woordenboeken), en aan zijn numerieke
systeem om internationaal te kunnen schelden. Ten slotte zorgt veel xeroxlore voor
de nodige afwisseling. Hoe weet je dat het een rotdag gaat worden? Als je beide
contactlenzen in hetzelfde oog doet.
Maledicta kost ongeveer f 45,- en kan besteld worden door te schrijven naar 331
South Greenfield Avenue, Waukesha, WI 53186-6492, USA.
ES

Monumentale kitsch
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Toen op een kwade dag in het begin van de jaren zeventig officieel bekend werd
gemaakt dat de West Pier in de Zuidengelse badplaats Brighton maar het beste kon
worden afgebroken, verscheen er diezelfde avond nog een hevig geschokte kolonel
buiten dienst op het televisiejournaal. Met de ernstig afgetakelde West Pier (bouwjaar
1866) op de achtergrond verklaarde hij dat men hiermee de Engelse Ziel aantastte,
dat deze pier de mooiste van het land was, ja, van de gehele wereld, en dat afbraak
de laatste nagel aan de doodskist zou zijn van het Grote Albion. Ik zie zijn heilige
verontwaardiging nog voor me en herinner me dat ik dacht: ‘Deze man is gek, maar
hij heeft volkomen gelijk.’
De West Pier van Brighton komt uitgebreid aan bod in het fotoboek British Piers
(Thames and Hudson, 96 p., f 53,10) van de jonge Duitser Richard Fischer. Hij noemt
haar de Assepoester onder de Britse pieren. Het stalen en houten bouwwerk is
inmiddels voor het publiek gesloten omdat het levensgevaarlijk is je er nog op te
begeven. Maar afgebroken wordt het niet. En is er een comité tot behoud gevormd
en het geld voor restauratie zal binnenkomen. De West Pier van Brighton is, zoals
alle andere met een zekere verbijstering gefotografeerde pieren in het boek, foeilelijk,
maar van een lelijkheid die zichzelf overstijgt. Het is monumentale kitsch die de
Victorianen en Edwardianen aan de Engelse kust hebben nagelaten. Natuurlijk moet
wat er over is gespaard blijven, al was het maar om de sociaal-historische waarde.
De pieren speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het massatoerisme
in Engeland. In de glorietijd rond 1895 waren er meer dan zeventig. Ze werden
gebruikt als aanlegplaats voor schepen voor dagjesmensen, en op de platforms was
plaats voor alles wat de werkman-opvakantie wenste: bandstands, waarzegsalons,
vlooientheaters, stoute kijkdozen (‘what the butler saw...’), modeltreinen, dansvloeren,
zonnepaviljoens, vispromenades, winkels, kermis, spookhuizen, bowling- en
dartsbanen, cafés, restaurants en ga zo maar door. Richard Fischer toont in zijn foto's
een voorkeur voor de sfeer van de vroege ochtend en de namiddag. Er zijn betrekkelijk
weinig mensen te zien. Ook heeft hij niet gezocht naar speciale elementen van verval.
Het verval is op iedere bladzijde aanwezig omdat de pieren al zo'n duidelijk
anachronisme zijn en zonder uitzondering zijn gebouwd in een stijl die dateert van
voor de wereldoorlogen. Zelfs de gerenoveerde pieren uit de jaren twintig en dertig
ademen slechts een sfeer uit: restauratie. Het verlangen naar de illusie. En eigenlijk:
het verlangen naar de tijd dat de Britten nog over de wereldzeeën konden lopen.
NM

Een gekooide leeuw
‘In New York zult u geen boekhandel vinden met een zo adembenemende collectie
als boekhandel Athenaeum in Amsterdam,’ hield Boudewijn Buch het gezelschap
boekhandelaren en uitgevers voor dat zich verzamelde voor de feestelijke opening
van Athenaeums nieuwe (en enige) filiaal in Haarlem. Büchs vleiende woorden, ook
over de belezenheid der Haarlemmers, werden uitgesproken in de week waarin de
drukkersstad Laurens Jansz, Coster herdacht. Büchs gunstige oordeel over Haarlem
en de Haarlemmers contrasteert met de uitspraken die hij bijeenzocht uit brieven en
dichtwerk van Willem Bilderdijk. ‘Onder dit schrijven vallen my de oogen toe’;
Willem Bilderdijk in Haarlem, (17 p., f 4,90) werd speciaal voor de gelegenheid
geschreven en is toch niet ‘exclusief’, want Athenaeum-Haarlem is zo ruimhartig
om het aan dlle erkende boekhandels te leveren. Willem Bilderdijk, ‘een gekooide
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leeuw’, blijkt altoos te klagen, een lijden dat hem ‘van de wieg af aan beschoren is
geweest’. Haarlem, waar Bilderdijk zich vier jaar voor zijn dood vestigde - het adres
Grote Markt 11 is zijn laatste tussenstop op aarde - deed de dichter jammerklachten
zenden aan Isaac da Costa: ‘Eergisteren zijn wy overgegaan naar het huis op de
Bakenessergracht, en liggen werklijk in eene afgrijslijke onrust’; ‘De Algoede kome
ons genadig te hulpe hier in deze voor ons ondraaglijke Haarlemmer lucht en
onbewoonbare huizing!’ De dood van zijn tweede echtgenote Katharina Schweikhardt
verhevigde des dichters onheelbare droefheid (‘Zy leeft en juicht daarboven, en
weenende staar ik haar na’), waarvan hij werd verlost op 18 december 1831. Geld
voor een teraardebestelling was niet voorhanden in de nagelaten boedel. Het ontzielde
dichtersgebeente werd daarom bijgezet in een van ds. Hermanus Manger geleend
graf in de Haarlemse Grote of St. Bavo Kerk. Bilderdijks klachten over geringe
produktiviteit in zijn Haarlemse jaren zijn gechargeerd, concludeert Buch. Ondanks
de ‘ondraaglijke Haarlemmer lucht, ondanks ‘de luiheid, onbekwaamheid en brutaliteit
van de Haarlemmers’ en ondanks ‘de geweldig klinkeijde stem van de Haarlemmers
die my de ooren verdooft’, verscheen er tussen 1827 en 1831 behalve vertalingen
van Ovidius' Metamorphosen en spreuken uit het Perzisch een rijkdom aan
‘dichtbondels’. Titels als Een voet in het graf en Avondschemering beloven veel
zwaarmoedigs, maar de dichter moest de gedichten aan zijn lier ontlokken terwijl
hij geplaagd werd door ‘stijve benen, ‘zwelgende ingewanden’, ‘verstrooiende
zuizeligen draaiing, met klopping en gonzing gepaard gaande’, alsmede ‘een snarige
en snedige pols’ en algehele ontreddering. Buch neemt het op voor Haarlem en tegen
Bilderdijk: ‘Hij heeft geen oog gehad voor de talrijke bibliofiele verdiensten van een
stad waar toch maar in 1858 en 1859 de enige, enigszins complete en verzamelde
editie De dichtwerken van Willem Bilderdijk werd uitgegeven.’ Buch kan zich
desondanks voorstellen dat een Haarlemse boekverkoper geen geschriften of
bloemlezingen van en over Bilderdijk te koop wenst aan te bieden. ‘Uiteindelijk lijkt
mij dat toch onverstandig.’
DS
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Niek Miedema, Ed Schilders, Diny
Schouten.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
De memoires van Nathan Sjtsjaranski. Vertaling Frans en Joyce Bruning. Uitgeverij
Balans, f 49,50. Sjtsjaranski beschrijft de acht en een half jaar dat hij als politiek
gevangene in werkkampen en cellen zat. In februari 1986 werd hij vrijgelaten.
Briefwechsel mit Autoren door Thomas Mann. Uitgever S. Fischer, importeur
Nilsson & Lamm, f 124,45. Brieven van en aan Sigmund Freud, Robert Musil, Elias
Canetti, Franz Werfel, Bertolt Brecht, Ernst Toller, Jacob Wassermann en anderen.
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Waar is Carmiggelt?
Vervolg van pagina 3
beetje overbodig, maar net niet helemaal. Hij geeft in ieder geval de zin een trager
tempo: je ziet voor je geestesoog Carmiggelt vredig de krant lezen, je hoort de bel
door het huis klinken - wie zou dat nou kunnen zijn? - en tja, als er gebeld wordt,
dan slof je naar de voordeur, zo hoort dat. Op de een of andere manier draagt dat
tussenzinnetje bij aan de goeiesloorachtigheid van de ik-figuur (die weliswaar
Carmiggelt heet maar zeker niet aan de echte gelijkgesteld mag worden).
De echte slapstick komt meer voor in de oudere stukjes, dat is waar. De toon van
de humor, het gevoel voor absurditeit, ironie, understatement is door de jaren heen
hetzelfde, maar in het begin giet hij het meer in de situatie, zoals je een cabaretsketch
zou kunnen opzetten, en later is het meer verstopt in de schrijfstijl, moeilijker te
vatten in een concrete gebeurtenis. Een van zijn leukste stukjes uit de categorie
slapstick is ‘Hogerop’, waarin hij en zijn vrouw de grootste moeite hebben om de
ruzie van de bovenburen te kunnen volgen. (‘Rong rang,’ sprak de man. ‘Rong rang
rilla.’ ‘Zo gaat het niet,’ fluisterde mijn vrouw. ‘Je mist de helft. Laten we het eens
in de gang proberen.’) Uiteindelijk ziet hij zich gedwongen om op de gangkast te
klimmen en een glas tegen de muur te plaatsen. Zoals gebruikelijk in een dergelijke
vaudeville-situatie maakt de buurman zijn onvermijdelijke opwachting: ‘Hebben
jullie voor een tientje guldens?’ vroeg hij. Je kon helemaal niet aan hem zien dat hij
juist zo'n twist had uitgevochten. Somber zag hij mij daar bij het plafond liggen en
zei: ‘Hallo.’
‘Hallo,’ antwoordde ik.
‘Ligt u op de kast?’ vroeg hij.
‘Och ja...’ zei ik.
‘Waarom eigenlijk?’ hernam hij.
‘'t Is lekker warm,’ sprak ik. ‘Warmte kruipt altijd naar boven.’
‘Dat wel,’ zei hij. ‘Maar is het niet ongeriefelijk?’
‘'t Went,’ antwoordde ik.
‘Vreemde gewoonte,’ peinsde hij. ‘Daar moest u eens een stukje over schrijven.’
Maar het stond er al in.
Iemand ongeremd aan het lachen weten te krijgen is het moeilijkste wat er is.
Carmiggelt kon het.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Kasteel Oost, Valkenburg, 31 mei
Het verzoek is om buiten de poort te parkeren, maar het besloten binnenterrein
van het elegante, geelgepleisterde kasteel-met-opstallen biedt ruimschoots plaats aan
de paar auto's waarmee de geïnviteerden naar het Letterkundig Centrum Limburg
‘De Candelaer’ zijn gekomen. In de vallende avond maken de breed uitgestoelde
kastanjelaars, waaraan het centrum zijn naam ontleent, het park van Kasteel Oost
nog eens zo stemmig. De aristocratische ambiance - de gemeente gebruikt het ook
als ‘trouwpaleisje’ - is met recht de trots van het hier in 1982 geïnstalleerde
Letterkundig Centrum. Dichter-schrijver Paul Haimon (75), die van de oprichting af
voorzitter is, was er bij de opening zeker van dat de Limburgse schrijvers behoefte
zouden hebben aan zijn ‘huis voor ontmoetingen', dat ook voorzien zou in een archief,
een bibliotheek en een museum.
Inmiddels waren diverse auteurs te gast, en in het jaarverslag wordt tevreden
teruggeblikt op de kerstviering. Aan de conserverende taak heeft de stichting nog
niet veel kunnen doen. De vaste collectie is bij de voorlopige ontstentenis van
nalatenschappen (die van Pierre Kemp ging Limburg voorbij, naar het grote zusje
in Den Haag) gewijd aan boeken en knipsels van en over ‘schrijvers in Limburg’.
Dat begrip wordt ruim opgevat. Bertus Aafjes, Jan Hanlo en Hermine de Graaf (‘die
woont gelukkig net binnen de grens’) delen hun wat rommelige vitrines met
plaatsgebondener coryfeeën als Felix Rutten en Marie Koenen. De dichteres Willy
Balyon dankt haar prominente uitstalling aan haar echtgenoot Wim Balyon. Die is
openhartig over de reden waarom hij als secretaris van de stichting zijn steentje
bijdraagt aan het stimuleren van Limburgse letteren: ‘Ik sla mijn vrouw daarbij
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natuurlijk niet over.’ Dat het aantal bezoekende toeristen bescheiden blijft, nu ja,
zou dat nu niet komen omdat kunst nu eenmaal elitair is? Voor avonden als deze
heeft de secretaris nooit meer hoop dan op twintig, dertig mensen. De uitnodiging
werd gestuurd naar vierhonderd potentiële sympathisanten. De respons blijft ook
vanavond onder de tien procent.
‘Een botsing van werelden,’ merkt literator Wiel Kusters op, daarbij doelend op
het scherpe contrast tussen het onderwerp van de bijzondere expositie die hij opent
en de stralende kroonluchters waaronder hij zijn woorden uitspreekt. Inderdaad zou
voor de tentoonstelling, Waar de dag nacht is; de steenkoolmijnen in de literatuur
een bedompte ruimte passender zijn geweest. Als zoon en kleinzoon van mijnwerkers
(‘Mijn handen worden slechts zwart van carbonpapier’) gedenkt Kusters met enige
schuchterheid de ‘Herren der Erde’, die met direct gevaar voor eigen leven de stof
opdielven die in boeken onveranderlijk wordt aangeduid als ‘zwart goud’.
Op de tentoonstelling, geleend van het veel benauwder gehuisveste Literair Museum
in Hasselt, is Kusters slechts door één van zijn bundels (‘Een oor aan de grond’)
vertegenwoordigd, maar dat ligt aan de bewust beperkt gehouden keuze. De twee
werkloze Hasseltse leraressen Nederlands Marijke Rekkers en Imelda Sleurs vonden
in de sluiting van de mijn van Winterslag (31 maart 1988) de aanleiding voor deze
tentoonstelling. Bij hun onderzoek stuitten zij op een verrassend groot aantal literaire
werken over de mijnen; de bibliografie van de ‘beredeneerde catalogus’ telt meer
dan 190 nummers. Tussen ‘Hans en Nellie ontdekken kolenland’ van Frische van
Aernsbergen en ‘Germinal’ van Zola, ontbreken uiteraard niet Heijermans' ‘Glück
auf’, Orwells ‘The Road to Wigan Pier’ en Jules Vernes' ‘Het zwarte goud’. Een
internationale lijst, want ‘het leven van een mijnwerker in Waterschei bleek niet veel
te verschillen van een kompel uit de Midlands of Pas de Calais’. Zijn aangrijpende
lot: zestienurige werkdagen die vervuld werden onder de voortdurende dreiging van
ontploffingen, overstromingen en instortingen, bood vanaf het allereerste begin van
de industrialisering van de steenkoolwinning romantische en spannende stof voor
romanciers. Uit de titels op de boekomslagen laten de verhalen zich raden:
‘Mijnramp’, ‘Een mijnwerker getuigt’, ‘Laat hun lampjes branden’, ‘Het stijgende
water’, ‘Slaven van het zwarte goud’ en ‘In vlammende diepten’. Citaten eruit dienen
als illustratie bij even dramatische foto's, maar het werkt natuurlijk ook andersom.
De dodenlijst van de Borinage en een enkel mijnwerkersattribuut - een stofmeter,
een schaftkruikje - maken bij de bezoekers nog meer emoties los. Twee bezoekers
hebben kritiek: ‘Er wordt niets duidelijk gemaakt over het massale vakbondsverzet.’
Voor Imelda Sleurs is dat verwijt nieuwen onverdiend: ‘In de boeken was er geen
aandacht voor.’ Toch kan ze verwijzen naar foto's van de bloedige betoging bij de
sluiting van de Zwartberg, die voorkomt in Luc Beertens' dit jaar verschenen roman
‘De put’. Reacties die ze in Hasselt kreeg, van gepensioneerde mijnwerkers, maakten
meer indruk op haar: ‘Ze zeggen nu dat ze altijd verzwegen hebben hoe erg het was.’
Belangstelling van dié doelgroep wordt zo een, twee, drie in het door de mijnindustrie
gespaarde Valkenburg niet verwacht. ‘Die zal wel komen als de tentoonstelling straks
naar Kerkrade en Heerlen gaat.’
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[18 juni 1988 - Nummer 24]
Ter zake
Diny Schouten

Dichter-performer Jules Deelder deed het Historisch Museum Rotterdam een
schenking die het begin zal zijn van een ‘kostuumcollectie van bekende
Rotterdammers’. Deelders ‘roze pak, met paarse jabot en wit-roze schoenen’, dat hij
droeg in zijn eerste show Deelder spreekt, wordt tot en met 14 augustus samen met
de boksersoutfit die aan Bep van Klaveren toebehoorde, tentoongesteld in het
Schielandhuis. Het museum hoopt nog dat Deelder bereid is om het bijbehorende
brilmontuur af te staan. ‘Van André van der Louw, die zijn inauguratiepak afstond,
hebben wij óók de pijp gekregen die hij daarbij rookte.’ De enige andere schrijver
die in de uitgebreide textielverzameling van het Historisch Museum vertegenwoordigd
is, is Hugo de Groot, ooit raadspensionaris van Rotterdam, dus vallend in de termen
voor de nieuw op te zetten collectie en bijzondere exposities. Educatief medewerkster
Floor Scholte weet zeker dat De Groot het metselaarsjasje droeg tijdens zijn
ontsnapping uit Loevestein. Het is naar schatting het oudste in Nederland bewaarde
kledingstuk.
Het Belgische filmproduktiebedrijf Kunst en Kino van Jan van Raemdonck diende
bij de NOS plannen in voor een ambitieuze televisieserie naar Hugo Claus' Het
verdriet van België. Van Raemdoncks belangen worden in Nederland behartigd
door Cinevista in Huizen, waar Gerrit Visscher een beetje schrikt: de eerste
besprekingen met de NOS zijn pas vorige week begonnen. Maar hoe pril het stadium
ook, Visscher is optimistisch over de resultaten. Tegenover de NOS is nog geen
regisseur genoemd. ‘Het wordt een zéér ambitieus project,’ aldus Visscher, die dan
spreekt over ‘tien afleveringen van een uur, minimaal’. Visscher spreekt ook over
‘zéér grote bedragen’ die met de verfilming gemoeid zijn: ‘Alle partijen willen graag,
en ook dat het niveau heeft, maar aan dat niveau hangt een prijskaartje.’
Voormalig presidentskandidaat Gary Hart lijkt zich te ontpoppen als de Amerikaanse
Jeffrey Archer. Harts eerste, dat wil zeggen: helemaal zelf geschreven roman
Strategies of Zeus is voor het najaar aangekondigd bij Mills and Boon, een uitgeverij
die zich specialiseert in ‘ontblotende romantische fictie’. Mills and Bloom brengen
het boek onder in hun ‘male fiction’-imprint ‘Gold Eagle’. Dat houdt in dat er een
liefdesthema is - in dit geval tussen een beeldschone Russische vertaalster en een
Amerikaans delegatielid bij een Sovjet-Amerikaanse topconferentie over ontwapening.
Maar hun romance is ondergeschikt aan de politieke plot, waarvoor Hart uiteraard
gebruik maakt van zijn kennis als insider. Volgens de blurbtekst heef de roman een
boodschap: het waarschuwen tegen de gevaren van ruimtelijke kernbewapening. ‘Ik
wilde mijn angstige gevoelens over de controle op kernwapens op papier zetten,’
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verklaarde Hart. ‘Misschien is het is weer eens iets anders dan het schrijven van
rapporten’, schrijft The Sunday Times.

Uitgeverij Meulenhojf bracht met gepaste trots Lourens Reedijks vertaling uit van
Andrej Platonovs Tsjevengoer. Platonovs satirische roman mishaagde vanaf de
verschijning (in 1927) de Sovjetautoriteiten; in de loop der jaren zijn slechts enkele
stukken gecensureerd in Rusland verschenen. Wel werd kortgeleden ‘in het kader
van de glasnost’ een volledige uitgave aangekondigd. Die integrale tekst werd,
spoediger dan verwacht, gepubliceerd in het literaire tijdschrift Droezjba Narodov.
Daardoor kwam, net nadat het boek al naar de drukker was, uit dat de Nederlandse
tekst niet zo ‘volledig en ongekort’ bleek te zijn als Meulenhoff in de prospectus had
beweerd: van een fragment, dat Reedijk niet had opgenomen omdat het alleen in de
Amerikaanse uitgave stond, was door de tijdschriftpublikatie de originele Russische
tekst beschikbaar. Meulenhoff maakte het goed door een los katern met de vertaling
van het bewuste fragment bij Tsjevengoer te drukken dat voor kopers (en niet-kopers)
van het boek gratis bij de boekhandel verkrijgbaar is.
De Nederlandse correspondent van het Franse ochtendblad Libération had niet een
duidelijke aanleiding om het te melden, maar vond de prestatie toch het vermelden
waard, en daardoor bevat zijn krant (van 8 juni) een beschrijving van het succes van
televisiepresentator Adriaan van Dis. Om het eens van een ander te horen: Sylvain
Ephimenco beschrijft Van Dis' programma als de voltrekking van een wonder. ‘Na
een aantal mislukte pogingen om een goed literair televisieprogramma te maken, is
het onmogelijke gebeurd. Met meer dan twee miljoen kijkers hebben VPRO en
Adriaan van Dis een magische grens doorbroken. Van Dis, die soms precieus, maar
vaak scherp formuleert en sprankelt door de souplesse van zijn talenkennis, heeft als
fenomeen uitgevers versteld doen staan. “Bij Van Dis verschijnen” is goed voor
20.000 tot 30.000 exemplaren in de erop volgende week, een ervaring die te beurt
viel aan Annie Cohen-Solal, Roland Topor en le Roy Ladurie. Van Dis zelf verklaart
het succes van zijn programma uit de uitstekende voorbereiding van zijn team.’
Tegenover de correspondent van Libération bekende Van Dis enig klein oud zeer
aan gebrek aan serieuze erkenning: ‘Heel lang weigerden Nederlandse schrijvers in
mijn programma te komen omdat ze mijn programma te veel een spektakel vonden.’
Die neerbuigendheid verdween volgens Van Dis ‘nadat er een artikel over mij in The
Sunday Times had gestaan. Nederlandse schrijvers willen nu wel in mijn programma
komen.’ Een ander vooroordeel blijft over om bestreden te worden, schrijft Ephimenco
vleiend: ‘In Nederland wordt gedacht dat er naast Pivots Apostrophes niet een ander
goed literair programma kan bestaan.’ Het geven van enige Franse bekendheid aan
het fenomeen-Van Dis kan voor het programma nuttig zijn, voegt Ephimenco
desgevraagd toe aan zijn bericht: ‘Er komt ongetwijfeld respons op van Franse
schrijvers en uitgevers.’
Vestdijkbiograaf Hans Visser is bezig met een nieuw Vestdijkproject. Niet met de
biografie van Vera de Vries, internationaal bekend als Xaviera Hollander, ‘al zoek
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ik wel naar een onderwerp dat ook in het buitenland toegankelijk is’. Ir. Visser is
voor zijn werk bij Unilever veel buitenslands. Het spijt hem dat hij zijn connecties
niets kan laten lezen van zijn geliefde auteur: ‘Vestdijk is nauwelijks vertaald, vandaar
dat ik het idee tegenover mevrouw De Vries geopperd heb. Ze voelde er niets voor,
overigens.’ Het project dat ‘bij voldoende deelneming’ wel doorgaat is Simon Vestdijk.
Een biografie in brieven: Visser wil een briefuitgave maken van de integrale tekst
van de brieven die hij voor de Vestdijkbiografie van informanten ontving.’ Tachtig
brieven om toestemming van de correspondenten zijn net de deur uit. Visser bracht
het boek onder bij uitgeverij Sijthoff. De naam van de uitgeverij wekt verwondering:
wil uitgeverij Kwadraat af van haar ster auteur? ‘Kwadraat had wel belangstelling,
maar omdat er nog steeds geen contract is voor de Vestdijkbiografie, wilde ik niet
met hen in zee,’ legt Visser als verklaring af. Het conflict zit Visser hoog: ‘Er is een
bemiddelingspoging gedaan door Max Nord, maar ik wacht nog altijd op resultaat.’
Visser wil over de gerezen problemen niet meer kwijt dan ‘dat de zaak erg
ingewikkeld ligt’. Volgens Hans Uijtdewilliggen, uitgever van Kwadraat, is de zaak
simpel: ‘Visser wil het model-contract dat wij hem hebben aangeboden niet tekenen.’
Twee ‘marginale’ kostenposten vormen de oorzaak van het conflict: ‘Visser is het
er niet mee eens is dat wij het diner dat hij op eigen initiatief voor de medewerkers
heeft gegeven niet willen betalen, en hij wil dat wij de kosten voor het uittikken van
zijn manuscript voor onze rekening nemen. Ik snap Vissers probleem niet goed.’
Uitgever en auteur zijn inmiddels niet meer on speaking terms: de communicatie
loopt nu via beider advocaten.

Gedicht
Concreet voorstel!
Ik ben,
zoals u weet,
in ambtelijke zaken geen licht.
Administratieve kwaliteiten heb ik niet,
ik dicht.
Maar als je het mij vraagt,
zou je de hele kudde
ambtenaren, kantoorklerken,
gewoon bij de kraag moeten vatten
en door elkaar schudden.
Goed schudden, er even bij blijven,
eentje apart nemen
en zeggen:
‘Schrijven!’
‘Hoor eens, kameraad, schrijf gerust een rapport,
maar hou het in godsnaam kort!’

VLADIMIR MAJAKOVSKI
Uit: De meisjes van Zanzibar. Een keuze uit de Russische poëzie van deze eeuw.
Zevenentwintig Russische gedichten, vertaald door Leidse slavisten met Karel van
het Reve. Uitgegeven door Gerards & Schreurs, f 29,50
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Willem Witsen als trait d'union tussen schilders en schrijvers
Ewijkshoeve, het buitenverblijf van de Tachtigers

Willem Witsen. Zelfportret in potlood, ongeveer 1889

Ewijkshoeve, tuin van tachtig door Rein van der Wiel Uitgever: Querido,
205 p., f 29,50
Marita Mathijsen
De meest overschatte beweging in de Nederlandse letterkunde is die van de Tachtigers.
Er is dan ook geen beweging die zoveel misplaatste schade toegebracht heeft aan de
waardering voor eerdere generaties en zoveel epigonen heeft voortgebracht. Nog
steeds moeten literatuurhistorici de ruines restaureren die gemaakt zijn van de
negentiende-eeuwse letterkunde door het primaat van de literatuuropvatting van de
Tachtigers. Al een kleine honderd jaar heerst de mythe dat de Tachtigers de eerste
werkelijk toegankelijke poëzie van Nederland geschreven zouden hebben, en dat er
met De Nieuwe Gids pas echte vernieuwing met internationale allure gekomen zou
zijn. Er is dan ook geen stroming die zozeer tot de verbeelding van leraren Nederlands,
doctorandussen en doctoren in de letterkunde, literatuurcritici, amateurs en
professionele beoefenaars van het schone vak der letteren gesproken heeft. Een niet
aflatende reeks van publikaties over de Tachtigers - de opsomming ervan is een
boekwerk op zich - getuigt daarvan. Het evalueren van die reeks zou een vrolijk
project kunnen zijn voor een cynische neerlandicus, te beginnen bij de
geschiedvervalsingen van Jeanne Kloos, en verwijlend bij de publikaties van de
meester-anarchist in notenschrijverij, Harry G.M. Prick, of bij de verrukkelijke
prentenboeken met toelichting zoals van Charles Vergeer over Willem Witsen, of
van Luger en Prick over de hele beweging, die met veel kennis van zaken en
uitstralend enthousiasme gemaakt zijn, maar toch vooral een vermaaksfunctie hebben.
Smakker, maar niet minder gedreven, zijn studies als die van Endt over Herman
Gorter. Bizar genoeg bestaan er echter nauwelijks wetenschappelijke tekstuitgaven
van de Tachtiger-poëzie of van het proza, en naar verhouding met wat overgeleverd
is nog heel weinige complete brievenuitgaven.
De onlangs verschenen studie van Rein van der Wiel over Ewijkshoeve hoort wel
enigszins bij het genre prentenboek met toelichting, ware het niet dat men met die
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typering de tekst, die los staat van de heerlijke illustraties, te kort doet. Zoals veel
schrijvers over Tachtig laat ook Van der Wiel zich meeslepen door enthousiasme,
wat het appel op de lezer wel versterkt, maar ten koste gaat van de constructie. Anders
dan zekere schrijvers over Tachtig is hij bescheiden: het woord ik komt zelden in het
boek voor, en het notenapparaat dat al snel een overweldigende indruk maakt in een
historische studie, heeft hij op een ingenieuze manier buiten het relaas geplaatst.
Maar verder sluit dit boek weer aan bij de mythologiserende reeks die al bestaat,
inclusief de clichématig-belerende introductie op de periode die voorafging aan
Tachtig. Nieuwe elementen zijn te vinden in het materiaal, in het perspectief op de
Beweging en in de parallellen die gelegd worden tussen de letterkunde en de
schilderkunst.

Associaties
Van der Wiels invalshoek is die van een buitenhuis en een persoon die daar geregeld
verbleef tussen 1882 en 1890. Dat buitenhuis was Ewijkshoeve in Zeist, waar de
schilder Willem Witsen, als zoon van de eigenaar, vele letterkundigen en schilders
uitnodigde die betrokken waren bij de kunstvernieuwingen rond 1880. Van der Wiel
heeft als het ware een stoeltje neergezet in een van de priëlen en meegekeken naar
wie er kwamen, hoe men zich er gedroeg, welke verhoudingen ontstonden; hij heeft
geluisterd naar de gesprekken en meegelezen in brieven die men ontving of die
geschreven werden. Ook bekeek hij de schilderijen op de ezels van de in de
buitenlucht werkende artiesten. Soms reisde hij mee met koets en trein naar
Amsterdam om te zien wat Witsen daar uitvoerde. Alle vindbare materiaal gebruikt
Van der Wiel om dit standpunt te kunnen handhaven: mondelinge informatie van
nazaten, geïnterpreteerde gedichten, brieven, dagboeken, prozafragmenten,
schilderijen. Het gevolg van de werkwijze is dat de overgangen in het verhaal niet
vloeiend kunnen verlopen, en Van der Wiel laat de breuken dan ook vaak maar zitten
of gooit er nonchalant wat toevallig verbindingsmateriaal overheen. De verbanden
in de hoofdstukken zijn soms wat aan de associatieve kant. Zo springt hij van een
beschouwing over een Nieuwe Gids-nummer over op een reactie van de oude Thijm
daarop en komt vandaar bij het huwelijk van diens zoon, waarna hij een vers citeert
dat Verwey bij die gelegenheid geschreven had en dat opgedragen was aan Willem
Witsen. De werkwijze brengt ook mee dat Witsen te dicht op de voet gevolgd wordt,
waardoor men moeilijk zicht op het geheel krijgt. Misschien ligt het ook aan de figuur
van Witsen, die niet zoveel van zichzelf prijs geeft. Herhaaldelijk zegt Van der Wiel
dat vrienden en familie vaak zo weinig van elkaar wisten, en de lezer deelt deze
gewaarwording helaas meer dan eens.

Anna Witsen, ongeveer 1885

Hoewel Willem Witsen als schilder buiten de eigenlijke beweging van Tachtig
stond, schijnt hij in het persoonlijke een grote invloed op leden ervan gehad te hebben.
In een gesprek met François Erens zei Isaäc Isräels over hem: ‘Weet je wel, dat de
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hele Nieuwe Gids-beweging voor een groot deel aan Witsen te danken is? (...) Hij
heeft ze bij elkaar laten komen (...) Hij heeft ze laten drinken.’ Hoewel die drank
ook de ondergang van De Nieuwe Gids betekend heeft door het destructieve
alcoholisme van Kloos, kan dat Witsen zeker niet aangerekend worden. Hij is door
de jaren heen een van de trouwsten aan de steeds waanzinniger wordende leider
geweest, en bleef hem onderdak, troost en financiële steun bieden. Ook voor andere
leden was hij de sociaal werker. In de tijd dat hij in Londen verbleef, stuurde Van
Eeden hem de ene na de andere lame duck in depressieve staat, en Witsen lapte de
wanhopige Kloos, Van Looy of Karsen dan weer wat op. Niet dat hij zelf
ongecompliceerd was, integendeel, vaak wanhoopte hij aan zijn eigen kunnen, hij
was zelden tevreden over zijn werk, en zoals bij veel van de Tachtigers woog het
generatieconflict met het daarbij behorend schuldgevoel zwaar. De Tachtigers waren
zonen van vaders van betekenis of waren opgeleid door zeer bekwame maar
traditionele leraren, zodat zij het extra moeilijk hadden bij het verwerpen van het
verleden. Witsen zelf aarzelde tussen traditie en vernieuwing en hij kon het even
goed vinden met wat oudere kunstenaars uit de Haagse school als met de jonge
reputatieschenders van zijn eigen generatie. Veel omgang had hij met de oudere
Anton Mauve, en in de periode dat deze op Ewijkshoeve kwam was er sprake van
wederzijdse beinvloeding.

Willem Kloos gefotografeerd door Willem Witsen

Ewijkshoeve vanaf de waterkant met het zelfgebouwde schip

Willem Witsens vader was een bijzondere man die het vroege verlies van zijn
vrouw had gecompenseerd met gastvrijheid en kunstzin. Er werd veel muziek
beoefend in het Witsengezin. De problemen van zijn kinderen, die allen in meer of
mindere mate een melancholische aanleg zouden hebben gehad, wist hij echter niet
op te lossen. Een van zijn begaafde dochters, Anna, pleegde zelfmoord in de vijver
van Ewijkshoeve, en dat is een belangrijk onderwerp in de studie van Van der Wiel.
Hij laat zien hoe haar tragische keuze wel in literatuur verwerkt werd door vrienden
van Witsen junior, maar hoe weinig ze hem in het persoonlijke hielpen. Men ontliep
hem, hijzelf knoopte kort nadien een verhouding met Betsy van Vloten aan, en de
kinderen van Anna's zuster bouwden na het voorval een boot voor de vijver, die
kennelijk niet tot verboden speelgebied verklaard werd. Maar in de kunst reageerde
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men des te geschokter. Gorter schreef zijn aangrijpende vers ‘In de zwarte nacht is
een mensch aangetreden’, Frans Coenen verwerkte de dood van Anna in het verhaal
‘Vervreemd’ en ook een tekening van Toorop zou op de zelfmoord geïnspireerd zijn.
‘Velen herkenden in haar verhaal iets van de onrust en de gebondenheid aan normen
en waarden,’ schrijft Van der Wiel, ‘een gebondenheid waarvan zij dáchten
gevrijwaard te zijn.’ De kunstenaars van de beweging tobben in deze jaren: het eerste
elan is
[Vervolg op pagina 4]
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[Willem Witsen als trait d'union tussen schilders en schrijvers vervolg]
voorbij, en er moeten nieuwe wegen gevonden worden. De eendracht die er geweest
was door het gezamenlijk verzet, begon poreus te worden. De verschillende
kunstopvattingen van de leden lijken hoe langer hoe moeilijker met elkaar te
verenigen.

Etsclub
Een van de aardige parallellen die Van der Wiel aandraagt in Ewijkshoeve, is die
tussen de Nieuwe Gids-beweging en de Nederlande Etsclub die eveneens in 1885
werd opgericht. Zoals De Nieuwe Gids voorbereid werd door gesprekken in het
genootschap Flanor (1881), werd de oprichting van de Etsclub voorafgegaan door
die van de Sint-Lucasvereniging eind 1880, waar op een met Flanor vergelijkbare
wijze voordrachten over kunst gehouden werden. De Tachtigers kenden elkaar van
de studie klassieke talen en van school, de jonge schilders als Witsen, Veth en Van
Looy kenden elkaar van de Amsterdamse Academie van Beeldende Kunsten. De
Etsclub had tot doel de kunst van het etsen in Nederland in ere te herstellen en de
waardering ervoor te bevorderen. Ze gaf albums uit en organiseerde tentoonstellingen.
Die kregen internationaal niveau: Whistler, Klinger, Rops, Redon en Pisarro deden
op een gegeven moment mee. Een belangrijk verschil met De Nieuwe Gids is dat
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ook kunstenaars van de oudere garde werk bijdroegen aan de portefeuilles en de
tentoonstellingen, bij voorbeeld Israëls sr. en de gebroeders Maris. Jonge leden van
de Etsclub als Witsen en Veth gingen de kunstkritieken in De Nieuwe Gids verzorgen.
Die van Witsen zijn als bijlage achterin Ewijkshoeve opgenomen. Geleidelijk groeiden
de kunstopvattingen van de leden uit elkaar. Een aantal bleef impressionistisch werk
leveren, maar andere kunstenaars die zich aangesloten hadden bij de Etsclub, zoals
Toorop, Richard Roland Holst en Thorn Prikker werkten monumentaler en
symbolistisch. Het werd ondoenlijk deze twee stromingen nog in één portefeuille of
tentoonstelling te verenigen en begin 1896 werd de Etsclub ontbonden. De laatste
tentoonstelling was in 1895 geweest. Zoals uit de illustraties blijkt heeft Witsen zich
in die jaren intensief met de etskunst beziggehouden.
De ondergang van De Nieuwe Gids kan verbonden worden met enige feiten uit
Witsens leven. Witsen vertrok eind 1888 naar Londen om het sombere familieleven
op Ewijkshoeve te ontlopen. Het huis was leeggestroomd na diverse huwelijken,
Anna werd steeds melancholieker en bepaalde de sfeer in het 's winters toch al weinig
bezochte huis. Daarbij had Witsen een Engels vriendinnetje van lichte zeden
opgedoken in de Amsterdamse Nes en dat reisde hij na. Bij zijn afscheidsdiner waren
ook Kloos en Verwey geweest, die toen juist met elkaar gebroken hadden vanwege
Verweys verloving met Kitty van Vloten. Kloos had er willen vechten. Om te
kalmeren voegde hij zich voor enige tijd bij Witsen in Londen. Bij zijn terugkeer
bleek de redactie van De Nieuwe Gids in kampen tussen Verwey en Kloos verdeeld
te zijn. De zelfmoord van Anna vond plaats toen Witsen in Londen woonde. In 1891
kwam hij terug in Nederland. Het blad van de Tachtigers was toen platform geworden
voor de strijd tussen socialistische en esthetische kunst. In 1893 trouwde Witsen met
een zus van Kitty van Vloten, de vrouw om wie de breuk tussen Kloos en Verwey
ontstaan was. Dat was ook het jaar dat De Nieuwe Gids ten onder ging.
■

Moorden in een moreel vacuüm
Jean-Paul Franssens' Jack de Ripper
Vriend dood Biecht van een lustmoordenaar door Jean-Paul Franssens
Uitgever: De Harmonie, 194 p., f 27,90
Wim Vogel
In zijn essay De kunst van de roman constateert Milan Kundera dat de wereld die
de laatste eeuwen in romans wordt beschreven, steeds kleiner wordt. Cervantes' held
mag idealistisch de wereld intrekken om haar te verbeteren, romanschrijvers uit onze
eeuw beperken zich veelal tot de directe omgeving en concentreren zich op het
innerlijk van hun personages. En, concludeert Kundera, omdat die laatste wereld
oneindig divers is, is de roman zeker niet ten dode opgeschreven, is hij een
individualiserend wapen in een samenleving die massificeert. Alleen in zijn dromen,
alleen in een roman, alleen door middel van de kunst kan de mens nog ontsnappen
aan de collectiviteit. Alleen daar ook kan hij onderzoeken wat voor hem van waarde
is, kan hij morele waarden doorlichten. Een boeiend romantisch credo dat er gelukkig
niet voor terugschrikt het werk van grote Europese schrijvers op te vatten als
referentiepunten in de ontwikkeling van de mens.
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Vriend Dood, de eerste roman van Jean-Paul Franssens, bespreken na bovenstaande
inleiding is minder oneerlijk dan het lijkt. Uit de vier boeken die hij sinds zijn debuut
De Wisselwachter (1981) publiceerde, blijkt dat ook hij (maar welke auteur eigenlijk
niet...) een romantisch schrijver is. Zijn personages lijken zich moeiteloos aan te
passen aan hun saaie omgeving maar indirect verzetten ook zij zich tegen de
conventies. In hun dromen verwezenlijken zij wat daarbuiten niet mogelijk is. En
soms veranderen die dromen zelfs de werkelijkheid zoals blijkt uit de novelle De
Uitvinder (1984).
In zijn nieuwe boek trekt Franssens die lijn door. In Vriend Dood, Biecht van een
lustmoordenaar beschrijft een dertigvoudige moordenaar, verkrachter, brandstichter
en dief hoe hij er geen enkele moeite mee had zijn dromen in daden om te zetten.
Franssens baseerde zich wat de belangrijkste gegevens betreft op feiten. In de jaren
dertig van deze eeuw kende ook Düsseldorf zijn Jack de Ripper. Zijn meer dan dertig
gruwelijke moorden met een schaar, een hakbijltje, een mes, op kinderen, vrouwen
en mannen veroorzaakten een geweldige paniek, een massale angsthysterie. De
lustmoordenaar wordt tenslotte toch gearresteerd en in juni 1930 onthoofd. Jean-Paul
Franssens laat de moordenaar zelf, in zijn dodencel, het verhaal van zijn leven
opschrijven. Wat wij derhalve lezen is zíjn nagelaten bekentenis en geschoold als
wij zijn in onze vaderlandse literatuur verwachten wij dan een min of meer
naturalistisch verhaal waarin de misdadiger begrip voor zijn daden vraagt, berouw
toont en zich beklaagt. Vriend Dood maakt het wat dat betreft niet al te erg. Centraal
staat steeds in deze Byroniaanse geschiedenis de behoefte aan een volledig eigen
persoonlijk leven, het zich zonder enige morele overweging overgeven aan eigen
fantasieën, eigen emoties, aan eigen bevrediging. Een biecht had ik dit verhaal dan
ook nooit genoemd. Essentieel daarvoor is berouw en dat ontbreekt.

Jeugdervaringen
Iemand die een min of meer chronologisch verslag van zijn leven geeft, ontkomt
maar zelden aan de beslissende ervaringen uit zijn jeugd. Een dronken vader, een
luie, slonzige moeder, vele broers die, als de vader geen zin had, hun seksuele driften
wel even botvierden op hun even zovele zussen: machtsmisbruik, geweld, lust en
drift, het kost weinig moeite je voor te stellen dat die traumatische jeugdervaringen
later gecompenseerd moeten worden. Helemaal lukt die compensatie overigens niet.
Het aangrijpendste in de roman vind ik de reden waarom de ter dood veroordeelde
toch even huilt. Niet uit spijt, laat staan uit wroeging, maar omdat hij medelijden
heeft met ‘De kleine jongen die reeds lang in me gestorven is. Hem zou ik vergiffenis
willen vragen. Ik zou hem willen omhelzen met alle liefde die ik bezat toen ik nog
zo jong was als hij. (...) Het is de jongen die niemand miste al bleef hij dagen van
huis weg, al bracht hij weken op het politiebureau door tussen hoeren en landlopers.
Wiens dromen niet werden begrepen.’

Jean-Paul Franssens
BERT NIENHUS
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Natuurlijk is het niet die naturalistische laag waarom ik Vriend Dood een
beangstigend boek vind. Typerend voor onze eeuw vind ik het morele vacuüm
waarbinnen alles zich afspeelt. Dat de hoofdpersoon zijn ellendig leven ontvlucht
door zijn bizarre fantasieën zonder scrupules (‘de straf als liefdesdaad’) in gruwelen
om te zetten, verbaast al snel niet meer. De droge, soms zakelijke stijl waarin hij zijn
levensverhaal schrijft, onderstreept dat gebrek aan inlevingsvermogen. Ook de
samenleving die deze daden mogelijk maakt, biedt echter geen alternatief. Terecht
schrijft hij daarom over de in paniek geraakte burgerman: ‘Hij verafschuwt me, zoals
de hele natie, ja de hele wereld me verafschuwt, maar leest gretig elke dag opnieuw
wat ik heb gedaan.’ Die afschuw is het dunne laagje dat onze beschaving scheidt van
de chaos. Als de lustmoordenaar onthoofd is, is het zomer 1930. Over enkele jaren
zal er een nationaal gejuich opklinken als datzelfde soort daden uitgelokt en van
hoger hand massaal geëist wordt. Het irrationele van de Düsseldorfse moordenaar
is dan gemeengoed geworden.
Dat historisch aspect beperkt tegelijkertijd de waarde van Franssens' roman. Een
goede roman voegt iets aan ons inzicht toe, vervangt uitroeptekens door vraagtekens.
Vriend Dood bevestigt wat we al weten: waar een morele code ontbreekt, waar de
stem van het verlangen boven de stem van het geweten gaat, daar grijpt de menselijke
behoefte aan macht naar ieder middel. Dat weer eens lezen, kan natuurlijk nooit
kwaad.
■
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Een cultuur tussen stad en dorp
De cultuurkritiek van Raymond Williams (1921-1988)

In januari van dit jaar overleed Raymond Williams op zevenenzestigjarige
leeftijd. Williams was vooral bekend door drie boeken: Culture and Society
1870-1950, The Country and the City en The Long Revolution waarin hij
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een historisch beeld geeft van de belangenstrijd tussen de cultuur en het
kapitalisme, tussen het platteland en de stad. In zijn analyse van de
samenleving gaf Williams aan de literatuur steeds een bijzondere plaats,
zoals ook blijkt uit zijn boek Drama from Ibsen to Eliot. Chris van der
Heijden herlas zijn werk en de drie zojuist door de Hogarth Press herdrukte
sterk autobiografische romans Border Country, Second Generation en The
Fight for Manod.

Chris van der Heijden
Na de oorlog keerde Raymond Williams naar Cambridge terug om zijn studie
letterkunde te voltooien. De wereld waarin hij terechtkwam leek een andere dan die
hij gekend had en dat gevoel overviel hem nu al voor de tweede keer. Vóór de oorlog
had hij de scherpe tegenstelling opgemerkt tussen zijn geboortegrond op het platteland
van Wales en de Engelse bourgeois- ofte wel kaksociety in een universiteitsstad. Nu
viel hem op hoe groot de kloof was tussen zijn anti-tankbataljon in Duitsland en de
studentensamenleving in Engeland. Hij merkte de verschillen aan duizend en één
dingen, aan kleren, aan gedrag, maar met name aan taal. ‘The fact is, they just don't
speak the same language,’ zei hij tegen een vriend. Een andere taal die voor een
andere wereld stond. Hij had hetzelfde kunnen doen als Christopher Isherwood en
Edward Upward in de jaren twintig gedaan hadden en in de meeste subculturen
eigenlijk nog altijd gebeurt: zich afzonderen op een plek waar alleen de eigen ‘taal’
gesproken werd en ieder aan een half woord genoeg heeft. Maar dat paste noch bij
zijn verlangen naar emancipatie noch bij het idealisme van vlak na de oorlog. Hij
wilde geen afzondering maar overbrugging.
Zo begon hij in de naoorlogse chaos met de constructie van een ideeënwereld die
je misschien nog het beste met de titel van dat liedje van Simon and Garfunkel zou
kunnen omschrijven: Bridge(s) over troubled water. Bruggen als stevige verbindingen
maar ook wiebelende hang- en vergezochte ezelsbruggetjes: tussen groepen binnen
de samenleving, tussen stad en platteland, heden en traditie, vooruitgang en behoud,
kunst en industrie en tal van andere schijnbaar onverenigbare grootheden meer. Het
geheel werd fascinerender dan zo'n droomeiland. Gedurfder, grootser, uitdagender
en ook nog zwaar intellectueel onderbouwd. Maar krachtig? Als dat zo was zouden
recente ontwikkelingen op politiek en artistiek gebied er wellicht heel anders uitgezien
hebben.
Aan die constructie ging een lange weg vooraf. Raymond Williams begon zijn
onderzoek met een inventarisatie van begrippen die voor deze ‘taalkloof’ kenmerkend
zouden zijn.

Uiteindelijk bleven er vijf over: industrie, democratie, klasse, kunst en cultuur. Vooral
dat laatste woord sprak volgens hem boekdelen: als je duidelijk kon maken hoe dat
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woord gebruikt werd en waarom verschillende personen of groepen er hun betekenis
aan gaven, dan was je vele stappen verder. Hij maakte een lijstje: ‘cultuur’ werd
gebruikt in theesalons om sociale meerderwaardigheid aan te geven en als
verzamelterm voor de kunsten. Die betekenissen had het woord ook vóór de oorlog
al gehad. Maar na 1945 waren daaraan volgens hem twee varianten toegevoegd. Een
neutrale die niets anders dan een levensvorm uitdrukte (‘de Japanse cultuur’) en een
sterk geladen die betrekking had op een groep mensen die van zichzelf meende dat
zij de schat bewaarde en de opinie maakte. Veel verder kwam hij voorlopig nog niet,
andere werkzaamheden vroegen zijn aandacht. Maar nadat Eliot's Notes Towards
the Definition of Culture uit 1948 hem geprikkeld had, nam hij zijn onderzoek met
dubbele kracht ter hand. Op een dag, zo vertelt hij in Keywords 1975, keek hij terloops
in de New English Dictonary on Historical Principles en zag dat zijn betekenissen
van het woord ‘cultuur’ ook al in de negentiende eeuw voorkwamen. Mill en
Coleridge, Carlyle, Morris en Ruskin hadden het woord in genoemde betekenissen
eveneens gebruikt. Daarmee kreeg zijn contemporaine fascinatie een historische
fundering en zijn studie als vanzelf structuur. Zo ontstond Culture and Society dat
in 1958 voor het eerst gepubliceerd werd en later tal van keren herdrukt (Penguin):
een onderzoek naar het gebruik van het kernbegrip ‘cultuur’ en enkele verwante
termen bij vooraanstaande negentiende- en twintigste-eeuwse denkers. Het boek
bracht een stroom aan polemieken op gang, niet vanwege het historisch gedeelte (dat
werd alom geprezen) maar vanwege de conclusie waarin Williams probeerde een
nieuwe cultuurtheorie te ontwerpen. Het was deze theorie die hij in de komende
dertig jaren op tal van manieren zou herhalen, uitwerken en verdedigen, tot op de
dag van zijn te vroege dood in januari van dit jaar.

Twee cultuurbegrippen
Essentieel voor Williams was zijn afkomst, door hem in zijn eerste roman (Border
Country, 1960) beschreven. Daarin verhaalt hij over een kleine samenleving in Wales
waarin zonder al te veel moeite zijn geboortedorp te herkennen valt, in de buurt van
Abergavenny. Daar bestond een volkscultuur die overzichtelijk, harmonieus en
solidair was en pas in de jaren twintig en dertig onder invloed van de ‘stadse
mentaliteit’ de eerste scheuren begon te vertonen. Ze leken nog onbetekenend. Maar
toen hij aan het eind van de jaren dertig ging studeren, ontdekte hij tot zijn verbazing
dat ‘industriearbeiders’ een geheel andere cultuur propageerden en in termen van
massasamenleving (onoverzichtelijk) en conflict dachten. Bovendien zag het ernaar
uit dat zij van de burgerij twee cultuurbegrippen overnamen die hem verbaasden.
Het oudste noemde hij ‘the ethic of service’: als reactie op het extreem individualisme
van het liberalisme waarin er van samenleving geen sprake kon zijn (‘ieder voor zich
en God voor ons allen’) was er in de loop van de negentiende eeuw een
maatschappijbeeld ontworpen waarin de plaats van het individu gelijkgesteld werd
aan zijn functie. Ieder was dienaar, ‘servant’, van kerk of leger, nationale veiligheid
of gezin. De samenleving werd voorgesteld als een ladder die je kon beklimmen
maar dat moest je wel alleen doen. Je positie werd bepaald door de functie van de
‘ladder’ in de samenleving en door jouw plek op dat ding. Het tweede cultuurbegrip
was zo mogelijk nog hiërarchischer en in ieder geval gesloten. Er zou in de
samenleving nu eenmaal een kleine groep mensen bestaan die meer wijsheid had
dan de anderen. Die groep moest het maar voor het zeggen hebben, de anderen
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dienden haar te gehoorzamen (de criticus F.R. Leavis was vlak na de oorlog een
fervent propagandist van een dergelijke theorie). Arbeiders hadden beide vormen
van ethiek opgepikt: de eerste door hun kinderen een burgerlijke loopbaan te laten
volgen. Zoontje Raymond van spoorwegbeambte Williams was hiervan zelf een
prachtvoorbeeld. De tweede door te proberen een ‘arbeiderscultuur’ te ontwerpen
met proletarische romans, buurthuizen, folksongs
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en dergelijke. Als die cultuur sterk genoeg was, zou ze vanzelf de andere wegschuiven
en de dienst uitmaken. De marxist Raymond Williams, met zijn grote interesse in
literatuur en filosofie, begreep heel goed wat daarmee bedoeld werd. Maar beide
cultuurbegrippen vonden in zijn ogen geen goedkeuring. Het eerste omdat het de
mens reduceerde tot schakel in een keten, per definitie hiërarchisch was en bovendien
conservatief. Het grootste verlangen van iemand op de onderste sport was immers
om naar boven te komen, niet om het laddermodel omver te werpen. De tweede
variant kon Williams niet accepteren omdat zij in zijn ogen een radicale breuk met
het verleden impliceerde: in die variant moest Shakespeare eerst achter de horizon
verdwijnen voordat men het strijdlied een culturele prestatie kon noemen. De magere
resultaten van de proletarische cultuur uit de jaren dertig en Sovjet-Rusland hadden
volgens Williams voldoende aangetoond dat het ontwerpen van zo'n ‘proletarische
cultuur’ een heilloze weg was.

Dorpscultuur
Zo bleef als enig alternatief het conflictmodel van de massasamenleving over dat
door de socialistische en Marxistische beweging gepropageerd werd. Maar ook dat
stond Williams niet aan. Hij zag hoe sterk ook dit marxisme doordrongen was van
principes die uit het kapitalisme voortgekomen waren en hoe groot de verwantschap
tussen beide systemen was: minachting voor het platteland, vertrouwen in
arbeidsverdeling, in verstedelijking, in industrialisering en een diep geworteld
vooruitgangsgeloof waren opvallende overeenkomsten. Het fundamtentele verschil
was terug te brengen tot een machtstheorie, maar verder, van hetzelfde
negentiende-eeuwse laken een pak.
Zijn gedachten keerden terug naar het geboortedorp Pandy: zou het niet mogelijk
zijn de cultuur die daar bestaan had op de moderne samenleving over te planten?
Welke aanpassingen diende zij dan te ondergaan? In hoeverre kon het platteland
gespaard blijven, wat kon het voor de toekomst betekenen? Hoe kon men binnen de
onvermijdelijke massificatie van de moderne samenleving toch nog een eigen cultuur
vinden? Wat kon daarbinnen de taak van de kunsten zijn? Het zijn die vragen die hij
in zijn werk The Long Revolution (1961), The Country and the City (1973) en zijn
andere autobiografische romans (Second Generation en The Fight for Manod) probeert
te beantwoorden. Misschien zou je ze in één kernvraag kunnen samenvatten: zou het
niet mogelijk zijn het marxisme/socialisme om te buigen tot een meer humane (d.i.
minder ‘kapitalistische’, minder negentiende-eeuwse) ideologie waarin het goede
uit de prekapitalistische periode gekoppeld wordt aan het beste uit de revolutionaire
ideologie? Het verwondert niet dat Williams een van de theoretici van Nieuw Links
en het neomarxisme werd en - zo denk ik - zelfs een grondlegger van de groene
beweging genoemd kan worden. In een necrologie in de Sunday Times van 27 januari
stond te lezen dat Williams als docent sterker was dan als schrijver. Maar Richard
Holmes, biograaf van Shelley en Coleridge, vertelde me onlangs dat de colleges van
Williams uiterst warrig waren en dat je er altijd vandaan kwam met een gevoel van
verbijstering. Het is onmiskenbaar: Williams wilde veel, misschien te veel. Hij
meende dat de literatuur de beste uiting van een cultuur was en spitte daarom
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aanhoudend in de letterkunde om zijn politieke standpunten duidelijk te maken en
in de politiek om de literatuur te begrijpen. Een en ander waren voor hem
onverbrekelijk verbonden, sinds de oorlog op zijn minst een ongebruikelijke visie.
Hij combineerde een revolutionaire gedachte met een sterke hang naar traditie. Hij
was een jongen van het platteland die in de stad carrière had gemaakt. Een dorpsfiguur
in een massasamenleving. Een letterkundige in een geïndustrialiseerde maatschappij.
Een arbeiderskind onder Engelse intellectuelen. Van dit alles was hij zich goed
bewust. En al zou je bij nader inzien eigenlijk moeten zeggen dat hij niet tot een
slotsom kwam, zoekend bleef schrijven, nergens eenduidige antwoorden gaf,
misschien is het wel daarom dat hij een van de weinige oudere intellectuelen is wiens
werk ook nu nog grote actualiteit bezit.
■

Voorheen de koloniën

Honderdvijfentwintig jaar geleden reisde een zieke Engelsman uit India voor zijn
gezondheid door Java. Bengal Civilian was zijn pseudoniem; hij heette Charles
Walter Kinloch. In De zieke reiziger beschreef hij hoe je van Java niet beter wordt:
smerig eten, smerige hotels, achterdochtige bureaucratie en matige wegen. En weinig
echt nette mensen; de Europese dames lopen maar in sarong en kabaja alsof dat geen
dracht voor inlanders is. De reisbeschrijving van Kinloch is nu herdrukt onder de
titel Rambles in Java and the Straits in 1852 door Bengal Civilian, en het is een
aardig boekje voor de specialist, maar voor de leek is de prijs wel degelijk een
bezwaar. Over het koloniaal beleid schrijft Kinloch namelijk niet veel; over het
‘toerisme’ van toen des te meer (Oxford University Press, Singapore etc. f 32,50)
Kort na de reis van onze zieke Brit wordt in ieder geval het voedsel op Java
Europeser: de kolonialen importeren melkkoeien en zuivel wordt deel van het
koloniaal dieet, zoals we uitvoerig en mooi verteld zien in Aarde der mensen van
Pramoedya Ananata Toer. Adel P. den Hartog analyseert de opmars van de melk in
Diffusion of milk as a new food to tropical regions; the example of Indonesia
1880-1942. Dit proefschrift van Den Hartog verscheen bij Stichting Voeding
Nederland, en is bijvoorbeeld interessant voor de vele critici van het
zuivelontwikkelingshulpprogramma Operation Flood (India) waar prins Claus zo
vóór maar vele deskundigen zo tegen zijn. Omdat wij er rijker van worden, maar zij
niet.
De Indische romans van Carry van Bruggen worden herdrukt. Verschenen zijn al
Gunung Djati en Een Indisch huwelijk (Conserve, Schoorl. Prijs respectievelijk f
29,50 en f 19,50). Literair gezien is met name Een Indisch huwelijk een aardig boek;
het gaat in essentie over de manier waarop de voorstelling van een geliefde in ons
hoofd een geheel eigen leven gaat leiden als de geliefde ver weg is. En dan de
confrontatie! Die is door Carry van Bruggen uiterst subtiel, met een paar woorden,
genadeloos aangeduid. Tot dusver niets dan aanbeveling dus. Maar er is een andere
kant. De Indische romans van Van Bruggen spelen op Sumatra's oostkust, in de
wereld van de planters. Hoewel Carry van Bruggen en haar man Kees, die in 1904
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op Sumatra journalist werd, er niet konden aarden, heeft de schrijfster er zich nogal
laten inpakken. Behalve een enkele kritische noot ten aanzien van de planters is er
de clichématige beschrijving van de inheemse njai (huishoudster-geliefde) als een
grof, dom wezen, en vooral is er het vooroordeel tegen meisjes die van gemengd
Europees-inheemse afkomst zijn. Ze zijn flirtziek, ze lopen blanke mannen achterna
om ‘hogerop’ te trouwen, zijn zwoel en onbetrouwbaar, heulen soms met de
inheemsen, en zijn als huwelijkspartner voor de blanke kolonist geen goede partij.
Kritische distantie ten opzicht van dit soort vooroordelen had Carry van Bruggen
niet. Integendeel. Wat haar later zo onderscheiden zal - haar eigenzinnigheid - is in
haar Indische werk nooit opgetreden.
De kolonisatie en emigratie zijn internationaal belangrijke literaire thema's geworden.
De Chinees uit Afrika heet, met een wat ongelukkige titel, de aardige roman van
Leïla Sebbar die uit het Frans werd vertaald. De roman gaat over een jongen van
Vietnamees-Marokkaanse afkomst die in een Parijs volkstuintjescomplex een geheim
tehuis heeft. Hij bewaart er wat hij in de scharrelhandel opdoet: cassetterecorders,
video's, maar ook dierbare plaatjes en boeken. De kleine handelaar wordt door de
Franse volkstuinbezitters gewantrouwd en verraden; zijn leventje wordt geschetst in
het milieu van de zwarte Parijzenaar die niet welkom is in de stad. De roman is
daarom antropologisch interessant - literair is hij te los gestructureerd en te
ideaalstereotypisch om kunst te zijn. (Van Gennep, f 38,50). Behalve de
immigrantenliteratuur zoals De Chinees uit Afrika zijn er de memoires van
oud-kolonialen zoals Philip Allison, oud-ambtenaar in Nigeria. Allison maakte een
fotoboek met teksten dat Life in the White Man's Grave heet, een titel die perfect
aangeeft dat zijn boek inderdaad zeer Europacentrisch is, maar niet nostalgisch. Het
gebied dat Allison bestrijkt loopt van Nigeria naar het westen, tot Senegal toe.
Zakelijk, informatief en beknopt geeft hij een aardig overzicht van de koloniale
geschiedenis, maar de foto's waar het allemaal om begonnen is, zijn behalve curieus
ook een beetje een bij elkaar geraapt zootje. Dat klopt ook met het feit dat hij ze na
een oproep uit allerlei bronnen kreeg aangeboden; er zit geen lijn in de collectie die
overigens voor de specialist een begeerlijk bezit is. (Viking, Penguin Books Ltd.
Gebonden. f 60,25).
Tenslotte nog een boek van een Afrikaan: ir. Laurens van der Post, Nederlandse
voorouders, geboren in 1906 in Zuid-Afrika en nu Engelsman, liet zijn levensverhaal
herdrukken: Walking with the white bushman. Hij schreef het niet zelf, maar
vertelde het aan Jean-Marc Pottiez, en voor zover ik het controleren kan, overdrijft
hij weer flink. Zijn rol op Java in 1945-1946, zijn ‘opdracht’ tot verzet tegen de
Japanners die generaal Wavell hem gegeven zou hebben, zijn vooruitziende blik op
de nakende onafhankelijkheidsstrijd die hij al in het Japanse interneringskamp zou
hebben gehad - het is alles te mooi om waar te zijn. Veel van deze beweringen heeft
hij ook in (Nederlandse) televisieprogramma's en in andere autobiografische boeken
geuit, maar wie bijvoorbeeld op de Indische afdeling van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie een en ander naloopt, ziet al snel wat een opsnijer onze Sir
Laurens is. Waarmee hij overigens niet - zoals vaak is beweerd - een verrader en
collaborateur van de Japanners is. (Penguin, f 28,-).
Over het leven in de Japanse kampen maakte mr. C. Binnerts in de oorlog op Flores
in het Japanse krijgsgevangenkamp dagboekaantekeningen. Binnerts is een eindeloos
veel betrouwbaarder auteur dan Van der Post, en niet alleen omdat hij het niet hoefde
te hebben van de herinnering. Hij heeft simpelweg niet zo'n hoge muts op van zichzelf,
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en dat bevalt. Overigens zijn veel van zijn goed opgeschreven meningen
conventioneler dan de zeer lofprijzende inleiding van Rudy Kousbroek doet
voorkomen. ‘Alles in orde, heren...’ vertoont een nog virulenter anti-Japans racisme
dan Kousbroek al aangeeft, de onverschilligheid over het lot van de Indonesiërs
buiten het kamp onder Japans regime valt ook op, en de denkbeelden over het
kolonialisme na de oorlog zijn vlak. Maar opvallend is de scherpe waarneming dat
de medegevangene soms de ergste vijand is. (Minerva/Hollandia, f 22,50). Wie deze
vakantie naar de Antillen gaat, schaffe zich op de valreep snel het Reis-handboek
voor Bonaire aan. Net als in zijn deeltje over Curaçao, geeft Rien van der Helm ook
nu weer een erg aardig overzicht over geschiedenis en koloniale bouwwerken, natuur
en economie. Overigens geeft zijn opsomming al snel de indruk van een groots levend
koloniaal monument en dat is Bonaire, in tegenstelilng tot Curaçao, nu precies niet.
Het is klein en wat kleinburgerlijk, en voor de reiziger is de sfeer die van het
watersportoord. In zijn stuk over het zwemgenot op Bonaire vergeet Van der Helm
te melden dat je in deze sport nu juist buitengewoon belemmerd wordt door de koraal
waar je drie meter uit de kust je benen al aan openhaalt. Een echte zwemmer gaat
naar Curaçao. (Elmar, Rijswijk, f 34,50).
TESSEL POLLMANN
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Van preventieve censuur naar zelfcensuur
Correspondenten in de Sovjetunie
The moscow correspondents Reporting on Russia from the Revolution to
Glasnost door Whitman Bassow Uitgever: William Morrow, 385 p., f 44,90
Importeur Van Ditmar
Moskou aan zee Beschouwingen en schetsen uit de Sovjetunie door
Raymond van den Boogaard Uitgever: Meulenhoff, 236 p., f 34,90
J.W. Bezemer
Flapteksten kunnen behoorlijk misleidend zijn. Die van Whitman Bassows Moscow
Correspondents meldt dat de ongeveer driehonderd Amerikaanse correspondenten
die sinds 1917 in Moskou hebben gewerkt ‘played the key role in shaping the
perceptions of the USSR held by generations of Americans’. Aan het eind van zijn
boek poneert Bassow daarentegen nu juist de stelling dat ‘Americans' perceptions
of the Soviets have been shaped more by what politicians teil them than by what they
read and see’. Hij baseert dit op een gevoel dat hij aan zijn eigen correspondentschap
in Moskou heeft overgehouden en op de meningen van andere Amerikaanse
correspondenten die in de loop van de tijd in Moskou hebben gediend en waarvan
hij er meer dan zeventig bij de voorbereiding van zijn boek heeft geïnterviewd. Hij
heeft, geloof ik, gelijk. Niet de berichten van de correspondenten maar de clichés
van de politici of, als men het deftiger wil zeggen: de grote gemoedsbewegingen in
de samenleving, bepalen ons beeld van de Sovjetunie.
Overigens besteedt Bassow nauwelijks aandacht aan het beeld dat de Amerikaanse
correspondenten in Moskou in de loop van de tijd van de Sovjetunie hebben
opgehangen. Zijn boek handelt over de omstandigheden waaronder zij moesten leven
en werken en over de veranderingen die zich daarin in de loop van de jaren hebben
voltrokken. Die omstandigheden werden in hoge mate bepaald door het feit dat de
communistische overheid vanaf het begin heeft geprobeerd het beeld te bepalen dat
de buitenwereld zich van de nieuwe orde in het land zou vormen. Reeds John Reed,
de verslaggever van de Oktoberrevolutie, moest zijn eerste bericht vóór verzending
voorleggen aan Felix Dzerzjinski, die korte tijd later chef van de veiligheidspolitie
werd. De geschiedenis van de Amerikaanse berichtgeving uit Moskou zoals Bassow
die beschrijft, is veelszins de geschiedenis van het streven van het Sovjetbewind de
geest van de daarmee belaste correspondenten, net als die van zijn onderdanen, aan
zich te onderwerpen. Wanneer hij dan ook het wantrouwen van het Sovjetbewind
tegenover westerse correspondenten wil verklaren uit het feit dat zij de voorafgaande
burgeroorlog uitsluitend vanuit het kamp van de Witten hadden verslagen, maakt hij
zich schuldig aan een wel heel ijselijke platitude. Het Sovjetbewind was van de
aanvang af uitgesproken intolerant.
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Gorbatsjov geeft, met naast zich minister van Buitenlandse Zaken Sjevardnadze, als eerste
Sovjetpartijleider een persconferentie voor buitenlandse correspondenten, 1 juni 1988

Centrale Telegraaf
Het eigenlijke verhaal van leven en bedrijf van de Amerikaanse correspondenten in
Moskou begint in 1921, wanneer het Sovjetbewind terwille van de Amerikaanse hulp
bij de bestrijding van de hongersnood in het Wolgagebied een zevental Amerikaanse
journalisten toelaat, Zij moesten hun berichten ter goedkeuring voorleggen aan een
functionaris van de persafdeling van het volkscommissariaat van Buitenlandse Zaken.
Deze vorm van preventieve censuur heeft bestaan tot 1946. Hij had het voordeel dat
de correspondent zijn censor kende en met hem kon onderhandelen over de tekst van
zijn bericht. Dat veranderde in februari 1946, toen een nieuw systeem werd ingevoerd.
De uitoefening van de censuur werd nu in handen gelegd van Glavit, de instelling
die belast is met de uitoefening van de censuur op de Sovjetpers zelf. Glavit vestigde
een kantoor in de Centrale Telegraaf aan de Gorkistraat in Moskou. Daar moesten
de correspondenten voortaan hun teksten afleveren aan een speciaal loket. Zij kregen
hun censor noch te zien, noch te spreken. Deze schrapte woorden of zinsneden,
waarna de correspondent maar moest zien of het nog loonde zijn bericht te versturen.
Discussie was niet mogelijk.
Wij zijn dan aangeland in de nadagen van Stalins bewind, waarin van intellectueel
en artistiek leven in de Sovjetunie vrijwel niets meer over is, waarin aan Sovjetburgers
alle contact met buitenlanders is verboden en van zinvolle berichtgeving naar het
buitenland geen sprake meer kan zijn. De correspondenten verdwijnen dan in snel
tempo van het toneel. Van de Amerikanen bleven er tenslotte maar vier over. Die
vier konden niet weg, omdat zij met Russische vrouwen waren getrouwd, en Russische
vrouwen kregen in die tijd geen uitreisvisum. In 1953 was de buitenlandse pers in
Moskou vertegenwoordigd door niet meer dan zes correspondenten. Een sprekender
symptoom van het stalinistisch isolationisme laat zich haast niet aanwijzen.
Na de dood van Stalin in 1953 begint tegelijk met de ‘dooi’ in het binnenland een
versoepeling van de censuur op de berichtgeving naar het buitenland. De Sovjetunie
wordt dan toegankelijker. In het begin van de jaren zestig opereerde alweer een
honderdtal buitenlandse correspondenten in Moskou. Hun berichtgeving moet Glavlit
handenvol werk zijn gaan geven. Dat mag een der redenen zijn geweest waarom in
maart 1961 de preventieve censuur werd opgeheven. De Centrale Telegraaf aan de
Gorkistraat, die een druk bezochte sociëteit van buitenlandse correspondenten was
geworden, lag er daarna weer verlaten bij.
De afschaffing van de censuur vergemakkelijkte het werk van de buitenlandse
correspondenten in hoge mate. Het wachten in de Centrale Telegraaf was voorbij.
Maar de persafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken bleef hun
berichtgeving volgen en wanneer die niet beviel kregen zij dat te voelen. De druk
waaronder zij dan kwamen te staan kon uitlopen op een uitwijzing. Met dit feit werd
door correspondenten rekening gehouden, door sommigen meer, door anderen minder.
Zo bleef de censuur gehandhaafd in de vorm van zelfcensuur. Een ervaring van uw
recensent uit de tijd dat hij correspondent was in Moskou voor Het Parool kan dit
illustreren. De redactie vroeg hem toen (het was 1964) een stuk over Chroesjtsjov
te schrijven naar aanleiding van diens zeventigste verjaardag. Een Duitse collega,
die van die opdracht hoorde, gaf hem de dringende raad het schrijven van zulke
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artikelen aan de redactie over te laten. Zo'n politiek stuk gaf alleen maar narigheid.
Uw recensent schreef braaf het gevraagde artikel en zag zich, inderdaad, korte tijd
later aangevallen in het vakbondblad Troed, dat hem de raad gaf zijn donkere bril af
te zetten. Zijn vertrek lag in het verschiet en hij kon dus gemakkelijk
schouderophalend aan deze aanval voorbijgaan, ja, zich er zelfs door gestreeld voelen.
Maar correspondenten die zich voor langere tijd in Moskou hadden gevestigd dachten
minder luchthartig over de ergernis der overheden en probeerden die, als het kon, te
vermijden.

Dissidentie
Het probleem werd acuut met het ontstaan, aan het eind van de jaren zestig, van een
dissidente beweging in de Sovjetunie. In juli 1968 kreeg Raymond Anderson van
The New York Times de Gedachten over vooruitgang, vreedzame coëxistentie en
intellectuele vrijheid van de natuurkundige Andrej Sacharov in handen. Zij waren
hem toegespeeld door Andrej Amalrik via een wederzijdse vriend, schrijft Bassow.
Die vriend was, het zij hier gezegd, de Parool-correspondent Karel van het Reve.
Met zijn samenvatting van de inhoud haalde Anderson de voorpagina's van de
wereldpers. Hij kon hierbij rekenen op de volledige steun van zijn krant, The New
York Times, die hem eerder al had laten weten: ‘You cover the news. We'll take care
of the consequences’. Nog datzelfde najaar werd hij uitgewezen. In de volgende twee
jaren deelden nog eens vijf Amerikaanse correspondenten met contacten met
dissidenten zijn lot. Pas nadat de Amerikaanse regering als repressaille
Sovjetjournalisten uit Amerika was gaan uitwijzen, kwam aan deze uitwijzingen een
voorlopig einde. Zo hebben Moskouse correspondenten die bereid waren risico's te
nemen en daarin werden gesteund door hun werkgever, hun steentje bijgedragen aan
de bestendiging van de dissidentie in de Sovjetunie.
Het boek van Whitman Bassow geeft, met een overvloed aan bijzonderheden over
gebeurtenissen en personen, een treffend beeld van de houding van het Sovjetbewind
tegenover de vertegenwoordigers van de westerse media in Moskou. Die houding
loopt onmiskenbaar parallel met de houding van dat bewind tegenover de eigen
media. Een werkelijke normalisering van de werkomstandigheden van de Moskouse
correspondenten zou daarom mogen worden beschouwd als een duidelijk symptoom
dat het daar ernst is met de glasnost.
Tijdens de lectuur van Barrows boek werd mijn aandacht getrokken door een
zojuist verschenen boekje van Raymond van den Bogaard, van 1982 tot 1987
correspondent van NRC Handelsblad in Moskou. Het behelst een reeks zeer levendige
schetsjes over zijn ervaringen, die de lezer een heel aardig beeld geven van het leven
van een buitenlandse correspondent in de Sovjetunie. De titel is merkwaardig: Moskou
aan zee. Ik neem aan dat dit een toespeling is op de flater van de televisiecommentator
die tijdens de twee minuten stilte bij de begrafenis van secretaris-generaal Joeri
Andropov het gekrijs van meeuwen meende te horen, en ik neem ook aan dat deze
commentator niemand minder dan de schrijver zelf was. Hij paart aan de ironie
waarmee deze Beschouwingen en schetsen uit de Sovjetunie rijkelijk zijn overgoten
een prijzenswaardige zelf-ironie. Moskou aan zee is een zeer leesbare bijdrage aan
de vaderlandse Ruslandliteratuur en levert tal van frappante illustraties bij Bassows
verhaal.
■
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Prof. Dr. J.W. Bezemer is de auteur van het onlangs bij uitgeverij Van Oorschot
verschenen boek ‘Een geschiedenis van Rusland’.
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Musils onvoltooide
De man zonder eigenschappen: een intellectuele zoektocht naar de
beste manieren om mens te zijn
De man zonder eigenschappen Eerste boek, Hoofdstuk 1-80 door Robert
Musil Vertaling Ingeborg Lesener Uitgever: Meulenhoff, 450 p., f 69,50
(gebonden), f 49,50 (paperback) Bij intekening (nog mogelijk tot 1 juli)
op de vier (gebonden) delen: f 198,De rijkdom van het onvoltooide Een inleiding op De man zonder
eigenschappen door Jacques Kruithof Uitgever: Meulenhoff, 87 p., f 14,50
Cyrille Offermans
Toen de Oostenrijkse schrijver Robert Musil (1880-1942) overleed was
zijn levenswerk Der Mann ohne Eigenschaften onvoltooid. Drie delen
waren klaar, maar het vierde deel was een worsteling waar hij niet uitkwam,
zoals we weten uit de hoofdstukken en fragmenten uit zijn nalatenschap.
Aan de hand van zijn hoofdfiguur Ulrich, en met even bedachtzame als
ontluisterende ironie, roept Musil de waarden, ambities en
schijnvertoningen in de wereld van de Oostenrijks-Hongaarse
dubbelmonarchie op, een wereld met eigenschappen waar hij zijn man
zonder eigenschappen tussen plaatst. Uitgeverij Meulenhoff heeft het
aangedurfd de bijna tweeduizend pagina's van Musils werk te vertalen en
uit te geven in vier delen. Het nu verschenen eerste deel wordt in september
gevolgd door het tweede, volgend jaar verschijnen de andere delen. Cyrille
Offermans herlas het hele werk ter introductie van het eerste vertaalde
deel.
Ongeveer een half jaar na de dood van Robert Musil in november 1942, liet Martha
Musil weten dat haar man meende nog een jaar of twintig ‘leven en werken’ voor
de boeg te hebben, ‘en juist omdat hij niet dacht aan een vroege dood is zijn werk
onvoltooid gebleven’. Met die uitspraak maakte Martha Musil echter vooral duidelijk
er nauwelijks een idee van te hebben hoe uitzichtloos de situatie wel was waarin Der
Mann ohne Eigenschaften verzeild was geraakt. Ook als Musil honderd was geworden,
zou zijn levenswerk onvoltooid zijn gebleven.
En dat heeft de schrijver zelf geweten. Uit zijn laatste levensjaren zijn er legio
dagboeknotities waaruit een bodemloze twijfel spreekt over zijn werk. ‘Ik wil te veel
ineens,’ schrijft hij ergens, en wat verderop staat een zin die men als verklaring mag
beschouwen van ‘deze grote fout’, die hem ‘vanaf mijn eerste essays’ parten heeft
gespeeld: ‘Ik weet te zelden wat ik wil.’ In de roman wordt die zin eindeloos
gevarieerd; in feite is het zelfs niet al te gewaagd de roman als zodanig als een
eindeloze variatie op dit thema te beschouwen. ‘Hij wist zelf niet goed wat hij wilde,’
heet het ergens over de hoofdpersoon, Ulrich, waarbij dat ‘niet goed’ de zin tot een
hilarisch understatement maakt - alsof er maar weinig voor nodig was om eindelijk
eens tot een zelfverzekerde keuze te komen. Musil wist wel beter: te vaak is er in
zijn werk te lezen dat elke keuze, elke afsluiting, elke afronding iets ontoelaatbaar
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beperkends en willekeurigs heeft om nog te kunnen geloven dat de auteur ooit tot
die beperking en die willekeur in staat zou zijn.
Ofschoon Musil al in 1906 roem had geoogst met Die Verwirrungen des Zöglings
Torless, de roman over sadisme en medeplichtigheid (de motieven waarop Volker
Schlöndorf in zijn verfilming van het boek uit 1965 de nadruk legt), maar ook al over
de beperktheid van de rede, de twijfel aan de taal en de verwarring als gevolg van
een soort mystieke ervaringen, en ofschoon hij ook daarna nog enkele toneelstukken
en verhalen heeft geschreven die er nog steeds mogen zijn, mag men Der Mann ohne
Eigenschaften rustig als Musils levenswerk beschouwen. Om te beginnen natuurlijk
omdat hij er zijn halve leven aan gewerkt heeft - toen in 1930 het eerste deel van
zo'n zevenhonderd bladzijden verscheen had hij er al tien jaar schrijfwerk plus de
nodige jaren van voorbereiding op zitten; toen hij in 1942 stierf was het geheel,
inclusief varianten, ontwerpen en notities, uitgedijd tot wat in druk meer dan
tweeduizend dichtbedrukte pagina's bleken te zijn. Maar het zou tot vele jaren na
zijn dood duren voor het zover was; pas in 1952 werd het boek, de ‘romantorso’,
dank zij Adolf Frisé grotendeels toegankelijk.
Er is nog een reden waarom men Der Mann als Musils levenswerk mag
beschouwen: Ulrichs problemen zijn de zíjne. En, haast ik me daaraan toe te voegen,
niet alléén de zijne. Het boek mag dan spelen aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog, in Wenen, het zou - om een typisch Musiliaanse wending te gebruiken
- net zo goed een andere tijd en een andere plaats hebben kunnen zijn, later en dichter
bij huis. Het boek is namelijk in een aantal centrale opzichten van een verbijsterende
actualiteit, zoals nu ook de Nederlandse lezer die het Duits onvoldoende machtig is
om het origineel te lezen kan vaststellen. Met die restrictie dat het nog wel even zal
duren voor de Nederlandse vertaling voltooid is. Uitgeverij Meulenhoff heeft vier
delen aangekondigd; drie daarvan corresponderen met de twee door Musil zelf (in
1930 en 1932) uitgegeven boeken, het vierde deel zal een helaas betrekkelijk
summiere selectie bevatten uit de nalatenschap. Het nu verschenen eerste deel omvat
tachtig hoofdstukken, het eerste boek is dan tot even over de helft gevorderd. Moet
men deze versnippering betreuren, toe te juichen (maar zeker in deze omstandigheden
ook wel broodnodig) is het dat de uitgeverij tegelijk met het eerste deel een essay
van Jacques Kruithof publiceert waarin deze een helder en overzichtelijk beeld geeft
van Musils hele oeuvre.

Vernieuwers
Het is zo langzamerhand een cliché van de eerste orde Musil in één adem met Kafka,
Proust, Joyce en eventueel Thomas Mann te noemen als een van de grote vernieuwers
van de roman uit de eerste helft van deze eeuw. Toch is het de vraag of genoemde
schrijvers behalve hun reputatie nu wel zo bijster veel met elkaar gemeen hebben.
Het aardige is dat in elk geval Musil zelf van het tegendeel overtuigd was.
Musil moest niet enkel van de spraakmakende avant-garde in zijn tijd niets hebben
(haar aanval op het intellect en haar gedweep met inspiratie vond hij al evenzeer van
een verachtelijke kortzichtigheid getuigen als haar demonstratieve breuk met de
traditie), ook van de genoemde grote eenlingen met wie zijn naam telkens in verband
wordt en werd gebracht (in zíjn tijd maakte ook Hermann Broch daar nog deel van
uit), had Musil, zacht gezegd, geen al te hoge pet op. Maart 1914 wees Musil Kafka's
Die Verwandlung af voor het tijdschrift Die neue Rundschau, hij vond het te lang,
of Kafka maar zo vriendelijk wilde zijn het verhaal met een derde in te korten. En
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Thomas Mann mocht Der Mann in 1932 dan al enthousiast prijzen vanwege het
dichterlijke intellectualisme, de versmelting van de kritisch-intellectuele en de
dichterlijke sfeer (een synthese die hij zelf ook nastreefde), Musil op zijn beurt vond
De toverberg, het boek waarin Mann die synthese tot dan toe het best gelukt was,
een totale mislukking - al kon hij dat fatsoenshalve (vanwege Manns pogingen om
financiële steun voor de straatarme Musil te krijgen) niet hardop zeggen.

Martha Musil

Robert Musil

Handschrift van ‘Der Mann ohne Eigenschaften’

Negatiever nog oordeelde hij over Proust en Joyce. Van beide auteurs vond hij
dat ze zowel in stilistische als in structurele, compositorische zin toegaven aan de
ontbinding van de wereld. ‘Daartegenover,’ stelt Musil zelfverzekerd vast, ‘is mijn
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werk eerder constructief en synthetisch te noemen.’ Dat schreef hij in 1931, op een
tijdstip dus dat hij er waarschijnlijk nog geen vermoeden van had dat hij in de niet
zo verre toekomst zelf met Der Mann hopeloos in de knoei zou komen juíst waar
het de constructie en de synthese betreft. Het is onloochenbaar dat Musil het in dat
opzicht tegen Proust en Joyce moet afleggen, zeker is ook dat hij van de vernieuwende
dimensies van beider werk niet veel begrepen heeft. Proust en Joyce zouden de
uiteengevallen wereld ‘eigenlijk precies zo’ schilderen ‘als vroeger, toen men nog
geloofde in de vaste contouren van de dingen’. Die uitspraak mag men gerust onzinnig
noemen; bovendien is er bij Musil zelf, meer dan bij Proust en Joyce, sprake van een
zekere, voor zijn schrijverschap essentiële gehechtheid aan de traditie, hoezeer het
ook de vraag blijft of die gehechtheid hem per se de mindere maakt van de beide
anderen.
Interessant is in dit verband Musils houding tegenover het vertellen. ‘Het probleem
van het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

9
vertellen,’ schreef hij in een brief, ‘is zowel mijn stilistische probleem als het
levensprobleem van mijn hoofdfiguur.’ Ulrich is er zich namelijk van bewust dat het
vertellen enerzijds weliswaar tot de oudste en beproefdste vermogens van de mens
behoort om de wereld om hem heen te ordenen, om de verschijnselen in een zinvol
en logisch verband te plaatsen, anderzijds weet hij dat zo'n ordening in moderne,
complexe en zinloze tijden iets bedrieglijks, want vereenvoudigends heeft. In een
van de in poëticaal opzicht centrale hoofdstukken, hoofdstuk 122 (aan het eind van
het eerste boek), staan daarover een paar behartigenswaardige en terecht
veelgeciteerde zinnen.
Het is een cruciaal moment in het leven van Ulrich als hij, vertwijfeld, niet wetend
hoe het met hem verder moet, nadenkt over wat er nodig is om iemand het gevoel
van een eenvoudig en harmonieus leven te verschaffen. Hij noemt dat ‘een
perspectivische verkorting van het verstand’, en hij realiseert zich dat die reductie
ook ten grondslag ligt aan de traditionele ‘vertelorde’, ‘die eenvoudige ordening die
eruit bestaat dat je kan zeggen: “Toen dít gebeurd was, heeft zich dát voltrokken.”
(...) Gelukkig hij die kan zeggen “toen”, “voordat” en “nadat”! Wat voor vreselijke
dingen hem ook overkomen zijn, hoezeer hij ook heeft liggen krimpen van de pijn,
zodra hij in staat is de gebeurtenissen in de volgorde van hun tijdsverloop weer te
geven, voelt hij zich zo lekker alsof de zon op zijn buik schijnt. (...) De meeste mensen
(...) houden van feiten keurig netjes op een rij omdat dat iets noodzakelijks suggereert,
en ze voelen zich door de indruk dat hun leven een “loop” heeft op een of andere
manier in de chaos geborgen. En Ulrich constateerde dat hij het primitief epische
was kwijtgeraakt, waaraan het privéleven nog vasthoudt ofschoon klaarblijkelijk
alles al onvertelbaar is geworden en niet een “draad” meer volgt, maar zich in een
eindeloos verknoopte oppervlakte uitbreidt.’
Hier zou je een conclusie verwachten met verstrekkende gevolgen. Als het gedaan
is met elke lineariteit en als het moderne leven bestaat uit een ‘eindeloos verknoopte
oppervlakte’, zou je een zich in de breedte vertakkende verteltechniek verwachten,
een vertelstijl zonder centrum, of in de woorden van Musil (maar nu in een brief),
‘een nieuwe stijl van vertellen (...) waarin het uiterlijk causale volledig zou zijn
opgelost ten gunste van fenomenale en motivische verbanden’, want ‘omdat de inhoud
zich op een tijdloze manier uitbreidt, is eigenlijk alles tegelijk aanwezig’. Het vreemde
is nu dat die ‘nieuwe stijl van vertellen’ niet zozeer door Musil als wel door Proust
en Joyce is ontwikkeld. Musil zou, zegt hij zelf, ‘een aartsvader van de nieuwe
vertelkunst hebben kunnen worden. Maar ik ben in stijlkwesties conservatief en wens
niet méér te veranderen dan ik noodzakelijkerwijs nodig acht’, en verderop, refererend
aan Thomas Mann, ‘ik wil eigenlijk helemaal geen “intellectuele roman” schrijven,
maar een traditionele die intellect heeft.’
Daarmee is Der Mann ohne Eigenschaften nog alles behalve een eenvoudig boek.
Het bezit in de figuur van Ulrich weliswaar een overduidelijk centrum, op wie alle
gebeurtenissen en alle overige personages betrokken zijn, vanuit dat centrum wordt
er wel gedacht, permanent, exact en hoogst gedifferentieerd. In welke duistere
krochten hij de lezer ook voert, altijd doet Musil dat - met volgehouden epische
distantie - in glasheldere, ook nu doorgaans nog verbazingwekkend modem klinkende
formuleringen. Het is Musils obsessie om zaken die krachtens hun aard zo vaag,
veranderlijk en ongrijpbaar zijn dat ze zich haast per definitie aan de taal onttrekken,
desondanks messcherpe contouren te geven, zij het altijd in het besef van de
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noodzakelijke betrekkelijkheid, onvolledigheid en voorlopigheid van zijn
formuleringen.
Musil wist waartoe een schrijver in moderne tijden gedoemd was: ‘het principe
van de kunst is permanente variatie’, een zin die overigens net zo goed van Joyce
zou kunnen zijn maar dan iets heel anders betekend had. Bij Musil gaat het om
variaties van gedachten, motieven en instellingen als representanten van verschillende
bestaansmogelijkheden - uiteindelijk was hij immers naar niet minder op zoek dan
‘de beste manieren om mens te zijn’ - niet om de flitsende salto's mortale en de nu
eens komische, dan weer irritante dubbele bodems waar een boek als Ulysses de
lezer op vergast. De Joyceaanse gedachte dat een "boek zichzelf schrijft, dat een
auteur zich in zijn tekst moet durven verliezen, is Musil vreemd. Hij schrijft subtiel
als geen ander over de vele varianten van de zichzelf vergetende bewegingen van de
geest - of het nu om een musicus, een mysticus of een moordenaar gaat - het innerlijk
pandemonium van die bewegingen, waar Joyce zo wellustig in onderduikt, blijft bij
hem goeddeels buiten beeld. Het is wellicht Musils laatste vanzelfsprekendheid dat
je hoe dan ook over je eigen intellect moet blijven beschikken. Hij meende dat alleen
te kunnen doen door in welke gebroken vorm dan ook aan het idee van de traditionele
roman en het traditionele vertellen vast te blijven houden.

Wenen, de Kärtnerstrasse met op de achtergrond de Stephanskathedraal

Mogelijkheidszin
Tot de beroemdste regels uit Der Mann behoren die waarin Musil de man met
mogelijkheidszin, een variant van de man zonder eigenschappen, voorstelt. Die ‘zegt
bijvoorbeeld niet: hier is dit of dat gebeurd, zal gebeuren, moet gebeuren; maar hij
bedenkt: hier zou, moest of had iets kunnen gebeuren, en als je hem dan van het een
of ander uitlegt dat het is zoals het is, dan denkt hij: ach, het zou waarschijnlijk ook
anders kunnen zijn.’ Dat besef heeft voor Ulrich, ofschoon ongelovig, nog religieuze
wortels. Al in een schoolopstel over het onderwerp patriottisme dat hij omstreeks
zijn zestiende moest schrijven geeft hij er blijk van dat realiteit en mogelijkheid bij
hem vanuit het perspectief van de schepping van de wereld door God op gespannen
voet staan: ‘een serieus vriend van het vaderland’ mocht ‘zijn eigen land nooit het
beste vinden’, schreef de jonge Ulrich (Leibniz' beroemde uitspraak impliciet
kritiserend), er moet altijd iets beters denkbaar zijn. En daarna had hij ‘in een flits
(...) aan deze verdachte zin nog een tweede toegevoegd, namelijk dat waarschijnlijk
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ook God zelf over zijn wereld verkoos te spreken in de conjunctivus potentialis (...),
want God maakt de wereld en denkt daarbij’, nee, niet dat het goed was, maar ‘dat
het evengoed anders zou kunnen zijn’. De man met mogelijkheidszin breidt de
schepping uit, hij heeft oog voor de ‘nog niet gewekte intenties van God’.
Een man met mogelijkheidszin als Ulrich blijkt bovenal zijn onafhankelijkheid
lief te hebben. Als de dood is hij ervoor vastgelegd te worden in een rol of eigenschap,
die hem vervolgens zijn bewegingsvrijheid ontneemt. Op niets kan hij, ‘als hij zijn
gevoelens onder controle heeft, (...) zonder voorbehoud ja zeggen: hij zoekt de
mogelijke geliefde, maar weet niet of zij de ware is’. Al meteen in het begin van het
boek blijkt die houding moeilijk te combineren met een praktische instelling: als hij
zijn huis wil gaan inrichten, stelt hij vast dat dat, bij gebrek aan een algemeen
geaccepteerde of althans dominante stijl, nog niet zo eenvoudig is: ‘Van de stijlzuivere
reconstructie tot de volstrekte ongebondenheid toe stonden hem daarvoor alle principes
ter beschikking en ook boden zich aan zijn geest alle stijlen aan, van de Assyriërs
tot het kubisme. Wat moest hij kiezen?’ Om daar uit te komen verdiept hij zich in
allerlei kunsttijdschriften, maar ook dat brengt hem niet verder. Dan ‘besluit hij dat
hij de verbouwing van zijn persoonlijkheid toch liever zelf ter hand nam en hij begon
zijn toekomstige meubels eigenhandig te ontwerpen. Maar als hij dan net een
expressieve en machtige vorm had uitgedacht, bedacht hij dat hij daar evengoed een
slanke en technisch-functionele voor in de plaats kon stellen, en als hij een van pure
kracht uitgeteerde vorm van betonijzer ontwierp, deed die hem denken aan de maartse
magere vormen van een dertienjarig meisje en hij begon te dromen in plaats van een
besluit te nemen.’ Dat is een typerend fragment: Ulrich staat permanent op het punt
een sprong te nemen in het onmogelijke en elke werkelijke beslissing te ontwijken.

Handelingsonmacht
Ulrich is een fantast ‘met een voorkeur voor alles wat hem innerlijk vermeerdert,
zelfs als dat moreel of intellectueel verboden is’, in de praktijk van het leven wordt
hij daarentegen geremd door de recalcitrante handelingsonwil, zoniet
handelingsonmacht van de melancholicus. Ofschoon in alles geïnteresseerd, neemt
hij niets of niemand helemaal serieus. Toch heeft zelfs hij nog ooit pogingen
ondernomen iemand te worden, een belangrijk iemand zelfs, officier in het leger
eerst en vervolgens ingenieur, maar al gauw zag hij de verlammende beperkingen
van beide beroepen. Zijn derde poging levert wel enig resultaat op: hij wordt
wiskundige, mede uit afkeer van al die mensen die de wiskunde als oorzaak van alle
sociale ellende beschouwen, maar toch vooral omdat hij denkt dat de methodische
exactheid van de wiskunde ongebonden en algemeen toepasbaar is, vooral ook op
het gebied van het gevoel. Voorlopig ziet Ulrich in sociaal opzicht geen kans zijn
mogelijkheden behoorlijk toe te passen; om die te zoeken besluit hij ‘een jaar vakantie
van zijn leven te nemen’.
Maar Ulrichs vader vindt dat hij zijn talenten vergooit. Hij zal zíjn relaties
gebruiken om zoonliefs talenten in een zinvol maatschappelijk verband te laten
functioneren. Zodoende raakt Ulrich als secretaris betrokken bij de zogenaamde
‘vaderlandse actie’: een comité van cultureel vooraanstaande figuren moet de feesten
voorbereiden die in 1918 gevierd moeten worden ter gelegenheid van het zeventigjarig
regeringsjubileum van Franz-Josef I, keizer van de Oostenrijks-Hongaarse
dubbelmonarchie. De geplande feesten worden als ‘parallelactie’ betiteld omdat de
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Duitsers in hetzelfde jaar het dertigjarige regeringsjubileum van Wilhelm II willen
vieren.

Schema met behulp waarvan Musil de hoofdstukvolgorde voor deel 2 van het tweede boek probeerde
te bepalen

Musil gebruikt die activiteiten vooral om Ulrich, die die hele ‘parallelactie’
uiteraard geen ogenblik serieus neemt, in contact te laten komen met allerlei
reactionaire types. De vergaderingen van het comité worden gekenmerkt door even
pretentieuze als holle praat. Voorlopig - en dat geeft die bijeenkomsten een grotesk
karakter - heeft men nog geen doel voor ogen, zeker is alleen dat het nog te bedenken
doel de wereld versteld zal moeten laten staan. Maar de lezer weet inmiddels wat
die bazelende lieden niet weten, namelijk dat de ‘parallelactie’ niet zozeer in een
feest alswel in een oorlog zal uitlopen, terwijl het jubeljaar 1918 het jaar zal zijn níet
van de glorierijke bevestiging maar van de ontbinding van het Oostenrijkse keizerrijk.
Nog ironischer is het trouwens dat de heren die praten alsof zij de enige garantie
vormen voor een blijvende wereldvrede, druk bezig zijn de oorlog voor te bereiden.
Staat het eerste boek, althans alles na ‘Een soort inleiding’, in het teken van de
‘parallelactie’, het tweede boek staat in het teken van de ‘Geschwisterliebe’, de
utopische liefde tussen broer en zus, Ulrich en Agathe. Met die liefde, die immers
een inbreuk betekent op het incesttaboe, plaatsen Ulrich en Agathe zich bewust buiten
de morele orde - het is een verboden liefde (ook omdat zíj al getrouwd was), een
daad van protest. Tegelijkertijd is de door hen nagestreefde extatische toestand een
overweldigende bevestiging van de mogelijkheidszin waarvan in het eerste boek zo
vaak sprake was. De extase van de ‘andere toestand’ heft alle tijdruimtelijke
begrenzingen op en maant aan tot een toestand van universele samenhang - en dat
is tevens een situatie waarin de dwang van de keuze zich niet voordoet.
Is het verband tussen het eerste en het tweede boek zo althans aangestipt, er zijn
ook verschillen en die zijn aanzienlijker. Om te beginnen is het zo dat de vele
personages uit het eerste boek, tegelijk met de ‘parallelactie’, grotendeels uit het
beeld verdwijnen, zodat de aandacht zich geheel kan concentreren op Ulrich en
Agathe. Verder verandert de toon van het boek vrij drastisch: met ironie en satire is
het nu gedaan, de ‘Geschwisterliebe’ gedijt in een beVervolg op pagina 14
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Internationaal staatsman ten faveure van Nederland en zichzelf
De politieke carrière van mr. D.U. Stikker
Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in
nederland Een zakenman in de politieke arena door Marnix F. Westers
Uitgever: De Bataafsche Leeuw, 312 p., f 49,50
Bert Zeeman
Dank zij Ruud Lubbers is de Nederlandse politiek definitief gewend geraakt aan het
fenomeen zakenman-politicus. Niet dat hij de eerste was, maar alle commotie rond
zijn eigen bedrijf en het gemak waarmee politiek Den Haag akkoord ging met allerlei
tijdelijke, schemerige constructies voor de periode van zijn premierschap hebben
voor een definitieve acceptatie gezorgd. Eén van Lubbers' illustere voorgangers was
de liberaal mr. Dirk Uipko Stikker, directeur van Heineken's Bierbrouwerij
Maatschappij, voorzitter van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, én minister
van Buitenlandse Zaken in de eerste twee kabinetten-Drees. Stikkers ministerschap
was zeker ook voor Buitenlandse Zaken een noviteit. Tot dan toe was het departement
beheerd door partij- en kleurloze diplomaten die al een jarenlange vorming op het
Plein achter de rug hadden gehad. Stikker, de partijgebonden zakenman, werd in
1948 met recht geparachuteerd, tot ontsteltenis en schrik van het merendeel van het
personeel van Buitenlandse Zaken. De toenmalige directeur Politieke Zaken, Han
Boon, zag gelukkig ook enkele lichtpuntjes: Stikker was in ieder geval ‘een heer (...)
en financieel onafhankelijk’, zo noteerde hij kort na Stikkers benoeming in zijn
dagboek.

Mr. D.U. Stikker

De politicus Stikker staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Binnen een
betrekkelijk korte periode verschenen er verschillende wetenschappelijke studies
over Stikkers betrokkenheid bij de Indonesische onafhankelijkheid in 1949 (Jaquet,
1982; Maas, 1983 en 1984; Wiebes & Zeeman, 1985) en onlangs promoveerde de
historicus Marnix Westers op het proefschrift getiteld Mr. D.U. Stikker en de
naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland.
Oorspronkelijk bedoeld als een historische biografie over de persoon Stikker, is
er volgens de auteur uiteindelijk een historische monografie over Stikkers rol in de
reconstructie van de liberale zuil na de Tweede Wereldoorlog uitgerold. Wellicht is
dat de opzet geweest, maar ook daarin is dan nog een verschuiving opgetreden.
Slechts een derde van het proefschrift handelt expliciet over die reconstructie van
de liberale zuil; de resterende twee derde gaat voornamelijk over Stikkers functioneren
als minister van Buitenlandse Zaken en zijn optreden in de relatie tot Indonesië voor
en na de onafhankelijkheid. De kwestie-Nieuw-Guinea en Stikkers conflict daarover
met VVD-voorman Oud vormen daarbij de rode draad. Westers' proefschrift zit
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daarmee feitelijk ingeklemd tussen de al eerder gememoreerde studie van Jaquet
over Stikkers functioneren als minister in de periode augustus 1948-december 1949
enerzijds en het proefschrift uit 1984 van de voormalige minister van Defensie De
Geus over Nieuw-Guinea kwestie anderzijds.
Westers' monografie handelt in essentie over Stikkers politieke leven, de periode
van 1944 tot 1952 waarin hij een vooraanstaande rol speelde in de Nederlandse
politiek. Eerst als een van de drijvende krachten achter de Stichting van de Arbeid;
vervolgens als Eerste-Kamerlid in het naoorlogse noodparlement en, na de
verkiezingen van 1946, als vertegenwoordiger van de Partij van de Vrijheid en vanaf
augustus 1948 tot augustus 1952 als minister van Buitenlandse Zaken.
Westers schetst in het algemeen een positief beeld van Stikker; wat dat betreft kan
de aan de VVD verbonden Telders Stichting, waar hij gedurende het schrijven van
zijn proefschrift onderdak had, tevreden zijn. In zijn conclusies stelt Westers dat
Stikkers een constructieve rol heeft gespeeld in de Nederlandse samenleving door
1) zijn belangrijke inbreng gedurende en kort na de oorlog bij de totstandkoming
van de Stichting van de Arbeid; 2) zijn voortrekkersrol bij de totstandkoming van
de liberale Partij van de Vrijheid en de daaropvolgende omvorming tot VVD door
de toetreding van Oud en consorten; en 3) zijn functioneren als minister van
Buitenlandse Zaken waardoor Nederland najaren van neutraliteit en afzijdigheid
internationaal weer meetelde. Met name in deze laatste periode groeide Stikker,
volgens Westers, uit ‘tot een internationaal staatsman, ten faveure van Nederland’.
En van zichzelf, had hij daaraan toe kunnen voegen. Na zijn aftreden in 1952 werd
Stikker namelijk eerst ambassadeur in Groot-Brittanië, vervolgens permanent
vertegenwoordiger bij de NAVO en in 1961 de eerste Nederlandse secretaris-generaal
van deze verdragsorganisatie. Een slechte gezondheid noodzaakte hem echter deze
functie in 1964 al weer neer te leggen, waarna hij zich terugtrok uit de (internationale)
politiek.
Als verklaring voor Stikkers succesvolle carrière voert Westers zijn pragmatische,
praktische instelling, flexibiliteit en ambitie op, ‘de ideale ingrediënten voor een
succesvol zakenman’. Stikker was volgens hem op z'n sterkst in onderhandelingen,
van man tot man, waarbij hij met een duidelijk doel voor ogen bereid was tot het
uiterste te gaan. Stikker zette steevast hoog in, vaak te hoog, en bond dan vervolgens
snel in als het gewenste resultaat niet met de gebruikte middelen te bereiken viel.
Vandaar dat hij nog wel eens dreigde met opstappen als minister, om het vervolgens
niet te doen als zijn tegenstander(s) van het moment weigerde(n) toe te geven.

Geen raspoliticus
Valt Stikker daarmee echter een succesvol politicus te noemen? Westers trekt de
conclusie niet, maar zijn proefschrift geeft voldoende aanleiding voor een negatief
antwoord. Stikker wierp zich weliswaar kort na de oorlog op als de ware exponent
van het liberalisme, maar binnen enkele jaren was Oud toch de ongekroonde koning
van de liberale zuil en was Stikkers rol in de VVD uitgespeeld. Hij werd weliswaar
de eerste naoorlogse minister van liberalen huize, maar na vier jaar vluchtte hij al in
de anonimiteit van de diplomatieke dienst. Daarmee is niet gezegd dat Stikker geen
rol van betekenis heeft gespeeld, maar wel dat er op zijn functioneren als politicus
wel het een en het ander af te dingen valt, dat zijn politieke leven minder succesvol
was dan op het eerste gezicht lijkt.
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Westers stelt zelf met zo veel woorden: ‘een raspoliticus is hij niet geweest’, maar
dat klinkt
Vervolg op pagina 16
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Barcelona heeft iets wat andere steden niet hebben
Eduardo Mendoza over zijn boek ‘De stad der wonderen’
De stad der wonderen beleeft sinds het twee jaar geleden in Spanje
verscheen de ene herdruk na de andere. In het boek loopt het levensverhaal
van een armoedzaaier die zich opwerkt tot rijkaard parallel aan de
geschiedenis van de stad Barcelona tussen de twee wereldtentoonstellingen
die daar plaatsvonden. Een paar weken geleden verscheen het boek in het
Nederlands (Uitgever Arena/De Woelrat, vertaling Francine Mendelaar
en Harriët Peteri, 336 p., f 39,90) en bij die gelegenheid had Maarten
Steenmeijer een gesprek met de schrijver.

Maarten Steenmeijer
Barcelona is in vele romans tot leven gebracht, maar zelden met zoveel vaart, fantasie
en allure als in De stad der wonderen van de Spaanse schrijver Eduardo Mendoza
(1943). Soepel heeft Mendoza een bizar levensverhaal versmolten met de fascinerende
geschiedenis van de stad. Het verhaal begint in 1887. In Barcelona is men druk in
de weer met de voorbereiding van de wereldtentoonstelling, die de stad een jaar later
in de vaart der volkeren moet opstoten. Het doek valt in 1929, als er voor de tweede
maal een wereldtentoonstelling in de stad wordt gehouden. Tussen deze twee
historische gebeurtenissen heeft Mendoza de eigenaardige opkomst, bloei en neergang
op economisch, sociaal, politiek, architectonisch en cultureel gebied van de stad
geklemd. Hij heeft daartoe een schat aan historische locaties, feiten en figuren in zijn
roman verwerkt en naar zijn hand gezet, waardoor inderdaad een soms wonderlijke
stad is ontstaan.

Het ‘Manzana de la Discòrdia’ (blok der onenigheid) op de Passeig de Gràcia in Barcelona.
Links het Casa Lleó Morera ontworpen door Domènech, rechts van het midden het Casa Amatler
van Puid en rechts het Casa Batló van Gaudí.

Onder: Eduardo Mendoza.
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Parallel aan de ontwikkelingen in de stad loopt het levensverhaal van Onofre
Bouvila. Hij is een arme sloeber, die in 1887 (hij is dan dertien jaar) het platteland
de rug toekeert om, zoals duizenden anderen, in de grote stad zijn geluk te beproeven.
Hij wordt na een bizarre loopbaan (verspreider van anarchistische geschriften,
verkoper van een haargroeimiddel, onderwereldfiguur, speculant, wapenhandelaar,
enzovoort) de rijkste man van Spanje. Even hyperbolisch als zijn carrière is de
eenzaamheid van deze nouveau riche, die ten slotte verdwijnt zonder een spoor achter
te laten. Barcelona, zo luidt het anonieme commentaar aan het slot van de roman,
zal na zijn dood nooit meer worden wat het geweest is.

Links: luchtopname van de wereldtentoonstelling in Montejuïc, 1929

Hoe is De stad der wonderen begonnen?
‘Kort nadat mijn eerste roman was verschenen, La verdad sobre el caso Savolta
(De waarheid over de zaak-Savolta, 1975). Dat boek was een momentopname van
het Barcelona van het begin van deze eeuw, nu wilde ik een veel meer omvattend
beeld van de stad maken, een panorama. Ik begon fragmenten te schrijven, maar
deze eerste poging mislukte, omdat het te veel leek op La verdad sobre el caso
Savolta. Ik ben toen heel andere dingen gaan schrijven, twee thriller-achtige romans
over het Barcelona van de transición (de overgang van dictatuur naar democratie MS), die minder ambitieus en minder serieus dan het eerste boek zijn. Ik heb
geprobeerd een idee te geven van de verbijsterende dingen die toen in de stad
gebeurden door als hoofdpersoon-verteller een gek te nemen die door een commissaris
uit een inrichting wordt gehaald om te assisteren bij de oplossing van een misdaad.
Omdat hij jarenlang opgesloten heeft gezeten, is hij een uitermate geschikte figuur
om de sfeer van die tijd weer te geven: hij herkent zijn eigen stad niet meer, die zich
in een krankzinnig tempo aan het liberaliseren is. Door zijn ogen ziet de lezer een
bizar, grotesk Barcelona. Aan de eerste van deze twee thriller-parodieën - El misterio
de la cripta embrujada (Het mysterie van de behekste crypte, 1979) - ben ik zeer
gehecht. Het is in Spanje heel goed verkocht. Ik hoop echter dat het boek op den
duur niet als populaire literatuur wordt gezien, maar als een moderne schelmenroman.
De thriller-vorm is slechts buitenkant. In alle bescheidenheid geloof ik overigens dat
de schaamteloze stijl en sfeer in het boek destijds behoorlijk veel invloed hebben
gehad op andere schrijvers, omdat ik als eerste durfde te schrijven zonder een blad
voor de mond te nemen. Voor het eerst schreef een auteur weer op wat er in hem
opkwam, hoe idioot dat ook was, zonder zich van iets of iemand wat aan te trekken.
Pas nadat ik mijn fantasie in deze twee romans de vrije loop had gelaten, kon ik mijn
oude plan voor De stad der wonderen weer oppakken. Ik kreeg nieuwe ideeën, en
deze keer kon ik er wel mee uit de voeten. Zo koos ik een andere hoofdpersoon, die
nu niet iemand uit Barcelona zelf was, maar een immigrant. Een buitenstaander was
veel bruikbaarder om een visie op die woelige periode te geven dan iemand uit de
stad.’
U moet zich enorm gedocumenteerd hebben voor de roman.
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‘Veel minder dan men wel denkt. Wat ik als document (kranteberichten en
dergelijke) en als historische gebeurtenissen presenteer is soms echt, soms verzonnen
en soms een mengeling van beide. Wat ik zocht waren beelden: van interieurs, van
kleding. Zodra ik voldoende had om op voort te borduren, ben ik opgehouden met
het zoeken van materiaal. De historische feiten zijn in grote lijnen waar, de details
zijn allemaal verzonnen.’

Migratie
Vanwaar uw fascinatie voor de periode tussen de twee wereldtentoonstellingen?
‘Het is een periode die historisch gezien heel interessant is en die bovendien in
mijn jeugd nog erg tot de verbeelding van de inwoners van Barcelona sprak. Er werd
in mijn naaste omgeving veel over die tijd gesproken. Wat het Barcelona van die tijd
historisch zo interessant maakt (al heb ik de geschiedenis wel een beetje moeten
verdraaien om er literatuur van te kun-
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nen maken), is dat de vernieuwingen die overal in de westerse wereld het leven
ingrijpend veranderden (elektriciteit, telefoon, film, luchtvaart) in Barcelona
samenvielen met de ingrijpende evolutie van een gesloten, bijna middeleeuwse stad
naar een grote, moderne stad.’
Het is de tijd waarin een enorme migratie plaatsvond van het platteland naar de
stad. De stad der wonderen geeft hier een uitgesproken sombere visie op. Deelt u die
visie?
‘Nee, zo zagen de inwoners van Barcelona het toen. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw ging het heel slecht met Barcelona. Er stierven meer mensen dan er
geboren werden. De ruimte die hierdoor vrijkwam was voor de mensen die overbleven
wel comfortabel, maar het was het comfort van de kerkhoven. Dan vindt er invasie
plaats die de stad ingrijpend verandert. Voor de oude bevolking betekende dat een
trauma. Maar hoewel ze steen en been klaagden omdat hun stad naar de knoppen
ging, betekende de migratie de redding van de stad.’
Maar ook voor de immigranten was de komst naar Barcelona een traumatische
ervaring.
‘Ja, voor de immigrant is migratie altijd een vreselijke ervaring, overal, altijd, al
geloof ik dat de mensen er nu beter op zijn voorbereid dan vroeger. Er was in die
tijd geen enkele bescherming: geen vakbonden, geen wetten. Maar ook al waren de
veranderingen een ramp in de ogen van de hele bevolking en ook al gingen ze ten
koste van veel pijn en verdriet, ze waren een zegen voor de stad.’
Iemand heeft Onofre Bouvila een spons-personage genoemd, een figuur aan wie de
geschiedenis van Barcelona kon worden opgehangen. Vindt u niet dat hij hiermee
wordt onderschat? Hij is van vitaal belang, omdat hij de overgang van de
negentiende-eeuwse naar de twintigste-eeuwse mens vertegenwoordigt: niet meer
geworteld in zijn geboortegrond, maar ontworteld, gedwongen om vanuit het
anonieme niets zijn bestaan op te bouwen.
‘Het verbaasde me dat Barcelona als hoofdpersoon werd gezien, al is dat achteraf
wel begrijpelijk, want de opkomst en de ondergang van Bouvila lopen parallel aan
die van Barcelona. Ik heb echter niet een roman over de stad willen schrijven, maar
over Onofre Bouvila. Hij is geen spons, maar een spiegel. Hij is degene die
voortdurend zijn gedachten laat gaan over de ontwikkelingen in de stad.’

Franquisme
Wat zijn voor u de wonderen van Barcelona?
‘Barcelona heeft dingen die andere steden niet hebben. Ik ben er geboren en
getogen. In 1973 vertrok ik naar New York, waar ik tien jaar als vertaler voor de
Verenigde Naties heb gewerkt. Toen ik terugkwam, zag ik de grote charmes van de
stad. Dat zijn niet de monumenten, maar het klimaat, de zee. Luchten, geuren en
lichtvallen op bepaalde momenten van de dag: de Ramblas om twaalf uur 's middags
in de lente, of de Paseo de Gracia als het donker wordt.’
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Het lijkt alsof de Spaanse auteurs na de dood van Franco in hun werk de
franquistische periode uit de weg gaan. U bent daar een voorbeeld van.
‘De Franco-tijd is inderdaad niet op directe wijze aanwezig in de romans die ik
tot nu heb geschreven. Ik heb die periode overgeslagen, en een brug willen slaan
tussen het Barcelona van voor en na het franquisme, alsof het fascisme niet meer
was dan een ongeluk, een oponthoud, dat snel moest worden vergeten. Zoiets als wat
Fray Luis de León (bekend schrijver uit de Gouden Eeuw - M.S.) deed, die na jaren
gevangen te hebben gezeten zijn colleges in Salamanca weer begon met de
gevleugelde woorden: “Zoals we gisteren zeiden...” De burgeroorlog en het
franquisme waren niet alleen vanwege de censuur een ramp voor de literatuur, maar
vooral ook vanwege het feit dat er een bloeiende generatie schrijvers verloren ging.
De dichters van de Generatie van '27 en prozaschrijvers als Ramón Sender, Francisco
Ayala en Max Aub waren gedwongen in ballingschap te gaan, waar ze buiten hun
nationale context en in isolement schreven. Daardoor konden ze de traditie niet
doorgeven aan hun nakomelingen, en daardoor hebben de jongere generaties zich
misschien veel meer gericht op wat er in het buitenland gebeurde dan anders het
geval was geweest. Ikzelf heb overigens wel veel klassieke Spaanse literatuur gelezen.
Die hadden we thuis staan, en omdat die literatuur me boeide, had ik toen nog niet
zo'n behoefte om buiten de grenzen te kijken.
Pas sinds kort ben ik me ervan bewust hoe uniek de ervaringen van mijn generatie
zijn, de generatie die geboren en getogen is tijdens het franquisme. Spanje heeft als
enige land ter wereld de hele cyclus van het fascisme doorgemaakt. Het is het enige
land waarin het fascisme niet plotseling is verdwenen, maar een natuurlijke dood is
gestorven. Toen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog het fascisme in de rest
van Europa met wortel en al werd uitgerukt, bleef het in Spanje als een kasplant
bestaan. Het is niet zo dat in Spanje alles star hetzelfde bleef, want het land was
gedwongen een verstandshuwelijk met het Westen te sluiten, waardoor sommige
moderniseringen toch langzaam maar zeker binnenslopen. Maar het fascisme bleef
aanwezig, zij het op veel minder doorzichtige wijze: het drong zich niet meer op
door ordinaire propaganda, maar sijpelde op subtiele wijze door in het dagelijks
leven: in de opvoeding, op school, in de taal... De sporen hiervan - het autoritaire
leiderschap, de indoctrinatie van raciale superioriteit - zijn nu waarschijnlijk nog
steeds in onze cultuur voelbaar. Ik geloof dat door deze unieke ervaringen de auteurs
van mijn generatie iets te vertellen hebben dat nergens anders kan worden verteld.
Er wordt nu naar een manier gezocht om literatuur van deze ervaringen te maken.
Het grote werk van mijn generatie - het werk dat eenheid brengt in wat er nu her en
der aan het broeien is, zoals twintig jaar geleden met de Spaans-Amerikaanse literatuur
is gebeurd - moet echter nog geschreven worden.’
■

Drijvende poëzie
Foto Hans van den Bogaard
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De Dordrechtse Coördinatiecommissie Kunstbeleid beloofde een ‘drijvend gedicht’
dat op vrijdagavond 10 juni om halftien 's avonds voorbij zou drijven over de
Beneden-Merwede. Zo ging het niet helemaal. Wel voer even voor het aangekondigde
tijdstip een rijnaak voorbij waarop een dichterlijke geest gekalkt had: ‘Granaria heeft
niet gewonnen/Maar wij zijn niet begonnen/Met de ME.’ Het wat jolige motto Ars
brevis, vita longa waaronder de beoogde happening plaatsvond, bleek echter te slaan
op de zes motorbootjes die uit de drie richtingen van Maas, Dordtse Kil en
Beneden-Merwede op het ‘Groothoofd’ afstormden, met elk in het kielzog een keurig
uit kunststof gefiguurzaagd stukje tekst. De geïmpliceerde opwindende
kortstondigheid van het project - zou er een magisch moment komen waarop de
oplossing van het cryptogram éven ontwaard kon worden, en zou er dan ook vuurwerk
zijn? - bleek een misverstand bij de verwachtingsvolle beschouwster. Direct na
aankomst van de onderscheiden zinsdelen werd de tekst door duikers (van de Dordtse
reddingsbrigade) netjes vastgehecht aan al eerder te water gelaten betonnen gewichten.
Over een week eist Publieke Werken ze weer op. Tot zolang mag Ed Leeflangs
dichterlijke indruk van Dordrecht voor de Merwekade blijven dobberen: ‘Verte begint
bij Dordt/Hier leeft de wal/En daar is overal./Altijd ogen tekort.’ De plek is op een
paar passen afstand dezelfde als waarvoor de Dordtse dichter Jan Eijkelboom een
tekst koos. Diens woorden zijn duurzaam uitgebeiteld in de kademuur: ‘Wat blijft
komt nooit terug.’
DS

Bittere slapstick
Top door D.M. Thomas Vertaling Rob van Moppes Uitgever: Agathon,
164 p., f 24,90
Eric Gobbers
De Engelse schrijver D.M. Thomas heeft ter ere van Alexander Poesjkin de afgelopen
jaren een ‘Russisch Kwartet’ gepubliceerd, dat bestaat uit Ararat, Zwaluw, Sfinx en
het satirische sluitstuk Top. Deze structuur beantwoordt aan de oude traditie waarin
een serieuze trilogie gevolgd wordt door een kluchtige coda. De stijl van het werkje
sluit zeer goed aan bij de door de omslagillustratie gewekte verwachtingen. Twee
‘Spitting Image’-achtige karikaturen van Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov
kijken de lezer ietwat dommig in de ogen. Thomas doet verslag van een topontmoeting
(‘summit’) tussen Vince O'Reilly en Alex Grobitsjov, respectievelijk president van
de Verenigde Staten en leider van de Sovjetunie. O'Reilly neemt behalve een aantal
adviseurs ook zijn vrouw Wanda mee naar Genève, omdat er naast de politieke strijd
ook een (misschien nog belangrijkere) public-relations-oorlog gevoerd wordt. Wanda
is ervan overtuigd dat zij het met haar slanke figuur en luxueuze toiletten moeiteloos
zal winnen van de door niemand ooit geziene, maar in de traditie van de Russische
partijbonsechtgenotes zeer waarschijnlijk boerse en onaantrekkelijke mevrouw

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Grobitsjov. Het pakt echter anders uit want na een misverstand verschijnt Larissa
ten tonele, een mooie, jonge blondine die ook nog docente in de
marxistisch-leninistische psychologie is. De twee dagen durende ‘menage à quatre’
zorgt voor heel wat hilarische momenten. O'Reilly raakt verslingerd aan de charmes
van Larissa die uiteindelijk Grobitsjovs dochter blijkt te zijn, (zijn vrouw is een
afgeleefde grootmoeder met zwarte tanden en gebreide sokken), terwijl de Russische
partijleider en Wanda romantische dromen koesteren over elkaar.
Maar onder de schertsende slapstick-toon van Thomas' koldertekst zit toch ook
een bittere klank. De gesprekken die de twee wereldleiders voeren over zaken als de
bewapeningswedloop en de wereldvrede bestaan uit een aaneenrijging van
misverstanden. Een voorbehoedmiddel wordt voortdurend verward met een
ruimteschild en het hele boek door wordt met die dubbele betekenis gespeeld, wat
voor grappige momenten zorgt en tegelijk verwijst naar de essentiële banaliteit waarin
onze beschaving is terechtgekomen.
Men moet hieruit niet afleiden dat Thomas een tragikomedie heeft geschreven.
Daarvoor blijft hij te veel met karikaturen werken en is de toon van het boek te
lichtvoetig. Top is in feite een niemendalletje dat plezierig leest, omdat het handig
gebruik maakt van elementen die in de media overmatig veel aandacht krijgen, zoals
de blunders van Reagan en het uitgekiende charisma van Gorbatsjov en zijn
echtgenote. Beide zijn uitingen van de onwaarschijnlijke oppervlakkigheid die de
moderne politiek kenmerkt. Het interessantste aspect van dit boekje is dan ook de
vraag die erdoor wordt opgeroepen: hoe is het mogelijk dat de nauwelijks uitgewerkte
personages en hun onnozel gedrag ons zo waarschijnlijk en beangstigend reëel
voorkomen?
■
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Traag voortmodderende lelieblanke helden
Ludlums recept voor vergeetachtige lezers
De Icarusintrige door Robert Ludlum Vertaling Frans en Joyce Bruning
Uitgever: Luitingh, 654 p., f 34,50
Rob Sijmons
Critici die Robert Ludlum een topauteur vinden zijn uiterst zeldzaam; de club die
hem als uitgesproken tweederangs beoordeelt is veel groter. Toch is Ludlum (alias
Michael Shepherd alias Jonathan Ryder) een bestsellerauteur. Zijn nieuwste, De
Icarusintrige, staat al wekenlang hoog in de VN-boekentoptien. Moeten we nu het
lezerspubliek verachten omdat het heult met zo'n tweederangsauteur, of deugen de
critici niet, die met hun olympische criteria alle aansluiting met de werkelijkheid
missen?
Beide. Het Ludlumrecept betekent dat één categorie lezers precies die
thriller-achtige boeken krijgt waar ze ongecompliceerd lang en langzaam van kunnen
genieten. Wie evenwel leest als de critici en wie de gangbare criteria voor de
spionageroman hanteert - bijvoorbeeld vaart en originaliteit - komt al na enige
tientallen bladzijden om van verveling.
Eerste ingrediënt van het Ludlumrecept is de no-nonsense-moraal. Een terugval,
want de afgelopen decennia hebben schrijvers als John Le Carré, Len Deighton en
in zekere zin Graham Greene het zwart-witbeeld van de spionageroman grondig
gewijzigd. Geheim agenten zijn geen lelieblanke vechters meer dan wel beestachtige
ellendelingen. De spion veranderde in een beroepsmatige twijfelaar, constant bevreesd
misbruikt te worden. Door iedereen, zijn eigen Dienst niet uitgezonderd.

EO-moraal
Die schimmige moraal is gebaseerd op de werkelijkheid van een niet eindigende
reeks schandalen rond CIA, KGB, Mossad, Boss, MI-5, BVD, MAD - noem maar
op. Voor een rechttoe rechtaan plot, en voor een rechttoe rechtaan lezer, is twijfel
en cynisme echter een uiterst oncomfortabel thema. Het Volksempfinden eist de
lelieblanke held - en Ludlum geeft het volk wat het toekomt. De hoofdpersoon in De
Icarusintrige bijvoorbeeld is zo hoogstaand dat je elk moment engelenzang verwacht.
Evan Kendrick heet hij, een geslaagd zakenman die zijn bloeiende bedrijf in het
Midden-Oosten opgaf toen de oneerzame concurrentie zijn personeel ging uitroeien.
Trouwens: de wat hardere kant van de business liet Kendrick over aan een
hyperslimme zakenpartner. Een joodse zakenpartner.
Terug in Amerika raakt Kendrick zo verontwaardigd over de verloedering van de
politieke moraal dat hij zich kandidaat stelt voor het Congres. Hij wordt het meest
bescheiden en rechtschapen lid van het parlement. Als fundamentalistische onverlaten
de VS-ambassade in een Golfstaatje bezetten weet de Congresman dat zijn taak even
elders ligt. Persoonlijk grijpt hij in waar de Amerikaanse overheid het officieel moet
laten afweten.
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Robert Ludlum

Dat is nog maar deel één van Ludlums EO-intrige. De auteur gebruikt een bijna
niet te geloven aantal stereotypen. De good guys vertonen geen spoortje kwaad. De
aan een Amerikaanse business-school opgeleide sjeik levert precies op de goede
momenten hulp. De joodse zakenpartner heeft - uiteraard - een cynisch gevoel voor
humor plus ruime banden met de Mossad (hij zal ook wel goed vioolspelen). De
Israëlische geheime agenten werken bijna zo onfeilbaar als God zelf. De Amerikaanse
president is een vaderlijke lobbes die het ook niet kan helpen. CIA en FBI stuntelen
veel maar deugen in de kern. De bad guys, onderling verbonden in een wereldwijd
komplot, zijn van een voorspelbare en totale slechtheid: van crazy scientist via
internationale wapenhandelaars en Zwitserse bankconnecties tot de maffia, de corrupte
hofhouding van een vice-president en de drughandel.
Al die ingrediënten plus wat gestandaardiseerde couleur locale gaan rauw in de
Magimix van de moderne auteur, de tekstverwerker. Dat levert veel leesstof: in de
originele Amerikaanse editie 677 bladzijden. Eén band, onderverdeeld in drie ‘boeken’
maar niet werkelijk als zodanig te scheiden. Boek nummer 1 behandelt Kendricks
gevecht tegen de islamitische booswichten. In deel twee keert de held terug in de
corrupte Amerikaanse politiek, om in het laatste deel nog even in het Midden-Oosten
de totaalrekening te vereffenen.
Waarom zouden zo veel mensen zulke pulp lezen?
Antwoord één: omdat zo veel mensen überhaupt pulp lezen, boeken geheel bevolkt
met stereotypen en met een simplistische moraal. In Ludlums boeken: de eenzame
held die strijdt tegen wereldwijd onrecht - met een beetje hulp van wat vrienden.
Antwoord twee: de zorgvuldige dosering van spanning, ontspanning, terzijdes en
herhaling in het Ludlumrecept. Een klassiek-goede thriller lees je als het kan in één
ruk ademloos uit. Bij Ludlum is dat alleen al fysiek niet te doen. Voor ‘snellezen’ is
honderd bladzijden per uur een alleszins redelijk tempo: dan heb je voor één Ludlum
dus zeker een volle werkdag nodig. Voor nauwkeuriger lezen is een tempo van vijftig
al hoog; de leestijd is dan ruim dertien uur.
De Ludlumoplossing is: schakel het geheugen uit, zet de hersenen op stand lui en
programmeer de leeslimiter op een maximum van veertig tot vijftig bladzijden per
dag of avond. Binnen dat bestek gebeurt er altijd wat maar nooit te veel. De schrijver
Ludlum is een soort feuilletonist maar hij vermijdt de voor dat métier zo typerende
cliffhangers. Hij moet ze wel vermijden. Zulke situaties van onopgeloste spanning
- wacht op de volgende aflevering! - zijn namelijk geheel strijdig met het
Ludlumrecept: er moet vooral niet te veel stimulans zijn om te lang door te lezen.

Geheugenopfrissing
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Recensenten hebben kritiek op de grote hoeveelheid herhaling in de Ludlumboeken.
Maar dat is een noodzakelijk onderdeel van het recept: de ‘korte inhoud van het
voorafgaande’ voor als je de pil weer openslaat. In het middendeel van De
Icarusintrige treedt bijvoorbeeld een groep hooggeplaatste deskundologen op die
via geheime intriges de Held supersnel tot Amerikaans president wilen promoten.
Elk van de komplotteurs wordt met een uitgebreide levensgeschiedenis geïntroduceerd.
Voor de vergeetachtigen wordt daarvan zo'n honderd bladzijden later nog eens een
samenvatting gegeven. Ruim anderhalve pagina herhaling: niets nieuws, en nog
neergepend in zeurstijl ook. Een systeem van geheugenopfrissing dat de auteur zeer
regelmatig toepast.
Het is duidelijk: Ludlum laat zich niet op een normale manier wegen als auteur.
We zullen criteria als spanning, vaart, originaliteit en stijl ter zijde moeten laten. We
gaan echt wegen. De originele gebonden Amerikaanse editie, The Icarus Agenda,
komt tot 1150 gram en kost f 45,50 (uitg. Random House, importeur Van Ditmar).
Onze schuifmaat bleef staan op een banddikte van 51,0 millimeter. Dat levert een
sjiek ruggetje voor de boekenkast - goud op blauw linnen - tegen de alleszins
aantrekkelijke prijs van f 8,92 per strekkende centimeter. Trouwens, ook de andere
consumentistische kengetallen van Ludlum scoren goed. Een kiloprijs van f 39,57
voor een eerste druk is werkelijk uniek; tegen een paginaquote van 6,7 cent per
bladzijde kunnen zelfs de meeste stunt-kopieerwinkels niet concurreren. Door de
keuze voor innaaien is de Nederlandse uitgave inherent minder waardevol, maar
niettemin levert uitgeverij Luitingh voor f 34,50 aantrekkelijk veel letters per gulden.
■

Geletterd? 92

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 23 juni opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254, 1000
BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 93 van 2 juli. De citaten zijn
gekozen door Diny Schouten.

Klokken
1 Honderd klokken van Londen doen Londen bonzen en vier kathedralen Genua
2. En wat een geluid zou het zijn, als de 29 460 klokken allemaal tegelijk sloegen!
Dit alleen al zou het museum in de kortste keren wereldberoemd maken.
Duizenden toeristen kwamen er op af. Meestal natuurlijk mensen die niet het
minste verstand hadden van klokken. 't Zou ze heel gauw vervelen, maar dat
hinderde niet, dan hadden ze de toegangsprijs al betaald.
3. Er springen liedjes uit de Westertoren.
Ik hoor ze in de Gasthuismolensteeg.
Er waren jaren dat de toren zweeg, toen kon men andere geluiden horen.
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Oplossing Geletterd 91 van 4 juni (Het literaire leven):
1. ‘Ik belde deze bolle Muis meteen op om hem te vragen of hij wel besefte dat
je voor zo'n bedrag niet eens een hoer meer kreeg’: Gerrit Komrij, ‘Een boterham
met eer’ (uit: Averechts)
2. ‘Grijp nou toch de kans die je geboden wordt en ga wèg bij dat doodzieke
Elsevier-Manteau’: Jeroen Brouwers, Kroniek van een karakter, deel 1
3. ‘“Ach, schei toch uit,” zegt de uitgever. “Raak je aan de straatstenen niet kwijt”’:
Remco Campert, ‘Boekenwee’ (uit: Wie doet de koningin?)

Winnaar: Frank Engerling, Nijmegen
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Tijdschrift
Geen van de vier biografen die aan het woord komen in De Gids van mei 1988 lijkt
aanhanger te zijn van de manier van biografe ren die door A.J. A Symons is ingezet.
Symons schreef een biografie van Frederick Rolfe, alias Baron Corvo, een excentrieke
Engelse auteur uit het fin de siècle. The Quest for Corvo vercheen in 1934. Het
bijzondere aan dit boek was niet alleen de opmerkelijke levensloop van Baron Corvo,
maar ook de manier waarop Symons zijn onderwerp behandelde. In dit boek treedt
de biograaf zelf ook nadrukkelijk op de voorgrond. Symons geeft het verslag van
zijn zoektocht naar Baron Corvo's identiteit. De biograaf moet niet louter registreren,
maar ook onthullen. Hij is altijd in de eerste plaats een nieuwsgierige, dan pas
wetenschapper of kunstenaar. Zo zijn ook Julian Barnes, die over Flaubert schrijft
in Flaubert's Parrot en Richard Holmes, die onder anderen Shelley en Stevenson
nareist in Footsteps, de eigenlijke hoofdpersonen in hun boeken. Jan Fontijn ziet dat
in zijn bijdrage ‘Waarom sneed Van Gogh zijn oor af’ in De Gids duidelijk anders.
Volgens hem lijkt een biograaf op de schrijver van een realistisch-naturalistische
roman uit de negentiende eeuw. Op iemand als Frederik van Eeden dus, over wie hij
zelf een biografie aan het schrijven is. Van de romanschrijver leert de biograaf de
verteltechnische trucs, de manier waarop hij zijn materiaal kan ordenen, vormgeven
en presenteren. Verder put de biograaf uit de sociologie, psychologie en de
geschiedenis. Veel verder dan de negentiende-eeuwer komt ook de huidige biograaf
niet in zijn verklaringen van het gedrag van zijn onderwerp. Nog steeds menen wij
dat aanleg en milieu de mens bepalen. Fontijn haalt S. Dresden aan, die in zijn studie
‘De structuur van de biografie’ zegt niets van al dat verklaren te moeten hebben. Zijn
grootste bezwaar is dat al dat uitleggen het raadselachtige van ieder leven wegneemt.
Fontijn gaat daar tegenin met de mededeling dat de biograaf meer weet dan zijn
onderwerp, namelijk hoe dat leven zich heeft ontwikkeld en is afgelopen. Hij is juist
een voorstander van het pogen om de verborgen kracht achter iemands leven te
ontraadselen. Rudi Wester waarschuwt in haar stuk in De Gids voor alle haken en
ogen die de bronnen voor de biograaf hebben. Allereerst noemt zij het literaire
interview, dat als het goed is een minibiografie is. Maar die interviewer wil ook graag
een mooi verhaal in zijn krant hebben, dus die selecteert en componeert naar eigen
goeddunken het materiaal. Correspondentie is uiteraard waardevol, maar daarbij
komt weer het probleem naar voren wat nou echt belangrijk is en wat alleen maar
de voyeuristische, sensationeel gekleurde nieuwsgierigheid van de biograaf bevredigt.
Zij bespreekt verder nog het literaire werk als bron, de persoonlijke getuigenissen
en de secundaire literatuur over het onderwerp. Tot slot heft zij de vermanende vinger
op tegen zichzelf: ‘De biograaf is immers zelf misschien wel de meest dubieuze bron,
niemand kan hem twee à drie keer checken.’ Wam de Moor gaat in op de waardering
van de biografie als literair genre. Vooral in Nederland is de biografische traditie
gering. De Moor bespreekt een aantal Nederlandse biografieën: Ida Gerhardt die
haar vriendin haar biografie laat schrijven uit angst voor gewroet van anderen in haar
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leven, en Hans Visser die tegen de wil van de nabestaanden van Vestdijk in aan het
werk toog en de drie biografieën die er zijn van Couperus. Zelf schreef hij Van
Oudshooms biografie en hij legt zijn drijfveren uit.
EVA COSSEE
Bij de bespreking van het tijdschrift Adem in de Boekenbijlage van 4 juni j.l. is het
adres weggevallen: Adem, Prins Hendrikkade 125, 1011 AN Amsterdam. Tel. 020-24
39 37.

Robert Musil
Vervolg van pagina 9
trekkelijk ernstige, om niet te zeggen plechtstatige taal. Dat is een gevolg van de
veranderde houding van Ulrich.
In het eerste boek is Ulrichs houding, zoals gezegd, in alle gevallen ironisch. In
verband met Walter, een jeugdvriend van wie Ulrich nu helaas vervreemd is, schrijft
Musil dat zij ten opzichte van elkaar functioneerden ‘als on ontkoombare
lachspiegels’. Daarvan is in het tweede boek nooit meer sprake. Agathe lijkt namelijk
als twee druppels water op Ulrich, ze is zijn vrouwelijke dubbelganger, ‘de schimmige
verdubbeling van zichzelf in de tegenovergestelde natuur’. Volgens Musil is dit
verlangen naar een dubbelganger in het andere geslacht oeroud: ‘Het is de liefde van
een wezen dat volledig op ons moet lijken maar toch een ander dan ons moet zijn.’
Ik heb, eerlijk ge zegd, mijn twijfels bij deze formuleringen. Het mag dan, gezien
allerlei mythische bronnen, om een oeroud verlangen gaan, dat doet mij alleen des
te sterker vermoeden dat het ook om een bijzonder regressief verlangen gaat. De
‘Geschwisterliebe’ zou er een zijn ‘zonder enige vermenging met vreemdheid en
niet-liefde’, en dat lijkt mij nogal verstikkend. Bovendien leidt zo'n radicale
zelfverdubbeling die ernaar streeft alles buiten te sluiten wat anders is tot een
isolement dat niet anders dan haaks kan staan op de nagestreefde grenzeloosheid van
de ervaring. Hoe dan ook: Agathe is voor Ulrich in elk geval niet meer, zoals Walter,
een lachspiegel, maar een spiegel - en dat heeft, zoals gezegd, gevolgen voor de toon
van het boek: hun ‘Heilige gesprekken’ bieden geen ruimte meer voor ironie.
Er is bij Musil sprake van een veelbetekenende paradox: hij wil en kan niet terug
naar eenvoudige, zinvolle tijden, naar de organische wereld van vanzelfsprekend
godsgeloof, maar wel wil hij terug naar de oertijd van de mystiek, naar ervaringen
die ouder en oorspronkelijker zouden zijn dan die van de godsdiensten, voor wie de
mystici altijd maar verdachte types zijn geweest. In die paradox heeft Musil zich
verstrikt. Die paradox werd het gezwel dat in Der Mann ohne Eigenschaften ging
woekeren toen de proefondervindelijke ontdekking van ‘de beste manieren om mens
te zijn’ op hopeloze problemen stuitte: in een woekering van ontelbare ontwerpen,
varianten en notities heeft de roman zijn einde gevonden zonder ook maar in de
verste verte uitzicht op voltooiing te bieden.
Natuurlijk, Der Mann is ook onvoltooid gebleven door omstandigheden die weinig
of niets met de conceptie van het boek te maken hebben: Musil verkeerde in een
slechte gezondheidstoestand en was financieel afhankelijk van anderen. Bovendien
waren de politieke ontwikkelingen hard op weg naar een duizendjarig rijk dat met
Musils duizendjarige rijk van de liefde bitter weinig affiniteit vertoonde. Maar de
hoofdoorzaak van de ‘mislukking’ van de roman heeft te maken met het gebrek aan
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levensvatbaarheid, met de mogelijke duurzaamheid, de sociale produktiviteit van de
‘andere toestand’. ‘Mystiek is verbonden met de bedoeling van een blijvende
vakantie’, staat in Der Mann, maar Musil wist ook zelf dat de ‘andere toestand’ te
esoterisch en krachtens haar aard te asociaal was om sociaal integreerbaar te zijn.
De roman bevat hiervoor voldoende aanwijzingen, bovendien heeft Musil zich hier
al in een veel eerder stadium ondubbelzinnig over uitgesproken, onder meer in een
essay over de dramaturgie van de film uit 1925 en in een interview uit 1926, de
moeilijkheid is alleen dat hij geen alternatief zag.
Misschien was Musil een heel eind uit de problemen gekomen als hij wat minder
in mystiek en wat meer in macht en onderdrukking, alsmede de feitelijke opheffing
daarvan geïnteresseerd zou zijn geweest. In deze statistisch onttoverde wereld
‘ontbreekt het de geest zelf aan geest’, constateert Ulrich ergens - en Musils
analytische scherpte is daartegen het overtuigendste protest - misschien evenwel
ontbreekt het de geest wel niet in de éérste plaats aan geest maar aan lichaam, aan
synthetische kracht, aan het vermogen zichzelf waar te maken, ja - ik ben me de
blasfemie ten volle bewust - aan enige bescheiden werkelijkheidszin.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (5)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

3. (3)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

4. (2)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

5. (4)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

6. (7)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

7. (10)

Diverse auteurs, Inpakken en wegwezen
(Contact, f 10,-)

8. (-)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,50)

9. (-)

Raymond van den Boogaard, Moskou
aan zee (Meulenhoff, f 32,50)

10. (-)

Geerten Meijsing, Veranderlijk en
wisselvallig (De Arbeiderspers, f 38,50)
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VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (3)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

4. (4)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

5. (9)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

6. (10)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

7. (6)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

8. (-)

Steven Hawking, Het heelal (Bert Bakker,
f 29,90)

9. (7)

Marja Wagenaar (red.), Herinneringen
aan Joop den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

10. (8)

Iteke Weeda, Vriendschap in beweging
(De Haan, f 19,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
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Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Autoprofielen
Een Daf of een Jaguar, wat bent u nu eigenlijk? Amerikanen hoeven niet langer meer
in onzekerheid te verkeren omtrent hun profiel. Weg met alle psychologie en
maatschappijanalyse: u bent wat u rijdt! U R what you drive luidt de titel van een
van die even zinloze, overbodige als aardige, tijdpasserende boekjes voor de
verjaardagsmarkt, geschreven door Tom Couch (Simon and Schuster, 95 p., f 24,10).
Omdat de kans dat een Amerikaan geen auto heeft ongeveer gelijk is aan de kans
van een Albanees op een Rolls, komt in U R what you drive al gauw de hele
maatschappij aan de orde. Voor Europeanen is dit boekje helaas slechts een voorbeeld
van I like to read about my betters, want naast de Kever Convertible werden slechts
Mercedes, Volvo en Porsche gescreend. Rijdt u abusievelijk toch in een Mercedes
SEL dan bent u onmiskenbaar chirurg, ziet er jonger uit dan u bent, hebt u uw
opleiding genoten aan het Haitian College of Medicines en het Cleveland Culinary
Institute, heet uw favoriete film The Elephant Man, en is het uw persoonlijke
overtuiging dat godzijdank niemand volmaakt is. Uiteraard verdient het aanbeveling
zo ook de Nederlandse bevolking naar autobezit te determineren, het zal de zelfkennis
van menigen vergroten. Schrijver dezes bezat gedurende een jaar in Amerika twee
van de hier besproken automobielen en blijkt (in zijn hoedanigheid van Dodge Dart)
een bejaard echtpaar te zijn geweest dat de bijbel in oude vertaling op cassette in de
auto draait, de 120-km-grens afkeurt en de schuld van alles aan de communisten
geeft. En vervolgens (qua Ford Country Squire) een jofel gezin met twee opgroeiende
kinderen, allemaal dol op fast food. Menig bezitter van een Amerikaans model die
denkt dat hij het helemaal gemaakt heeft, wordt door dit boek met zijn neus op de
onaangename feiten gedrukt. Merkwaardig is wel dat er in Amerika geen autorijdende
zwarten blijken te wonen. Verder dan een Japanner (taxichauffeurs opgelet: Chevrolet
Impala!), strekt de voorraad niet. Het mooist zijn de handgekleurde foto's, niet zozeer
die van de boliden alswel die van hun pooiers, natuurliefhebbers en witte boorden,
die er van nu af aan niet alleen hun status maar ook hun karakter aan ontlenen. Een
goede gift als u vindt dat uw vrienden te groot rijden.
RS

Angst en spanning
Waarom eet Elly Ameling voor een concert altijd een banaan en bijvoorbeeld nooit
een sinaasappel of een stuk hazelnoottaart? Het antwoord blijkt voor de hand te
liggen, maar geen mens die er ooit bij stilstaat: in een banaan zitten geen vezels die

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

achter de kiezen van de zangeres kunnen blijven kleven om later, tijdens het zingen
van een hoge c, in haar keelgat te schieten.
De bundel portretten Met musici van Jan Brokken (De Arbeiderspers, f 34,50,
eerder verschenen in de Haagse Post) staat vol met zulk soort vragen: schijnbaar
onnozel, maar tegelijkertijd zo direct dat de geïnterviewden geen kans krijgen om
luchtbellen te gaan blazen en gewoon antwoord moeten geven. En als ze er tóch
omheen draaien of tóch interessant gaan zitten doen, dan zullen ze het weten ook.
Dan zet Jan Brokken ze in hun hemd. Pierre-Alain Volondat bijvoorbeeld, de pianist
die in 1983 het Koningin Elizabeth-concours won en van wie sinds die tijd nauwelijks
meer iets vernomen is. Ziet u bepaalde beelden als u speelt? vraagt Jan Brokken hem
nadat ze al minstens een uur met elkaar hebben zitten hakketakken over de fouten
die de pianist volgens de interviewer tijdens zijn concerten maakt. ‘Ik zie niets,’
antwoordt Volondat. ‘Ik laat zien.’ Een mooie uitspraak, zegt Jan Brokken, zeer
ironisch. Maar dat begrijpt Volondat niet. Dus hij zegt: ‘Vind ik zelf ook.’
Elf portretten staan er in de bundel. De meeste ervan zijn opgebouwd volgens een
vast stramien: verslag van Brokkens observatie van de musicus in kwestie tijdens
zijn of haar werk, afgewisseld met telkens enkele pagina's gesprek. De observaties
zijn scherp en vaak zeer typerend. Over de violiste Vera Beths noteert Jan Brokken
aan het begin van het verhaal dat ze een vluchtige blik op zijn horloge werpt en
vervolgens haar armen stijf tegen de maag aandrukt. Daarmee wekt hij de indruk,
ongetwijfeld terecht, dat ze verlegen is en eigenlijk geen zin heeft om te praten. En
van de onlangs overleden pianist Youri Egorov beschrijft hij mooi hoe die volkomen
uit het veld geslagen is als een van de hamertjes van de piano waarop hij moet spelen
gebroken blijkt. ‘Niet goed,’ roept de pianist, bijna huilend. ‘Niet goed. Niet goed.’
De gesprekken hebben bijna voortdurend spanning en angst tot thema. Angst om
het podium op te gaan, angst voor het verlies van een instrument, angst voor
vergetelheid. De vorm is traditioneel: vraagantwoord. Maar het zijn geen uitgetikte
bandopnamen of oeverloze zwets verhalen. Daarvoor is de interviewer veel te duidelijk
als regisseur aanwezig. Soms zijn zijn vragen sloom of wel erg voor-de-hand-liggend,
zoals in het begin van het interview met Bernard Haitink: Uw instrument, dat is het
orkest. Is het een weerbarstig instrument? Soms ook doet Jan Brokken erg braaf,
bijvoorbeeld als hij in hetzelfde interview aan Bernard Haitink voorstelt samen de
subtiliteiten van het dirigeren te gaan beschrijven en als hij dan bovendien de dirigent
laat antwoorden: ‘Ik heb er enorme zin in.’ Maar het zijn details. De meeste portretten
in Met musici zijn prachtig en ze laten zich lezen als een roman.
JK

Missers
Het was bedoeld als een van de overwinningen van de moderne wetenschappen: de
High Dam in de Nijl nabij het Egyptische Aswan. Het bouwwerk zou meer vruchtbaar
land opleveren en leiden tot meer welvaart. Negentigduizend Nubiërs werden verhuisd,
en de Nijl kon beginnen aan wat het Nasser-meer zou moeten heten. Het vergrote
wateroppervlak leidde echter tot dramatische toename van verdamping waardoor
minder water beschikbaar was voor bevloeiing, slechts vier van de tien turbines van
de elektriciteitsopwekking konden worden gebruikt, en door de verdamping nam
ook nog eens het zoutgehalte van het Nijlwater toe, waardoor vele boeren hun land
in rap tempo zagen verzilten. Door hetzelfde hogere zoutgehalte zwommen de sardines
uit de Middellandse Zee niet langer de monding van de Nijl in, zodat vele vissers
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werkloos werden. Tot slot vormden zich in het stilstaande water van het Nasser-meer
grote hoeveelheden bloedzuigers, die met het irrigatiewater in de akkers terecht
kwamen. Foutje. Verkeerde berekeningen gemaakt. Ergens even geen rekening mee
gehouden. Over het menselijk falen op kleine of grote schaal gaat The Blunder
Book, samengesteld door M. Hirsh Goldberg (Quill/Morrow, 271 p., f 24,10). Vele
fouten en misstappen worden in The Blunder Book in een aantal rubrieken vermakelijk
behandeld: geschiedenis, wetenschappen, medicijnen, regering, zaken, sport, en
dagelijks leven. Ook wordt speciaal aandacht besteed aan de ‘Error in the Library’.
Zo laat bijvoorbeeld Vergilius Chorinaeus en Numa in zijn Aeneas op zeker moment
sterven, terwijl ze even later weer optreden zonder over hun dood te reppen. In Defoes
Robinson Crusoe zwemt de hoofdpersoon geheel ontkleed naar een schip om daar
aangekomen biscuits in zijn zakken te stoppen. Goldberg noemt ook een aantal
‘uitgeversfoutjes’. Zo weigerden bijvoorbeeld tweeëntwintig uitgevers het manuscript
van Joyces Dubliners, en Hans Christian Andersen moest om een dergelijke reden
zijn Sprookjes in eigen beheer uitgeven. Tot slot enkele misstappen van
Nobelprijsjury's: Ibsen, James, Zola, Conrad en Tolstoi hebben deze hoogste literaire
onderscheiding nooit ontvangen. Strindberg heeft echter evenmin ooit een Nobelprijs
voor zijn oeuvre ontvangen: Goldberg noemt hem niet. Dat lijkt me een ernstige
blunder.
AJ

Broms energie

‘Jubilate, jubilate, poepie laten’ riep Gerard Brom op middelbare leeftijd bij het
uitgaan van een nachtmis in Luxemburg. Hij wist niet dat er een Nederlandssprekend
meisje onder het gezelschap was en schaamde zich later diep. Maar hij had het
geroepen en het tekent hem. ‘We hadden van tien tot twee uur de heerlijke nachtdienst
bijgewoond’ schrijft hij in zijn herinneringen, ‘en ik kwam zo opgetogen in de klare
sterrenlucht dat ik mijn vreugde moest afreageren met (de) klinkende woorden’.
Innemend is het, misschien niet eens zozeer dat hij het riep maar dat hij het in het
jaar voor zijn dood ook nog eens opschreef. Innemend, dat geldt eigenlijk voor heel
dit boek. ‘Mijn bedoeling is eenvoudig enkele dingen te vertellen, groot of klein, die
niet in boeken staan. Nu mijn vrouw gestorven is, komen voorbije jaren me meer
dan ooit voor de geest... Omdat ik geen kinderen heb of leerlingen, om me jong te
houden, leef ik het liefst in het verleden. Laat een oude man rustig omkijken, wanneer
de mensen hem voorbijstormen... Zonder omgang als ik in de regel ben, ga ik stilletjes
wat praten op papier.’ Die herinneringen werden na de dood van Brom in 1959
opgeborgen en mochten pas honderd jaar na zijn geboorte, in 1982 dus, geopend
worden. Paul Luykx en Jan Roes deden dat en stelden er onder de titel Een katholiek
leven (Uitgeverij Arbor, f 37,50) een deel autobiografie uit samen. Een ontroerend
en belangrijk verhaal. Het eerste door de zachtmoedige en bescheiden toon. Het
tweede omdat er een opvallend gebrek is aan dit soort egodocumenten, zeker uit de
katholieke hoek. Ongeveer tegelijk met de dood van Brom, zeggen Luykx en Roes
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terecht, kwam er abrupt een einde aan het katholieke leven zoals een vorige generatie
dat gekend had. Het tweede Vaticaans Concilie, het verdwijnen van de zuilen en
leegstromen van de kerken liet slechts een schaduw na van dit verleden. En omdat
het er vaak op lijkt dat ex-katholieken zich voor hun afkomst schamen, bleef het
daarbij. Dat gebrek wordt door deze herinneringen enigszins hersteld. Brom
(1882-1959) was een overtuigd katholiek en speelde als zodanig een sleutelrol in de
katholieke emancipatie. Groeide op in Utrecht, was vanaf het begin betrokken bij de
katholieke universiteit van Nijmegen, kende zo goed als al zijn tijdgenoten en zou
zonder overdrijving na Huizinga onze grootste twintigste-eeuwse cultuurhistoricus
genoemd kunnen worden. Studies als De dominee in de literatuur (1924), Romantiek
en katholicisme in Nederland (1926), Hollandse schilders en schrijvers in de vorige
eeuw (1927), Geschiedschrijvers van onze letterkunde (1944), biografische schetsen
van Ariëns, Schaepman, Alberdingk Thijm, Multatuli en niet te vergeten zijn
standaardwerk(en) over Vondel behoren tot het beste dat de Nederlandse letteren in
deze eeuw opgeleverd hebben. Het vergeten hiervan heeft met de kwaliteit ervan
weinig te maken en is enkel een gevolg van het katholieke verhullingsproces van de
afgelopen decennia. Datzelfde proces heeft ertoe geleid dat die typisch katholieke
mentaliteit die de motor was van Broms creatieve energie op de achtergrond is geraakt.
‘Ik zou de groei van een mens later voor studenten eens beschrijven als een overgang
van hartstocht in geestdrift en van geestdrift in wilskracht. Dat was mijn eigen program
voor een leven van toewijding.’
CVDH
Aan deze pagina werkten mee: Chris van der Heijden, Atte Jongstra, Jannetje
Koelewijn, Rob Schouten.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
De man zonder eigenschappen door Robert Musil. Vertaling Ingeborg Lesener.
Meulenhoff, f 49,- paperback, f 69,- gebonden. Het eerste deel van de Nederlandse
vertaling (zie pagina 8 en 9).
Pushkin House door Andrei Bitov. Vertaling Susan Brownsberger. Weidenfeld &
Nicolson, f 55,70. De Russische schrijver Andrei Bitov (1937) werd officieel
bekritiseerd vanwege ‘excessief subjectivisme’ toen de Russische editie van deze
roman in 1978 (niet integraal) verscheen. De hoofdpersoon belichaamt de paradoxen
van het Russische intellectuele leven.
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Mr. D.U. Stikker
Vervolg van pagina 10
niet door in zijn conclusies. De vele politieke nederlagen die Stikker leed in het
kabinet als gevolg van te hoog inzetten of te vroeg of te laat de portefeuillekwestie
stellen en het inbinden in internationale onderhandelingen als de tegenpartij hem
vroeg zijn kaarten open op tafel te leggen, doet hij af met formuleringen als: ‘Als hij
toch verloor, trok hij zijn dreigementen meestal in en legde hij zich bij de situatie
neer.’ Of: ‘Ook nu was Stikker tot het uiterste gegaan om steun voor zijn standpunt
te krijgen. Toen dit niet lukte, bond hij in en schikte zich.’ Ja, zo valt alles natuurlijk
recht te breien. Hoog inzetten en hard onderhandelen, juist in de politiek en zeker in
de internationale politiek, dient gebaseerd te zijn op een goede inschatting van de
sterke en zwakke kanten van de eigen positie, en daar ontbrak het Stikker nog wel
eens aan.
Er is echter meer aan te merken op Westers' proefschrift. Wat opvalt is het
ontbreken van na 1985 verschenen publikaties (behalve zijn eigen!), waardoor voor
Stikker kritische studies als die van Maas en van Wiebes & Zeeman, en de
dagboeknotities van de wel door Westers geinterviewde Boon ontbreken. Er wordt
in de tekst meerdere malen verwezen naar niet bestaande (althans niet opgenomen)
bijlagen. Ondanks de pedante opmerking in de inleiding dat ‘spelling en taalgebruik
in deze studie zijn gebaseerd op Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse
taal (10e druk)’, valt op één en de zelfde pagina zes regels van elkaar zowel
‘produktie’ als ‘productie’ te lezen. Dat is symptomatisch voor de vele fouten en aan
elkaar gezette woorden die bij een laatste grondige check voorkomen hadden kunnen
en moeten worden. Grondig is het proefschrift zonder meer te noemen (al doet de
enkele malen herhaalde verwijzing naar het dertig strekkende (!) meter persoonlijke
archief van Stikker wat overdreven aan; alsof dat dertig strekkende meter bruikbaar
materiaal is), maar vlot leesbaar is een andere kwestie. Detail volgt op detail met
veel verwijzingen naar vorige hoofdstukken zonder dat van tevoren duidelijk is
gemaakt waar het allemaal toe dient.
Zowel naar vorm als naar inhoud valt er dus wel wat aan te merken op Westers'
studie. Wat overeind blijft is de fascinatie van het fenomeen zakenman-politicus.
Niet alleen over Lubbers, nee ook over Stikker is nog lang niet het laatste woord
gezegd.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Bergen (N.H.), Ruïnekerk, 8 juni
‘Mevrouw Gerlach, publiek optreden is u te enen male vreemd. Het getuigt dan
ook van gedreven speurzin van de organisatie van deze bijeenkomst, maar meer nog,
naar ik meen, van het belang dat u toekent aan de meerwaarde van de Roland
Holst-penning, dat u hier aanwezig wilt zijn.’ Minister E.C. Brinkman beroept zich
in zijn hartelijke speech op de woorden van Anton van Duinkerken, die ooit met
klem om brede weerklank vroeg ‘voor het werk van de besten’. Voor de minister
moet het een geruststelling zijn dat ‘we’ de bekroonde dichteres tot de besten kunnen
rekenen. En was ook niet Adriaan Roland Holst, wiens honderdste geboortedag
vandaag officieel gevierd wordt, ‘een dichter van vorstelijke allure’? Zijn ‘geheel
eigen poëtisch oeuvre’ vond bij Van Duinkerken terechte erkenning, ‘zoals later
onder meer bleek uit de diverse onderscheidingen die zijn werkten deel vielen’. 's
Ministers gedachten gaan daarbij met name uit naar de toekenning van de P.C.
Hooft-prijs in 1955, ‘die toen nog staatsprijs was’. Met die wat spijtig klinkende
woorden ontlokt de spreker éven een honend lachje aan de genodigden. De ernstige
sfeer is snel hersteld: het lijkt niet gepast om in aanwezigheid van Hare Majesteit
een minister openlijk uit te lachen. En dan, lachen in een kerk waar nog de geur hangt
van een gereformeerde gemeente, voegt dat wel? Juryvoorzitter Wam de Moor leest
het juryrapport bijna in mineur. Zijn begrafenistoon maakt de geciteerde fragmenten
uit Gerlachs poëzie, die wordt geprezen om de voelbare ‘aanwezigheid van de dood
in het leven’, nog eens zo somber.
De woorden van Kees Fens over Roland Holst klinken frivoler, en tegenover de
koningin is hij zelfs ongehoord vrijmoedig. Fens overhandigt zijn in opdracht van
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de Stichting A. Roland Holst Fonds vervaardigde bloemlezing aan de vorstin onder
de woorden: ‘De titel begint met a en eindigt met z, dus daartussen vindt u alles wat
u nodig heeft.’ De geoefende gezichtsspieren van H.M. de Koningin verraden niets
van verstoordheid over de oneerbiedige implicatie ten aanzien van haar
geestesvermogens, maar haar glimlach oogt toch wat star. Misschien doordat haar
aankomst al wat ongemakkelijk verliep? De organisatie drong vanochtend nogmaals
aan op politieversterking, zonder dat het de commissaris overtuigde. Het lukte, zo
onvoorbereid, maar gedeeltelijk om het gedrang van een menigte van nieuwgierige
huisvrouwen - hun regenkapjes en parapluies steken somber af bij de oranje
feestmutsen van hun kroost - in toom te houden.
-Tijdens de receptie in het Dorpshuis maken de gespannenheid en de walkie-talkies
van de politiemannen de sfeer nerveus. Het heeft ook heel wat in om onwillig persvolk
en de minderen der genodigden naar een achterzaaltje te dirigeren. In de voorzaal
onderhoudt de koningin zich intussen met het uitgelezen gezelschap van dichteres,
bestuur en jury. Het protocol is streng: slechts een enkeling wordt opgeroepen om
voorgesteld te worden. Een uitverkorene herinnert zich met enige weemoed de vorige
uitreiking van de Roland Holst-penning aan de dichter Anton Korteweg: ‘Toen
hebben we na afloop heel gezellig in het café gezeten.’
De bekroonde dichteres ziet witjes. Ook haar glimlach lijkt ongenaakbaarheid te
verbergen. Dat ze tot op vandaag haar voornaam, haar antecedenten, haar woonplaats
verzwijgt, de voordracht van haar gedichten heeft overgelaten aan Annemarie Oster,
en zich zelfs niet verwaardigt tot het uitspreken van een dankwoord - is ijdelheid er
werkelijk vreemd aan? Wel moet de ‘gedreven speurzin’, die de organisatie volgens
Brinkman tentoonspreidde, nu ook weer niet overdreven worden: een briefje via de
uitgever was genoeg om het adres van de dichteres (‘die alleen in haar gedichten
gezocht moet worden’, wist Brinkman) te vinden. Het daadwerkelijk in ontvangst
nemen van oorkonde en stipendium zag er zorgelijker uit: ‘mevrouw J. Dijkstra’ liet
op zich wachten tot op luttele minuten voor de aankomst van de koningin. Op de
receptie is ze afwerend over de reden waarom ze zich, voor het eerst, niet liet bidden:
‘Alles wat ik te vertellen heb, staat in mijn gedichten.’
Van signeren in de op een paar passen gelegen boekhandel zal het zo gauw niet
komen, lijkt het. ‘Verder geen leed’, ‘Dochter’ en ‘Domicilie’ liggen in flinke stapels
bij de Eerste Bergensche Boekhandel. Die doet de koopster het genoegen van een
goud-opzwart, ouderwets inplaketiket met firmanaam. Het bewijsje van herkomst
staat oneindig sjieker dan een handtekening. De kleine pelgrimage naar Holsts
stamcafé ‘De Rustende Jager’ is een teleurstelling: de eigentijdse kleurstelling van
zalm- met oudroze overschreeuwt de kleur die het verleden hier gehad moet hebben.
Het graf, stelde Kees Fens in zijn rede gerust, is met rust gelaten, het grafschrift bijna
tot onleesbaarheid verweerd: ‘Wat was is geweest.’ De belangstelling van de
cameramannen van het NOS-Journaal hebben in het folkloristisch beschilderde houten
hosje voor de ingang van de kerk karakteristieker beeldmateriaal gezien en zoeken
nog naar de meest fotogenieke optiek. Als laatsten verlaten ze het plein; ook deze
middag heeft zijn tijd gehad.
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[25 juni 1988 - Nummer 25]
Ter zake
Diny Schouten

Uitgeverij Wolters-Noordhoff komt met - Nieuw! - een losbladig Lexicon van
Literaire Werken, waarvan het hooggeleerde driemanschap van de heren professoren
Ton Anbeek, Jaap Goedegebuure en Marcel Janssens de redactie gaat voeren. De
uitgave belooft volgens het prospectus ‘Het definitieve overzicht van de
Nederlandstalige literatuur vanaf 1900’ te gaan geven: ‘Met een bespreking bent u
volledig op de hoogte van alle interpretaties van en meningen over een werk.’ ‘Nu
ja, voor middelbare scholieren dan,’ verzacht de verantwoordelijke uitgever bij
Wolters, Peter Vroege, de pretenties enigszins. Het naslagwerk lijkt hem behalve
kostenbesparend voor de fotokopierende scholier ook taakverlichtend voor de
bibliothecarissen van openbare leeszalen, wier kranteknipselarchieven door
veelvuldige plundering immer dreigen te verslonzen. Het Lexicon van Literaire
Werken lijkt concurrentie te betekenen voor een reeds langer bestaande
ringbanduitgave van hetzelfde concern: de Samsom-uitgave Kritisch Literatuur
Lexicon. Volgens Vroege is er nauwelijks sprake van verdubbeling: ‘Ons lexicon
behandelt boeken, zij behandelen auteurs, zo moet u dat zien.’ Ad Zuiderent, die
samen met Tom van Deel en Hugo Brems de redactie voert van het ‘Kritisch Literatuur
Lexicon’, is verrast door de komst van een tweede lexicon, maar een grote uittocht
van abonnees vreest hij niet: ‘Wolters rekent er misschien eerder op dat ze de hele
markt aan uittrekselboeken zo kunnen wegvagen, maar je zou aan leraren Nederlands
moeten vragen of de behoefte daaraan wel zo groot is.’
Uitgeverij Bzztôh kon zich beroepen op de Nederlandse uitgave van Maria Callas,
The Woman Behind The Legend, en kreeg daarom voorrang bij de verkoop van de
rechten op Arianna Stassinopoulos' zojuist (bij Simon & Schuster) verschenen
biografie van Picasso: Picasso: Creator and Destroyer. Bzztôhs uitgever Phil
Muysson, die er f 65.000,- voor betaalde, heeft inmiddels besloten tot een joint venture
met uitgeverij Het Spectrum. Het zal beider ‘leading title’ worden voor de
najaarsaanbieding. Eind oktober zal de Nederlandse vertaling verschijnen.
Stassinopoulos, die zich in Texas gevestigd heeft sinds haar huwelijk met oliebaron
Michael Huffington (bijgenaamd Huffco), had voor de research twee jaar lang
vierentwintig mensen in dienst. Haar belangrijkste bron is de enige onder Picasso's
vrouwen die de moed bezat hem te verlaten, Françoise Gilot. Velen van zijn andere
minnaressen werden krankzinnig of pleegden zelfmoord, het destroyers-aspect uit
de titel waaraan Stassinopoulos volgens de criticus van The New York Times Book
Review buitensporig veel aandacht schenkt. Uitgever Muysson steekt wat de promotie
van de Picasso-biografie betreft alvast de ogen uit van zijn collega's door te kunnen
verzekeren dat hij met mevrouw Stassinopoulos Huffington een afspraak heeft

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

gemaakt voor haar verschijning (op 29 januari 1989) in het programma van Adriaan
van Dis. Die verzekering is geen bluf: ‘We willen haar inderdaad graag hebben, maar
dat was al vanwege de Callas-biografie,’ zegt Van Dis' producente Ellen Jens. ‘Het
lukte niet om door haar honderd secretaresses heen te komen, en toen we hoorden
dat Muysson contact met haar zou hebben, hebben we hem gevraagd om haar uit te
nodigen in het programma. Dat er een Nederlandse vertaling van het nieuwe boek
komt, wist ik helemaal niet.’

Op 7 juli zal het zover zijn. Dan organiseert het stadje Enkhuizen een eerbetoon aan
de enige auteur die er ooit ingezetene was, al behoeft haar naam ook ter plaatse wel
enige toelichting. De huidige roem van Alie van Wijhe-Smeding gaat niet verder
dan één regel in het Gerard Knuvelders letterkundig handboek. Toch wijdde Edgar
du Perron in 1927 een ballade aan haar De zondaar, een boek dat het seksleven van
een hbs-leraar behandelt. Du Perron had een afschuw van de ‘ranzige burgerlijkheid’
van die roman, maar zag er gelegenheid in om de geschokte critici van de Enkhuizer
predikantsvrouw op de hak te nemen. Te Enkhuizen wordt inmiddels een straatnaam
overwogen, en ook wordt gedacht aan een standbeeld, dat geplaatst zou kunnen
worden op Van Wijhe-Smedings honderdste geboortedag in 1990. Dit jaar wordt,
tegelijk met de middenstandsmanifestatie Enkhuizen in actie, de vijftigste sterfdag
gevierd. Die biedt de uitgifte van een eerstedagspostzegel en de onthulling van een
schilderij, dat de huidige eigenaar van Smedings woonhuis, restauranthouder Jan
van Nobelen in opdracht liet vervaardigen door de Enkhuizer kunstenaar Gerard
Wolvenkamp. Een bezoekje van neerlandica Margot de Waal, die voor uitgeverij
Sara geïnteresseerd was in een herdruk van Des duivels naaigaren, aan Enkhuizen
leidde tot de gedachte aan een herdenking. De Waal slaagde er niet in om Van
Wijhe-Smedings uitgever en gedeeltelijke erfgenaam van het Sara-fonds Nijgh &
Van Ditmar van de noodzaak van een herdruk te overtuigen: ‘Het werk is ook wel
wijdlopig, maar je kunt toch wel degelijk onder de bekoring van haar stijl raken.’
Uitgever (van SDU) Dick Koger en uitgeverszoon Bas Lubberhuizen zijn sinds tien
jaar eigenaar van een Amsterdams café van literaire standing: Café Welling. De
bedoeling is dat het tweede lustrum wordt opgeluisterd met een boek, bevattende een
geïntegreerde geschiedenis van buurt en café sinds de oprichting, vijfentachtig jaar
geleden als proeflokaal van ‘Wijnbottelarij Zwart’. Met de samenstelling daarvan
vlot het nog niet erg, erkent Lubberhuizen, die zich voor de vertraging beroept op
de geringe respons op een oproep in het Amsterdams Stadsblad. Slechts weinig
zegslieden, nodig voor een reconstructie, meldden zich, zodat er nog steeds veel
onzekerheid is hoe fout Welling tijdens de Duitse bezetting was. Die roep is
hardnekking blijven hangen, hoewel de eigenaar van die naam het café (toen nog
Het Hoekje geheten) pas in 1949 overnam en het vele jaren later naar zichzelf noemde.
De roep als schrijverscafé kan door Gerrit Kouwenaar veroorzaakt zijn, die in de
jaren vijftig boven het café woonde en er zijn vrienden ontving. Bovendien was
uitgeverij De Bezige Bij wan Lubberhuizen senior, op een steenworp afstand
gevestigd.
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De universiteit van Groningen verleeende aan de historicus dr. E.W.A. Henssen de
opdracht om een gedenkboek te schrijven ter gelegenheid van haar 375-jarig bestaan.
Tijdens zijn onderzoek stuitte Henssen op het lijk in de kast, want Het Nieuwsblad
van het Noorden maakt melding van de ruzie die is ontstaan over de inzage van het
dossier-W.F. Hermans. Henssen mag dat dossier slechts onder strikte controle van
het college van bestuur inzien. Al eerder verbood het ministerie van Onderwijs &
Wetenschappen aan Hermans-onderzoekers raadpleging van het rapport over Hermans'
conflictueuze vertrek als lector in de fysische geografie aan de universiteit van
Groningen. De affaire spitste zich, in 1970/71, toe op vermeend plichtsverzuim. In
1972 werd een rapport opgesteld dat, met een beroep op de bescherming van de
privacy van Hermans en andere bij de zaak betrokkenen, nooit openbaar is gemaakt.
Henssen overweegt ‘stappen te ondernemen’ bij het college van bestuur tegen de
voorwaardelijke inzage die hem is geboden: ‘Ik schrijf het gedenkboek in overleg
met de redactiecommissie, die wordt voorgezeten door de voorzitter van het college
van bestuur. Mijn idee is dat ik vertrouwelijk alle dossiers van de universiteit mag
inzien en naar eer en geweten als historicus bepaal wat ik daarmee doe.’ Namens de
Groningse universiteit betwist drs. W. Janssen, directeur van de dienst interne en
externe betrekkingen, Henssens academische vrijheid: ‘In zekere zin is hij een
ambtenaar in tijdelijke dienst die werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de universiteit. Meneer Henssen had zich misschien beter moeten bedenken bij
het aanvaarden van zijn job.’

Gedicht
De boom wiens rust verstoord wordt
Vlak bij de Etlik-tuinen
Staat een boom die ik ken.
Van geluk heeft hij nog nooit gehoord
En dat is nou Gods werk.
Hij kent de nacht en de dag,
De vier seizoenen, de wind, de sneeuw.
Hij vindt het maanlicht prima,
Maar het donker kan hem ook niet schelen.
Ik zal hem een boek geven
Om zijn rust te verstoren.
Laat hij de liefde maar eens ontdekken.
Dan zou je die boom moeten zien.

MELIH CEVDET ANDAY
Uit: Ik luister naar Istanbul. Zes moderne Turkse dichters. Samengesteld, ingeleid
en vertaald door Erik Jan Zürcher. Meulenhoff, Poetry International Serie, f 37,50
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Het gewicht van de jaren zestig
Bart Tromp contra de expressieve revolutie
Springtij Herinneringen aan de jaren zestig door Ton Regtien Uitgever:
Het Wereldvenster, 223 p., f 29,90
Sixty-Eight The Year of the Barricades door David Caute Uitgever:
Hamish Hamilton, 464 p., f 64,30 Importeur Nilsson & Lamm
Bart Tromp
In Het falen van de nieuwlichters (1981), Bart Tromps sociologische en
politieke analyse van de jaren zestig, viel zijn beoordeling van de
revolutionaire jaren na 1968 uiterst negatief uit voor de nieuwlichters. Een
van hen was in die tijd Ton Regtien, student psychologie in Nijmegen en
oprichter van de SVB (Studenten Vakbeweging). Tromp studeerde toen
in Groningen en was daar actief. Nu Regtien zijn herinneringen onder de
titel Springtij heeft geschreven, laait de discussie over de betekenis van
de jaren zestig weer op. Hieronder bespreekt Bart Tromp Regtiens boek,
samen met het nieuwe boek van de Engelse politiek-historicus David
Caute. Op pagina 5 verdedigt Ton Regtien zijn revolutie.
In de ene traditie heet het ‘de logica van het kapitalisme’, een ander politiek
vocabularium spreekt van ‘het rationaliseringsproces’ en weer een ander van het
‘project van het moderne’. Wat ermee wordt aangeduid is steeds hetzelfde:
commercialisering, de toenemende calculeerbaarheid en objectivering van steeds
meer menselijke relaties, schaalvergroting, een voortgaande en steeds
onoverzichtelijker differentiatie en interdependentie van maatschappelijke processen.
De tijd is definitief voorbij dat deze onverbiddelijk voortrollende juggernaut met het
spandoek ‘vooruitgang’ werd gesierd. Ambivalentie ten opzichte van ‘de vooruitgang’
trad al onmiddellijk op. Het vooruitgangsgeloof dat aan het eind van de Verlichting
ontstond, riep al terstond na zijn ontstaan tegenwerpingen op en tegenbewegingen.
De romantiek was daar een van, het socialisme een andere.
De tegenbewegingen hadden (en hebben) in tweeërlei opzicht een dubbelzinnig
karakter. In de eerste plaats zijn zij opstanden tegen de dood zowel als tegen het
leven; tegen de condition humaine als zodanig, tegen de ontoereikendheid van het
menselijk leven - maar ook tegen de specifieke vorm die dat menselijk leven heeft
aangenomen in de context van ‘het moderne’. De tweede dubbelzinnigheid is die
van pretentie en resultaat. Wat begonnen wordt als alternatief van het bestaande
blijkt niet zelden op een variant daarvan uit te lopen. De politieke vertaling van die
dubbelzinnigheid in de negentiende eeuw heette ‘reformisme’ versus ‘revolutie’.
De laatste denker die haar overbrugde was Hegel. Hij slaagde echter alleen op het
niveau van de filosofie, niet op dat van de maatschappelijke ontwikkeling. Zijn
uiteindelijke en grandioze mislukking - die al tien jaar na zijn dood klaarblijkelijk
was geworden - demonstreerde definitief het uiteindelijke mislukken van alle
tegenbewegingen, de ‘revolutionaire’ zowel als de ‘reformistische’. De laatste
reproduceren ongewild en onontkoombaar precies die principes van de ‘logica van
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het moderne’ waar ze zich tegen afzetten - of het nu om vakbeweging of
kindertelefoon gaat. De revolutionairen toonden steeds weer dat ze geen
levenskrachtig alternatief hadden te bieden, alleen vluchtwegen tekenden - die niet
zelden op een verschrikkelijker vorm van ‘voortuitgang’ neerkwamen dan waartegen
ze gericht waren.
Vanuit dit perspectief zijn de vernieuwingsbewegingen en ‘studentenrevoluties’
van de jaren zestig dubbelzinnige reacties op het moderniseringsproces:
‘reformistische’ en ‘revolutionaire’ tendensen liepen er door elkaar. Alleen als men
ze zo opvat is verklaarbaar dat de studentenopstanden van 1968 geen
gemeenschappelijke sociaal-politieke wortels hadden. David Caute stelt dat in zijn
Sixty-Eight tot eigen verbazing vast. De ‘beweging’ manifesteerde zich niet alleen
in de Franse en Italiaanse massauniversiteiten, maar evengoed in elite-instituten als
Cornell University en de London School of Economics. Er zijn geen
gemeenschappelijke wortels op sociaal en politiek niveau aan te wijzen. Het enige
gemeenschappelijke is niet de oorzaak maar de tijd. Er is alleen een altijd aanwezige
onvrede met het bestaande; of deze onvrede een maatschappelijke kracht wordt hangt
af van het optreden van politieke entrepreneurs en - in de jaren zestig - van
communicatiemedia die de imitatiedrift, dat geweldig onderschatte sociale
mechanisme, haar kans geven.

Bezetting van de Sorbonne, mei 1968. Een student heeft zich genesteld op het beeld van kardinaal
Richelieu.
PARIS MATCH

Repressieve tolerantie
Zover komt Caute niet met zijn analyse. Hij zit ermee, met deze afwezigheid van
één aanwijsbare sociale oorzaak, amateur-socioloog als hij, zoals de meeste historici,
is. Zijn uitgangspunt is om te beginnen al fout: hij neemt ‘1968’ en ‘studenten’ als
thema, en daarmee veronderstelt hij dat alles wat er toen gebeurde een
gemeenschappelijke ondergrond moet hebben gehad. Bij het schrijven moet hij zich
gedwongen hebben gezien twee zwaarwegende kwalificaties bij zijn uitgangspunt
te maken. De studenten-‘opstanden’ in Warschau en Praag (en in Joegoslavië) droegen
een totaal ander karakter dan die in het Westen. Zij richtten zich op de verwerving
van precies die constitutionele en democratische rechten die toentertijd door de
studentenbewegingen in het Westen als ‘repressieve tolerantie’ (Marcuse) werden
afgedaan. Gelijktijdigheid stond niet voor overeenkomstigheid. Dit gold in nog veel
sterkere mate voor de Culturele Revolutie in China, waarbij studenten door de
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maoïstische factie werden ingezet als kanonnenvoer in de strijd om de macht. Caute
noemt de Chinese studenten-‘opstanden’ van 1968 dan ook wel, maar plaatst ze met recht - buiten zijn relaas. Over de ‘Praagse Lente’ en de Poolse ontwikkelingen
van 1968 is hij veel uitvoeriger, ook al blijken die al evenmin in het schema te passen.
Ook beperkt tot de Atlantische wereld schiet zijn boek echter te kort. De inleiding
is veelbelovend. Caute stelt zich voor met dit boek een ‘voorlopig’ antwoord te
formuleren op de vraag wat de ‘beweging van zestig’ was. (‘Echte revolutionairen’
of ‘verwende kinderen’ et cetera.) Zoals gezegd, zijn uitgangspunt, een jaar
gebeurtenissen beschrijven, maakt de beantwoording van die vraag onmogelijk. Als
hij na vierhonderd bladzijden aan een analytische afsluiting toekomt, is hij buiten
adem en durft of weet hij niet te zeggen wat hij vindt. In de laatste drie bladzijden
van zijn boek concludeert hij dat de enige blijvende invloed van ‘68’ te vinden is in
de sfeer van de cultuur, maar dat hij daar is ontdaan van elke politieke scherpte.
Het belangrijkste manco van Caute's boek is de afwezigheid van een uitgewerkte
conceptie over wat het nu precies verdedigbaar maakt om het jaar 1968 en de
universitaire beroeringen in dat jaar, waar dan ook, tot onderwerp van een boek te
maken. Het komt neer op een intelligente compilatie, maar niet veel meer dan dat.
Een compilatie met zijn onvermijdelijke beperkingen. Nederland komt er niet in
voor - België wel - wat betreft de studentenbeweging. Toch heeft in geen enkel land
de studentenbeweging zo'n intellectueel succes gehad. De ‘democratisering’ van de
universiteiten en hogescholen werd bij wet geïnstitutionaliseerd. Daarmee werd
overigens de basis gelegd voor de ontmondiging van de wetenschapsbeoefenaren,
de neergang van hun professionele prestige en zelfbewustzijn en de vergaande
bureaucratisering die vanaf het begin van de jaren tachtig de succesvolle kolonisering
van de universiteiten door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen mogelijk
maakte.
Wat betreft Nederland noemt Caute alleen en in het voorbijgaan de provobeweging.
Indertijd was Ton Regtien erop gebrand het zuiver expressivistische van Provo voor
de buitenwereld aan de kaak te stellen. In Enzensbergers Kursbuch (nr 9, winter
1969) maakten Konrad Boehmer en hij in geharnast marxistisch-leninistisch proza
de activiteiten van Provo belachelijk. Dat gedans en gedoe op het Spui rond het
standbeeld van het Lieverdje, ‘anstatt sie (het beeldje) einfach in die Luft zu jagen’.
Toentertijd was Regtien er nog op gebrand het onderscheid te maken tussen
‘expressivistisch’ en ‘instrumenteel’ handelen, ook al gebruikte hij niet die
terminologie; ook al bleek zijn opvatting van ‘instrumenteel’ handelen uiteindelijk
expressivistischer dan die van Provo. Provo beschikte over meer verbeelding, maar
minder inbeelding. In Regtiens ‘memoires’ is de marxistisch-leninistische toon
verdwenen, maar wordt herhaaldelijk gewag gemaakt van overpeinzingen over de
overgang naar gewapend geweld. Een discussie met Rudi Dutschke over de
mogelijkheid president Barrientos, de ‘moordenaar’ van Che Guevara, tijdens diens
verblijf in Europa te vermoorden. Pamfletten laten drukken na de Amerikaanse
bombardementen op Hanoi-Haifong, met aan de ene kant een lijst van te Amsterdam
gevestigde ‘Amerikaanse oorlogsprofiteurs’ en aan de andere een handleiding voor
de fabricage van brandbommen. Niets lezen we daarentegen over de schoten met
een windbuks die, zo hoorden we toentertijd in de SVB, twee weken na de aanslag
op Dutschke op Regtien waren afgevuurd.
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Bart Tromp
GERRIT SERNE

Ton Regtien
BERT NIENHUIS

Niettemin vertegenwoordigde Regtien in deze jaren in zichzelf de beide gezichten
van de ‘beweging van zestig’, het ‘reformistische’ zowel als het ‘romantische’. De
kortste beschrijving van zijn betekenis is dat hij de oprichter is geweest van de SVB
- de Studenten vakbeweging - (in 1963) en dat hij vijf, zes jaar later tot degenen
behoorde die deze organisatie te gronde richtten.
Het sterkste gedeelte uit zijn ‘herinneringen aan de jaren zestig’ is de beschrijving
van het universitaire milieu dat hij in Nijmegen aantrof, toen hij daar als eenvoudige
Amsterdammer (Noord, katholiek) in het begin van de jaren zestig psychologie begon
te studeren. Nijmegen was erger dan andere universiteitssteden, niet het minst omdat
het traditionele corps erin geslaagd was alle studenten tot lidmaatschap, althans tot
contributie, te verplichten. De onmaatschappelijkheid van het studentenbestaan werd
er gecultiveerd op een manier die nu niet meer goed voorstelbaar is, al was het alleen
maar omdat deze na 1968 een andere vorm en een ander uiterlijk kreeg: blazer, pijp,
knijpbrilletje (optional), broek met omslag en gaatjesschoenen maakten plaats voor
spijkerpak, baard en snor en shag.
Maar toen, voor 1968, was de (her)definitie van studeren als een vorm van arbeid,
met daaraan verbonden aanspraken op zelfstandigheid, inkomen en belangen, een
progressieve daad. De vroege SVB slaagde erin belangenbehartiging en
maatschappelijk engagement op een originele, niet partijpolitieke manier, aan elkaar
te verbinden. Het Demokratisch Manifest waarmee de SVB in de openbaarheid trad,
was een typisch reformistisch document. Het ‘maatschappelijk engagement’ van de
student behoorde tot zijn ‘primaire verantwoordelijkheid’ (mijn cursivering);
tegenover het recht van iedere student op materiële en intellectuele onafhankelijkheid
werd zijn plicht gesteld:
[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
De paradijsganger door Rudolf Geel. De Arbeiderspers, f 29,50. Een zedenkomedie.
Mosterd. Het veldgewas met duizend mysteriën door Auke Cloo en Gerrit Kuperus.
Edu'Actief, f 21,50. De geschiedenis van de mosterd, aangevuld met vijfenveertig
recepten.
'n Badreisje in de tropen door Carry van Bruggen. Conserve, f 29,50. Korte verhalen
ingeleid en toegelicht door Suzan van Keulen en Peter van Zonneveld.
Onmogelijke interviews. Een intieme ontmoeting tussen fictie en werkelijkheid,
met onvoorspelbare gevolgen. Kritak, f 22,75. Diverse Belgische schrijvers en
journalisten houden imaginaire interviews met mensen door wie ze altijd al
geintrigeerd werden.
De een is de ander door Elisabeth Badinter. Vertaling Rosalie Siblesz. Contact, f
36,90. Een studie naar de relaties van mannen en vrouwen door de eeuwen heen,
uitmondend in een toekomstperspectief vol androgynie en kameraadschappelijkheid.
Kinderdief door Sal Santen. De Bezige Bij, f 26,50. Autobiografische roman over
hoe de schrijver zich tot revolutionair ontwikkelde in de jaren dertig.
1912 + 1 door Leonardo Sciascia. Vertaling Jenny Tuin. Kritak, f 24,-. Het verhaal
van een historische strafzaak tegen een officiers-vrouw-moordenares.
In de straten van Tepalka door Tip Marugg. De Bezige Bij, f 24,50. Herdruk van
de roman uit 1967.
Verdriet, verliesverwerking en gezondheid onder redactie van K. Gill en R.F.W.
Diekstra. Ambo, f 35,-. Artikelen over het omgaan met verdriet.
Naar de ziel van de fles door H. van Boxtel. Uitgeverij Papieren Tijger Breda, f
45,-. Over papegaaien & Marcel Broodthaers.
Zoveel mannen, zoveel vrouwen. Oorspronkelijke Nederlandse verhalen rond het
thema ‘man versus vrouw’, samengesteld door Albert Donk. Sijthoff, f 25,-.
Eeuwig en drie dagen door Bert Vanheste. Meulenhoff/Kritak, f 34,50. Een
ontregelende roman.
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Uit de hel door Giorgio Manganelli. Vertaling Wilfred Oranje. Contact, f 24,90. Uit
de lucht gegrepen kletsverhalen en dwaas geleuter van een hoog literair gehalte.
Van het zijn naar de zijnde door Emmanuel Levinas. Vertaling Ab Kalshoven.
Ambo, f 25,-. Vanuit de joodse traditie confronteert deze Franse filosoof de westerse
wijsbegeerte met een aantal vragen van een andersdenkende.
Almagro door A.L.G. Toussaint. Conserve, f 24,75. Herdruk van een geschiedenis
van avontuur en hartstocht uit 1837.
De manen van Jupiter door Alice Munro. Vertaling Ton Heuvelmans. Goossens,
f 14,50. Elf korte verhalen over vrouwen.
De laatste uitdaging door Elisabeth Kübler-Ross. De Haan, f 29,90. Over de omgang
met aidspatiënten.
Met mannenhand bereid door Wiebe Andringa. Wilkerdon, f 22,50. Kookboek
voor mannen.
Vliegangst door Lucas van Gerwen. Ambo, f 20,-. Oorzaken van en remedies voor
het verschijnsel vliegtuigfobie.
Logeren op het Franse platteland. Circa achthonderd gastvrije adressen in alle
departementen van Frankrijk. Sijthoff, Vakantiewijzer '88, f 29,90.

[Het gewicht van de jaren zestig - vervolg]
‘een optimale studieprestatie’ te leveren. De vrijheid van de student werd omschreven
als ‘de vrijheid om kennis op te doen’, niet de vrijheid om ‘niet, of slechts half te
studeren’.

Kritische universiteit
Als iemand die in 1964 aan de universiteit arriveerde vanuit een milieu waarin deze
even ver weg lag als Amerika zal ik nooit de bevrijdende werking vergeten van zulke
noties. Maar Regtien maakt duidelijk dat zijn hart al snel niet meer uitging naar wat
- zijn bescheidenheid ten spijt - toch in de eerste plaats zijn schepping was. Over het
oprichtingscongres van de SVB noteert hij: ‘...het onaangename gevoel bekroop me
dat de beweging van de afgelopen maanden, ongrijpbaar in haar beweeglijkheid,
ineens een gevestigde bond was geworden’.
Van de SVB is daarna in deze herinneringen eigenlijk geen sprake meer, en dat
klopt met de feiten: bij de SVB zoals die tussen 1964 en 1968 functioneerde is Regtien
slechts zijdelings betrokken geweest. Niettemin is het voor de herinneringen van een
studentenleider wel zeer opmerkelijk dat over studie, over intellectuele en
wetenschappelijke interessen en activiteiten in dit boek niet of nauwelijks gerept
wordt. Men verneemt dat Regtien psychologie heeft gestudeerd, hij beroept zich op
zijn twaalf academische dienstjaren daarna, maar een simpel concept als ‘cognitieve
consonantie’ verbastert hij tot cognitieve sonantie.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

De universiteit komt in dit boek pas weer aan de orde als eind 1968 de idee van
de ‘kritische universiteit’ overwaait uit de Bondsrepubliek. Niet belangenbehartiging
en maatschappelijk engagement staan meer centraal. Nu is dat de
wetenschapsbeoefening, die wordt aangevallen als bevestiger van het bestaande. De
kritiek die Regtien hier herhaalt op ‘het positivisme’ en de ‘waardevrije wetenschap’
is helaas representatief voor de beweging van toen. Het treurige niveau van
argumentatie manifesteert zich nog het sterkst in Regtiens aanval op de psycholoog
en methodoloog De Groot. Deze heeft de these ontwikkeld dat het ‘forum’ der
wetenschapsbeoefenaren uiteindelijk dient vast te stellen wat als van
wetenschappelijke kwaliteit mag worden beschouwd. Regtien valt de ‘forum’-gedachte
van De Groot aan omdat deze de overheid adviseerde over selectie in het onderwijs,
alsof daarmee iets over diens denkbeelden is gezegd, en rondt af met een
karakteristieke uitsmijter: ‘Was de Inquisitie destijds ook niet zo'n soort forum?’
Regtien vertoont hier niet alleen het intellectuele onderscheidingsvermogen van
een stoplicht, klaarblijkelijk begrijpt hij helemaal niet voor welk probleem De Groot
een oplossing formuleert. De kritiek op de ‘dingmatige opvatting van kennis’ die
Regtien twintig jaar later plichtmatig herhaalt, komt in feite neer op het opgeven van
elke standaard van wetenschappelijkheid. In plaats daarvan treedt de louter subjectieve
keus van wat ‘waarheid’ is, een vorm van irrationalisme waarvan Regtien de
implicaties hier niet onder ogen wenst te zien, maar waaraan hij door universiteit en
wetenschap te verlaten toch feitelijk zijn consequenties heeft verbonden. Het ‘pleidooi’
voor de ‘noodzaak van objectiviteit’ dat hij verderop houdt proclameert datzelfde
subjectivisme, in vermomming. ‘Objectiviteit’ heet dan een ‘strategie’. Daarbij gaat
het er bijvoorbeeld om dat je kranten moet doorsnuffelen, om zo je gelijk te halen
uit kleine overeenkomstige berichtjes over Vietnam.
Regtiens herinneringen aan de jaren zestig betreffen echter maar voor een deel de
studentenbeweging. Hij is een man op zoek naar issues en engagement, zijn diepste
motivatie is niet iets te bereiken, maar iets uit te drukken, erbij te zijn. Ik twijfel niet
aan de eerlijkheid van zijn engagement. Maar juist de opeenvolging van de issues
waarin hij zich stort doet vermoeden dat het uiteindelijk toevallig en oppervlakkig
is. Algerije, Vietnam, Che Guevara, de Amsterdamse rellen van juni 1966, het
Maagdenhuis - alles passeert de revue. Opvallend is daarbij de systematisch foute
beoordeling van de machtsverhoudingen, variërend van ‘de staatsmacht wankelt’
(zijn interpretatie van de televisietoespraak waarmee de Gaulle nu juist een eind
maakte aan de generaalsputsch in Algerije) tot aan zijn verwachting dat de bezetting
van het Maagdenhuis wel eens de stoot zou kunnen geven tot een niet nader
gespecificeerde ‘eigentijdse Commune van Amsterdam’. In elk relletje ziet hij het
begin van opstand of revolutie. De ongeveer vijftienhonderd studenten die de eerste
demonstratie tegen het studiebeurzenbeleid (1966) trok zijn er bij hem ‘vele
duizenden’ ge worden. De dood van bouwvakker Weggelaar in de junirelletjes van
1966 - volgens Boehmer en Regtien in 1969 was hij ‘tödlich verletzt’ door de politie
- wordt nu door Regtien via wat glibberig redeneren tot een hartaanval als een gevolg
van politieoptreden. Het is niet de enige passage waarin Regtien mij voorkwam als
een linkse Bourbon: niets geleerd en niets vergeten, compleet met zijn bekentenis
dat hij zich ‘allerminst schaamt voor zijn illusies van toen’.

Stoterig proza
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In deze beschouwing bespreek ik Regtiens boek als allereerst een symptoom van
datgene wat erin beschreven wordt. Dat is onontkoombaar voor wie het legt naast
het tijdperk(je) waarover het gaat: het meest karakteristieke van Springtij is dat de
auteur twintig jaar na dato geen afstand neemt van zijn onderwerp, en daar hoort hij
zelf, twintig jaar jonger, bij. Elke poging tot analyse achteraf verzandt al na twee
stappen, en ook in dat opzicht is dit boek representatief voor het andere, en uiteindelijk
overheersende gezicht van de ‘beweging van zestig’. Helaas is het ook nodig over
het boek als zodanig iets te zeggen. Regtien heeft gekozen voor een brokkelige
structuur en stoterig proza, waarin stukjes uit heden en verleden aan elkaar zijn
gemonteerd. Het resultaat doet denken aan een in de war geraakte verzameling
vakantiekiekjes. Nemen wij de kiekjes apart, dan blijken ze vaak mislukt. Vooral
veel overbelichting, gebrek aan scherpte en aan scherpte-diepte.
Dit alles in een proza dat als een buikdanseres op je afkomt. ‘De Volkswagen flitst
als een hongerige straathond over het glimmende, licht gebogen asfalt.’ ‘De stad ligt
gekromd als een tijger voor de sprang.’ ‘Geluiden duiken drie hoog, achter de Albert
Cuypstraat in en uit.’ (Zoals ik op mijn beurt graag het water in en uit duik.) Wat is
in hemelsnaam ‘een abstracte verzameling kaarten’? Na zulke literaire hoogstandjes
doet: ‘Op mijn regenjas vrijen we de sterren van de hemel’ weldadig, en zelfs
informatief aan - die avond regende het tenminste niet.
Regtien gewaagt van ‘de kubieke meters vergeeld papier’ die de ‘objectieve vloer’
zouden zijn onder ‘deze soms wat bandeloos subjectieve schrijverij’. Daarvan is
echter niets te merken, de auteur lijkt niet verder gekomen te zijn dan het goedkoopste
en gemakkelijkste genre van de journalistiek: een onvoorbereid interview (met
zichzelf).
Alleen aan het eind van het hoofdstuk over zijn speurtocht in Bolivia naar het
gebouwtje waar Che Guevara werd doodgeschoten in 1967, ontsnapt Regtien aan de
eendimensionaliteit van zijn boek, als hij de vraag probeert te beantwoorden wat
Guevara tot ‘idool’ van de jaren zestig - en blijkbaar ook van hem - maakte. Hij
verwerpt de verklaring van Mulisch (‘een mooie man’) als oppervlakkig. (Overigens
zou men eerder moeten spreken van een mooie foto. Anders dan van de popsterren
waarmee Mulisch Guevara vergelijkt, is er van ‘Che’ maar een foto, een poster. Niet
de man, maar de foto van de man werd idool. De vraag is dus eigenlijk wat die foto
representeerde.)
Regtien ziet Guevara als ‘wederopstanding van de verzetsheld’, maar ook als
symbool van de utopie en het martelaarschap. Dat laatste lijkt mij het dichtst bij de
waarheid: de foto van Guevara als expressie van de dubbelzinnigheden van het verzet
tegen het moderne; de romantische held die moet falen. (Zoals de aantrekkingskracht
van Rosa Luxemburg en Leo Trotski nog altijd teruggaat op hun mislukking als
strevers naar macht.) Jammer genoeg houdt Regtien bij zijn constatering op. Hij
probeert het beeld van de romantische held - Guevara in La Higuera als echo van
Byron in Missolonghi - niet voorbij te komen. Wat bezielde Guevara om een tot
mislukken gedoemde guerrilla in Bolivia te beginnen? Welke gevolgtrekking moet
men verbinden aan het absolute falen van zijn oproep om ‘twee, drie Vietnams in
Latijns Amerika te beginnen’? Het zijn vragen die Regtien niet eens stelt, en dat
tekent niet alleen hem.
De apotheose van dit boek (en, volgens Regtien, van de ‘jaren zestig’) is de
Maagdenhuisbezetting, (de eerste). ‘We stonden eigenlijk al maanden in de
startblokken, probeerden van alles’, schrijft hij, nadat hij al in het najaar van 1968
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tot de conclusie was gekomen dat ‘de tijd ook bij ons rijp was voor een massale
universitaire opstand’.
Uiteindelijk was er alleen de aanleiding. Na de bezetting van de Tilburgse
Hogeschool was het in de woorden van Regtien ‘nu of nooit’. De onmiddellijk
uitgevonden eis ‘medebeslissing van alle geledingen op alle niveaus’ werd door de
toenmalige rector magnificus Belinfante een ‘loze kreet’ genoemd. Dat was waar en Regtiens relaas bevestigt dat - in twee opzichten. Aan de eis lag geen enkele
overwogen notie van universitaire democratie ten grondslag. Daarnaast is hij kennelijk
onzinnig voor een doelorganisatie als een universiteit, zoals hij dat niet is voor een
politieke gemeenschap.

Provocaties
Hierna echter formeerde zich de actiegroep ‘De Loze Kreet’ om het Maagdenhuis
te bezetten, buiten SVB en ASVA om. Regtiens herinneringen krijgen vanaf dit
moment het karakter van de avonturen van Pietje Bell. Zo vervuld is hij van de
techniek van de inbraak dat hij het verhaal ervan twee keer achter elkaar vertelt. De
massa's zaten ondertussen in de aula aan het Spui, te wachten tot er iets zou gebeuren.
Mij schoot het telegram te binnen dat Regtien in mei 1968 verstuurde om zijn
afwezigheid op de door de Groningse SVB georganiseerde manifestatie te verklaren:
verhinderd wegens de revolutionaire situatie te Amsterdam. Achteraf bleek deze te
bestaan uit het feit dat men geweigerd had de aula na het officiële sluitingsuur van
halfelf te verlaten.
Meer nog dan toen werd ik in dit boek getroffen door de innerlijke tegenstrijdigheid
van Regtiens stellingname. Zijn opzet was steeds het ‘establishment’ - of het nu De
Telegraaf was dan wel burgemeester Samkalden - zo krachtig mogelijk te provoceren,
om vervolgens verschrikkelijk kwaad te worden (‘kokend van verontwaardiging’)
als dat lukte. De bezetting van het Maagdenhuis heette - achteraf - gerechtvaardigd
te zijn door de daar bij toeval en met behulp van een zonderlinge brandkastkraker
ontdekte documenten. De gedeelten uit het daaruit samengestelde zwartboek die
Regtien in zijn herinneringen citeert tonen eigenlijk alleen maar de lichtgeraaktheid
van de bezetters aan. Als een toppunt van autoritair optreden wordt bijvoorbeeld het
besluit van het universiteitsbestuur aangevoerd om niet zonder meer universitaire
ruimten ter beschikking te stellen aan de studentenraad.
Uit niets in dit boek blijkt dat Regtien werkelijk geïnteresseerd was in universitaire
‘democratie’. De Maagdenhuisbezetting was enerzijds iets wat moest gebeuren ‘omdat
er maanden over geschreven en gesproken’ was, anderzijds het begin van de
Commune van Amsterdam.
Aldus is de memorialist Regtien twintig jaar na dato de perfecte vertegenwoordiger
van het expressivisme van ‘de jaren zestig’, een periode die door de toen verguisde
en nu weer gewaardeerde socioloog Talcott Parsons ooit in een ongepubliceerde
lezing aan de London School of Economics werd getypeerd als ‘the expressive
revolution’. Dit expressivisme heeft, veel meer dan de tegenwerking van de gevestigde
orde, de werkelijke momenten van vernieuwing uit de jaren zestig verstikt. Die
vernieuwing had zich ook niet kunnen onttrekken aan de ‘logica van het moderne’,
maar er misschien wel modificaties op aangebracht. Die reële kans op wat Habermas
zou noemen ‘dekolonisatie van de leefwereld’ is verpest door de ‘revolutionairen’
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van toen en dat is de werkelijke tragiek van ‘de jaren zestig’. Sentimentele
terugblikken als die van Regtien dreigen dat aan het gezicht te onttrekken.
■
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Een institutionalist? Een curiekardinaal!
Ton Regtien antwoordt Bart Tromp
Ton Regtien
‘Nieuwlichters falen per definitie, alleen zij die zich aanpassen slagen’, las ik al weer
wat jaren geleden in Bart Tromps bundel opstellen en interviews Het falen der
nieuwlichters. Aanpassen is nooit mijn favoriete rompstand geweest. Aan mij was
de Succesagenda als sinterklaascadeau al nimmer wel besteed en de middenstandelijke
slagzinnen onderaan de pagina's van diezelfde agenda (bij voorbeeld die van 14
September 1966: ‘Wie te scherp is, snijdt zich in zijn eigen vingers’) konden mij
zelden inspireren.
Mij trof het denigrerende oordeel van Tromp over mijn boek Springtij bijgevolg
allerminst als verrassing. Ergernis wekt het wel. De schijn van een polemiek. Alsof
iemand een vat bisonkit over je leeggiet en je vervolgens uitnodigt eens mooi en
meeslepend te gaan dansen. Nou heb ik, in tegenstelling tot Tromp, helemaal niets
tegen proza dat ‘als een buikdanseres op je af komt’. Maar dergelijk ‘expressivisme’
vereist wel enige bewegingsvrijheid. Heb ik wel zin om te reageren? Laat ik het toch
maar proberen.
‘Kritiek is een kunst op zich’, schrijft Handke in De namiddag van een schrijver,
‘het ene, het voorwerp recht doende kernpunt, wat ook visie genoemd mocht worden
en het consciëntieuze ontvouwen van deze visie’. Maar de praktijk blijkt volgens
Handke toch meestal neer te komen op ‘het ingevulde schema’ of een ‘valsspelen’,
waarbij ‘het plezier in de zaak allang plaats heeft gemaakt voor de snel te doorziene
bijbedoelingen en waar, in plaats van scheppende kritiek te leveren, sectarische
politiek werd bedreven’. Ik laat de hierop volgende jeugddroom van Handke over
literatuur als ‘het meest vrije van alle landen’ omwille van tijd en ruimte buiten
beschouwing. Temeer omdat ik veronderstel dat Tromp voor dergelijke ‘utopieën’
het sensitieve onderscheidingsvermogen van een stoplicht heeft. De goudmijn aan
niet gerealiseerde verwachtingen en verlangens, die de jaren zestig zijn, niet als bron
van frustratie maar als bron van toekomstgerichte inspiratie, wordt bij Bart Tromp
al vele jaren door ‘de logica van het moderne’ aan het gezicht onttrokken. Zijn
onvruchtbaar institutionalisme (vooruit waarom niet, de sociale wetenschap produceert
nu eenmaal meer termen dan begrip), de metafysica van het positivisme: ‘al wat is,
is, en al wat niet is, is niet.’

Schijnpolemiek
Het ingevulde schema van Handke, laat ik het daarop houden. Al meer dan tien jaar
roept Tromp van alle hem beschikbaar gestelde daken dat de werkelijke tragiek van
de jaren zestig is dat de ‘revolutionairen’ van toen ‘het’ verpest hebben. Dat ‘het’
slaat dan op de universitaire democratisering, op werkelijke momenten van
vernieuwing, op ongeveer alles wat daarna in zijn ogen fout is gegaan. Ik wist niet
dat de verbeelding zoveel macht had. En aangezien mijn boek hem in dit alles geen
millimeter wil bevestigen, omschrijft hij het als ‘sentimenteel’, ‘goedkoop’ (?, f
29,50), ‘geen afstand’, ‘plichtmatige herhaling’, ‘irrationeel’. De schijn van een
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polemiek, zeg dat wel. Eerder het in betonblokken gegoten herhalen van eigen gelijk.
Tromp moet uitkijken. Na tien jaar terugvallen op Alain Touraine, Christopher Lasch
en andere marginalia van de revolutie doet veronderstellen dat hij nauwelijks meer
leest. Dat hij inmiddels ook David Caute heeft gelezen (1988) maakt hem nog niet
bij de tijd. Er zijn de afgelopen maanden tientallen titels, duizenden pagina's, over
de jaren zestig verschenen. Een terzake kundig socioloog verliest aan
geloofwaardigheid, al is dat vaak niet veel meer dan intellectueel imponeergedrag,
wanneer hij niet op zijn minst de indruk wekt ook hiervan kennis te hebben genomen.
En misschien, heel misschien, kan dat lezen zijn meningen herzien of nuanceren.
Als lezen daar niet toe kan leiden, wat heeft een boek dan nog voor zin? De zin van
de Staphorster Bode, als bevestiger van eigen gelijk? Dat mag niet waar zijn.

Studentendemonstratie op het Amstelveld. Asva-voorzitter Han Meyer met megafoon. Midden voor
Asvaperschef Bert Vuijsje.

Want de enige plaats in de jaren zestig, waar Tromp mij ‘een bevrijdende werking
van noties’ toekent (1964), daar citeert hij onvolledig: ‘De vrijheid van de student
werd omschreven als “de vrijheid om kennis op te doen” (!), niet de vrijheid om “niet
of slechts half te studeren”.’ Het uitroepteken geeft de plaats van de omissie aan. De
volledige tekst is: ‘De vrijheid om kennis op te doen, onafhankelijk, zonder dwang
en op gebied van eigen keuze.’ Dát was nou juist een belangrijke inzet van de
universitaire acties in de tweede helft van de jaren zestig, de kritische universiteit,
de wil tot invloed op de studieprogrammering. Wie zoals Tromp een tweedeling, een
dubbelzinnigheid, in de jaren zestig construeert en de ‘institutionalisering’ van de
vernieuwing in de beginjaren zestig plaatst tegenover de warboel van actiegroepen
en losvaste bewegingen daarna, die moet inderdaad zijn toevlucht nemen tot
onvolledig citeren en onjuist interpreteren. Juist omdat ‘mijn hart’ in 1963 uitging
naar de Studenten Vakbeweging (SVB) zat ik op het oprichtingscongres voortdurend
te waken tegen verstarring, bureaucratisering, institutionalisering, onderdrukking
van eigen initiatief. In de constructie van Tromp kan het niet anders dan precies
omgekeerd liggen: ‘Zijn hart ging er toen al niet meer naar uit.’ Als ik zoiets lees
breekt mijn klomp. Zou ik meer dan een jaar als een gedrevene hebben gewerkt aan
de opbouw van een organisatie, met alles wat ik in huis had, tot de intrekking van
mijn rijksstudietoelage toe (los arbeider bij Hoogovens als alternatief), omdat mijn
hart niet uitging naar de SVB? Het Procrustesbed van Tromps schema, hakken tot
in de motieven, als het maar past.

Dissidenten
Volgens Tromp heb ik elke standaard van wetenschappelijkheid opgegeven. Ik kies
volgens hem voor subjectieve waarheid, een vorm van irrationalisme waarvan ik
volgens hem de implicaties niet onder ogen wens te zien maar waaraan ik ‘door
universiteit en wetenschap te verlaten’ mijn consequenties zou hebben verbonden.
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Welja, wie ‘het instituut’ verlaat is geen wetenschapper meer. Nog afgezien van de
condities waaronder dit vertrek plaatshad, de dreigende opheffing van mijn vakgroep,
de onmogelijkheid mijn projectwerk te blijven doen op de manier waarop ik dat
wilde, Tromps institutionele definitie van waarheid en wetenschap verschilt niet van
die van de curiekardinaal of de volkscommissaris voor de literatuur die dissidenten
tot non-valeurs pogen te reduceren.
Voor Bart Tromp zijn, als ik me goed herinner, het cum laude afstuderen, het cum
laude promoveren (als dat zou kunnen), het professoraat en het verkrijgen van een
Nobelprijs, zo ongeveer de hoogst denkbare graden van wetenschappelijke
waardigheid. Zo denkt een institutionalist. Een wetenschapper denkt volgens mij
anders. Een schrijver ook.
Oh ja. Cognitieve dissonantie is de wanklank waar de (sonante) klank tegenover
staat (zie Van Dale). Consonant mag ook, hoor, maar lijkt me niet verplicht, ook niet
na twaalf academische dienstjaren. Godallemachtig, wat een niveau van polemiek.
Lolle Nauta had gelijk, vorig jaar. Middels Springtij wou ik eindelijk eens aan die
ergerniswekkende pseudoacademische haarkloverij ontsnappen, maar als het aan
Tromp ligt zal me dat niet lukken.
■
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Brieven
Foudraine
In VN's boekenbijlage van 14 mei j.l. schrijft Karel Soudijn over Jan Foudraines
Jaren van voorbereiding. Een boek met zowel intellectuele als ook spirituele pretenties
en in die context tamelijk uniek in Nederland. Foudraine beschrijft zijn persoonlijke
zoektocht naar waarheid, niet als een idee, maar vooral in existentiële zin. Hij beweert
dat hem in dat proces ‘iets’ is overkomen in de nabijheid van Bhagwan Shree
Rajneesh. Bij de analyse van dat proces komen noodzakelijkerwijze de belevenissen
en hebbelijkheden van Foudraine aan de orde. Deze vormen echter, als ik het boek
goed gelezen heb, niet de essentie van zijn verhaal.
Karel Soudijn gaat heel kort, in de eerste en laatste alinea, in op waar het wél om
gaat: meditatie. Dat is inderdaad iets wat spontaan kan optreden bij mensen die aan
een dodelijke ziekte lijden; die geen hoop meer hebben. Wat Soudijn niet vertelt is
dat de noodzaak van meditatie ook gevoeld wordt door degene die zowel de
intelligentie als ook de moed heeft om te beseffen dat alle verlangens,
gedachtenkringetjes en ‘daden’ tot niets leiden dat werkelijk de moeite waard is.
Dat is de bewering van Foudraines boek, en van Bhagwan c.s., en dat lijkt mij de
moeite van een diepgaand onderzoek waard. Het is namelijk mogelijk dat een
authentieke ervaring van meditatie méér is dan momentaan ‘genieten van een
appelpitje’. Misschien is het wel de sleutel tot werkelijk begrip en overstijging van
de menselijke conditie, uitmondend in een staat van liefde (ik heb het niet over
koerende duifjes).
Het boek van Foudraine gaat onder meer in op de diepere achtergronden van
waarom zo weinig mensen in Nederland daar eigenlijk naar op zoek zijn. Het boek
gaat ook over zijn eigen weerstanden en hindernissen. Verder tracht hij uit de doeken
te doen waar het in een relatie met een Meester, een levende Verlichte, om gaat en
waarom deze niet vergeleken kan worden met enige andere, laten we zeggen
‘freudiaanse’, menselijke relatie. Er wordt beschreven hoe, bij alle uiterlijkheden,
de Meester voortdurend verwijst naar iets anders, iets dat feitelijk niet gezegd kan
worden omdat het begrip ervan op een ander niveau dan het gebruikelijke rationele
ligt. Soudijn heeft dit alles niet kunnen proeven en hij vindt het zelfs een oppervlakkig
boek. Mijns inziens blijft hij volledig steken in de uiterlijkheden: hij maakt er een
‘social talk’ van. En hij kan geen greintje respect voor de queeste van Foudraine
opbrengen.
In het gesloten wereldbeeld van Soudijn is het uitgesloten dat er mensen bestaan
die de band met de werkelijkheid op een nieuw niveau hersteld hebben. In Soudijns
realiteit kan Bhagwan alleen ‘een baas’ zijn. En meditatie is een kwestie van ‘enige
training’. Foudraine is alleen maar ‘rancuneus’. Foudraine onderzoekt niet eens. Net
als in de Duitse boulevardpers wordt Bhagwan door Soudijn met Hitler vergeleken.
Daarbij gaat Soudijn op de wezenlijke inhoud van het boek: meditatie,
zelfverwerkelijking in de context van Foudraines avonturen in Nederland, de unieke
bijdragen van Maslow Gurdjieff, Bhagwan, Krishnamurti etc. etc., totaal niet in. In
mijn ogen verdient het boek van Foudraine een kritiek van meer niveau. Jaren van
voorbereiding is daar een veel te uitdagend, intelligent en vooral menselijk geschrift
voor.
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Amsterdam
Martin Schoenmakers

Pockets
The Joy of Words (Elm Tree Books, 223 p., f 32,75) is de titel van een semi-serieus
boek van Fritz Spiegl, dat recente trends in het gebruik van de Engelse taal beschouwt.
Het eerste hoofdstuk heet ‘De toestand kan in één woord worden samengevat absolute chaos’. Een studie die zo begint wil nog wel eens de moeite waard zijn en
Spiegl stelt niet teleur. Hij besteedt ruime aandacht aan het taalgebruik in de
geschreven pers en op radio en televisie. Onvermijdelijk misschien, want ook
Engeland is een mediacratie, maar de indruk wordt gewekt dat de mediamensen
vooral elkaar imiteren en dat de effecten op het huis-, tuin- en keuken-Engels gering
zijn. Het aardige aan Spiegls analyses is dat hij de context waarin woorden worden
gebezigd bij de beschouwing betrekt. Zo heeft hij een veel bredere basis om te
beoordelen of taalgebruik al dan niet aan de bedoelingen voldoet. Gebaren (waaronder
de Headscratching pose, de karateslag op tafel, en uiteraard het vingertje), decors,
achtergrondmuziek, publiek, traditie, alles speelt mee. Toch vindt Spiegel ook met
al deze bijkomende hulpmiddelen talloze voorbeelden van niet te duiden wartaal en
niet te verontschuldigen slordigheid. Wat alleen al te denken van de
sportverslaggeving, die ook in Engeland tot grote hoogten blijkt te reiken. Evert ten
Napel, die ons vorig jaar tijdens zijn verslag van Polen-Nederland vergastte op
verhandelingen over bier, worst en bezinebonnen in het Oostblok, heeft zijn
evenknieën. Een van de interessantste hoofdstukken is dat over de momenten dat het
Engels in aanraking komt met andere talen. Vreemde woorden hebben een heel aparte
lading. Zo constateert Spiegl dat een coup minder erg is dat een putsch. Het boek
vol van dit soort boeiende opmerkingen.
The English Language (Pelican, 288 p., f 25,50) van David Crystal, presentator van
het radioprogramma English Now (BBC Radio 4), is een helder geschreven
compendium van de belangrijkste wereldtaal. Er zijn hoofdstukken over de
geschiedenis van het Engels, de grammatica, spelling, uitspraak, verspreiding en
gebruik. Crystal heeft veel aandacht voor variaties en beperkt zich niet tot losse
illustraties, maar geeft waar mogelijk tabellen en diagrammen. Hierdoor blijft een
uitermate veelomvattende materie telkens toegankelijk en overzichtelijk. Crystal
heeft de gave van iedere goede onderwijzer om droge onderwerpen door treffende
voorbeelden boeiend te maken. Zo krijgt de lezer wetenschappelijke informatie over
zaken als het oudst bekende raadsel in de Engelse taal, truckersjargon, de negatieve
connotaties van woorden die met ‘sl’ beginnen, scrabble, kinderspraak, controverses
van de jaren tachtig (woorden die ook bijvoorbeeld door nieuwslezers verschillend
worden uitgesproken qua klank van de klinkers of qua klemtoon), en de frequentie
van het gebruik van bepaalde woorden. Als men de woorden in een tekst telt en
rangschikt naar frequentie van gebruik in die tekst, blijkt onveranderlijk dat de hoogst
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scorende vijftien op die lijst vijfentwintig procent van de tekst vormen. Binnen het
eigen vocabulaire vervalt men onbewust in herhalingen.
Een minder amusante vorm van het vervallen in herhaling is terug te vinden in Hitler's
Table-Talk (Oxford University Press, 746 p., f 32,75), opgetekend door Martin
Bormann en met een introductie van professor Trevor-Roper. Deze meent dat Hitlers
tafelgesprekken (veelal monologen) een onmisbare bron van informatie zijn als men
wil weten hoe zijn geest werkte. Tijdens deze zittingen (Bormann was erbij van juli
1941 tot september 1942, en daarna nog sporadisch gedurende 1943 en 1944) gaf
Hitler commentaar op van alles en nog wat, en trachtte gebeurtenissen uit heden of
verleden in het perspectief van zijn visie op de dingen te plaatsen. Dit gebeurde op
een manier die nog het meest doet denken aan de zekerheden die een familiepotentaat
ten beste geeft als het hele gezin aan tafel tot zijn gezelschap veroordeeld is. Men
krijgt een beeld van een man die onthutsend weinig nuances in zijn denken aanbracht.
Iets deugde of deugde niet. En overal had hij verstand van. Hitlers denkbeelden over
kunst, op welk terrein hij als gewezen schilder natuurlijk helemaal recht van spreken
had, zijn ronduit verbijsterend in hun oppervlakkigheid en bekrompenheid. Als dit
een boek was over een willekeurige provinciale romanheld zou je het na een bladzijde
of honderd verveeld terzijde leggen. Maar het gaat om een figuur met een
onherstelbare invloed op de wereldgeschiedenis. Dat maakt deze tafelgesprekken tot
tamelijk beklemmende lectuur.
Oxford University Press gaf vier eerdere verzamelingen korte verhalen uit de
Engelstalige literatuur opnieuw, en nu gezamenlijk, uit. Classic English Short Stories
(4 delen, ieder rond 250 p., f 20,80 per stuk) bevat in totaal vijfenzestig verhalen,
alle uit de twintigste eeuw, toen het korte verhaal tot grote bloei kwam. Er zijn niet
alleen Britten opgenomen, maar ook auteurs als Bernard Malamud, V.S. Naipaul,
John Updike, Patrick White, Chinua Achebe, David Owoyele en Morley Callaghan.
De korte biografische notities achter in ieder deel hadden wat uitgebreider gekund.
Er staat voornamelijk in op welke scholen en universiteiten de betrokkenen hun
opleiding hebben genoten.
Van Roger McGough verscheen de dichtbundel Melting Into the Foreground
(Penguin, 77 p., f 22,95). McGough is een tijdje heel gevierd geweest als volksdichter,
met een pop-art repertoire. De toon is inmiddels wat ironischer, zonder opsmuk,
sympathiek, maar het valt te vrezen dat McGough niet zo verschrikkelijk veel te
zeggen heeft. Op zijn best is hij in verzen als ‘A Cautionary Calendar’ waarin hij
een eigentijdse versie geeft van een traditioneel stramien:
Beware May, Darling scalpel, gall and wormwood. Scented blossom hides
the smell Of blood. Keep away.
En zo de maanden van het jaar rond. Wanneer McGough echter zijn eigen vorm moet
vinden, of losse observaties ten beste geeft over ontbijt bij Tiffany's of Deens bier,
krabt de lezer zich even gegeneerd over het achterhoofd., Nochtans: die
niet-pretentieuze stijl is bedriegelijk. Soms is het gewoon raak.
The Gregory Poems 1985-1986 (Penguin, 95 p., f 22,95) is een anthologie van
gedichten van jonge Britse schrijvers. De Gregory Trust bleek in het verleden een
gelukkige hand te hebben bij het selecteren van zijn beurswinnaars. Sedert 1960
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herkende men bijvoorbeeld het talent van James Fenton, Douglas Dunn, Seamus
Heaney, Paul Muldoon en Andrew Motion. Van de in deze bundel bijeen gebrachte
lichting horen we wellicht ook in de toekomst meer. Graham Mort en Mick North
zijn namen om te onthouden. En de onmiskenbare toon van het ware talent klinkt
door in de verzen van Julian May. Dan is er even geen mooiere taal denkbaar dan
het Engels.
NIEK MIEDEMA
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Een intellectueel wonderland
Piet Meeuses ontdekkingen in het theater van de fictie
De slang die in zijn staart bijt Essays door Piet Meeuse Uitgever: De Bezige
Bij, 221 p., f 34,50
Frans de Rover
Over de relatie tussen filosofie en kunst bestaat een schier onafzienbare reeks studies
met een dito reeks theorieën. Voor zover ik de publikaties op dit gebied ken - en dat
is maar in beperkte mate - heb ik met interesse van de ontwikkelde ideeën kennis
genomen, zonder echter in de meeste gevallen in staat te zijn de ‘theorie’ op heldere
wijze met de ‘praktijk’ te verbinden. Wanneer het gaat om de wisselwerking tussen
filosofie en literatuur wordt het beeld soms iets scherper, maar ook daar blijft de
vraagstelling vaak beperkt tot algemeenheden als ‘de invloed van filosoof X op (het
werk van) schrijver Y’. Dat kan aanleiding geven tot studies in het genre
‘ideeëngeschiedenis’, bijvoorbeeld over de filosofische achtergronden van het
symbolisme of over de invloed van Sartre op Blaman. Ik wil dit type onderzoek niet
bagatelliseren, maar als leek op het gebied van de filosofie lees ik in de resultaten
niet meer dan een (speculatief) verslag over de ideeënwereld van een auteur of van
zijn literaire personages. ‘Maar is niet iedere schrijver van betekenis ook zelf een
filosoof in de manier waarop hij zijn verbeeldingswereld opbouwt?’ Die vraag stelt
Piet Meeuse zich en in de verzameling essays De slang die in zijn staart bijt heeft
dat consequenties voor zijn benadering van literatuur.
Meeuse is minder geïnteresseerd in de algemene filosofische achtergrond van een
auteur dan wel in de manier waarop die achtergrond specifiek vorm krijgt in de
verbeelde wereld: ‘Juist op het vlak van de vormgeving beschikt de literaire auteur
over mogelijkheden die de filosoof niet heeft en er zijn auteurs die deze mogelijkheden
op een fascinerende manier weten uit te buiten.’ Deze uitspraak - in de tweede alinea
van het eerste essay: ‘De lachspiegel van Zeno’ - krijg met betrekking tot de studies
in deze bundel daardoor het karakter van een standpuntbepaling. En dat blijkt ook:
Meeuse benadert de literatuur niet als neutraal bewijsmateriaal voor een filosofische
theorie, maar als een fenomeen dat primair door de vorm een beroep op de beschouwer
doet. Aan zijn woorden ‘op een fascinerende manier’ hecht ik bijzondere betekenis.
Ik lees erin dat Meeuse bereid is zich als een interpretator op te stellen die niet alleen
zijn ideeënwereld met die in de verhaaltekst confronteert, maar die bereid is zijn
eigen verbeeldingskracht in te zetten om schijnbaar ontoegankelijke teksten te
ontraadselen. Het fascinerende wordt daarmee ook een kwaliteit van het verslag van
de interpretator.
De bundel is opgebouwd uit drie afdelingen: ‘De dubbelzinnigheden van de vorm’,
‘Pythagoras, of de metamorfosen van een hersenschim’ en ‘Literatuur en gnosis’.
Daarmee zijn Meeuses filosofische uitgangspunten gemarkeerd. Hij ‘beperkt’ zich
tot twee filosofische tradities die door hun wat obscure karakter in de marge van de
filosofie worden geplaatst: die van Pythagoras en die van de gnosis. Toch zijn het
juist deze tradities die grote invloed blijken te hebben op de vormgeving van schrijvers
die in de algemene literatuurgeschiedenis meestal gerubriceerd worden als romantici,
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symbolisten of modernisten: Novalis, Baudelaire, Mann, Kafka, Gombrowicz, Borges,
Mulisch - om enkele namen te noemen.

Boëthius en Pythagoras aan hun rekentafels

Maniërisme
De afzonderlijke essays zijn een plezier om te lezen. Meeuse kan over duistere zaken
helder schrijven. Hij debuteerde in dit genre in De Revisor (1980) met zijn artikel
‘Mulisch als maniërist’: hij interpreteerde het door de literaire kritiek (en
waarschijnlijk ook door vele lezers) verguisde boek De verteller (1970). Het was
voor mij een eye-opener: Meeuse maakte - ongetwijfeld met behulp van Mulisch'
rekenschap De Verteller verteld (1971) - een onleesbare tekst leesbaar, niet door naar
een wereldbeschouwing in de verhaalwereld te zoeken, maar door te zoeken naar de
wijze waarop en de artistieke filosofie waaruit een dergelijke vormgeving kon
ontstaan. Als er in verband met literatuur gesproken kan worden van ‘het plezier van
de tekst’ dan geeft Meeuse daar een voorbeeld van: na de schrijver moet de lezer
zich van de Ars Combinatoria bedienen om het vergrote raadsel van een hermetisch
verbeelde wereld te verkleinen. Een bezwaar van dit artikel is misschien dat Meeuse
er zo veel van zijn nieuw ontdekte kennis van alchemie en maniërisme in kwijt wilde.
Zijn recentere stukken zijn evenwichtiger van opbouw.
Dit laatste geldt in het bijzonder voor de tweede afdeling van deze bundel - essays
over de doorwerking van Pythagoras: ‘geen filosoof na hem - en hij was het zelf die
dat woord introduceerde - heeft het ooit zover gebracht dat hij op een vergelijkbare
wijze het voorwerp werd van een cultus en een legendevorming die tot onze in onze
tijd doorwerken. Deze “Hyperborese Apollo”, de man “met de gouden dij”, in wie
sommige moderne onderzoekers een Griekse sjamaan menen te hebben ontdekt,
vormt een van de fascinerendste raadsels in de geschiedenis van het Europese denken’.
Juist deze man, van wie geen enkel geschrift is overgeleverd, blijkt door de hem
toegeschreven leer van de harmonie van wiskundige, muzikale en kosmisch-religieuze
interessen in de afgelopen 2500 jaar de verbeelding geprikkeld te hebben van auteurs
die hun kunst even serieus namen als de wetenschap. In zeven essays presenteert
Meeuse Pythagoras' Werdegang. Hij behandelt auteurs die op het eerste gezicht
weinig met elkaar te maken hebben, maar die in het licht van hun verwerking van
de pythagorese legende toch een belangrijk raakpunt hebben: zij houden zich bezig
met ‘die unieke conjunctie van het rationele en het irrationele, het mathematische en
het mystieke, of het cognitieve en het imaginair-esthetische - de conjunctie die als
sleutel wordt ervaren tot een uiteindelijke harmonie.’

Piet Meeuse
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JAN VAN DER WEERD

Een van de interessantste vertogen in deze afdeling vind ik dat over het pythagorese
motief in Doktor Faustus van Thomas Mann. Die roman bevat een onuitputtelijk
netwerk van betekenissen, maar Meeuse kent vanuit zijn invalshoek exemplarische
waarde toe aan het ‘muzikale extremisme’ van de hoofdpersoon Adrian Leverkühn.
Hij weet overtuigend details analyserend samenhang te brengen tussen het ‘faustische’
en het ‘pythagorese’ om in eenvoudige mensentaal te concluderen: ‘het gaat om het
verlangen, en het hardnekkige zoeken, naar de formule die de ervaringsgebieden van
religie, wetenschap en kunst onder één noemer zou kunnen brengen.’
Met die omschrijving moet Meeuse onvermijdelijk weer bij Mulisch uitkomen;
in vogelvlucht beschouwt hij nu diens oeuvre (inclusief de poëzie) vanuit het
pythagorese perspectief - en het klopt natuurlijk als een bus; of als een paradox, in
Mulisch' geval. Wat Meeuse in enkele bladzijden opmerkt over De compositie van
de wereld en over de ‘bruikbaarheid’ van dat opus magnum voor de interpretatie van
het overige werk én van Mulisch' kunstfilosofie, beschouw ik als een van de
belangrijkste bijdragen aan de kennis van deze auteur. Dit laatste geldt uiteraard
slechts voor wie Mulisch serieus wil nemen als een auteur die werkt vanuit aen
systematische kunstfilosofie.
In de laatste afdeling gaat Meeuse nog eens in op de relatie tussen literatuur en
gnosis: esoterische kennis. De drie essays laten zich lezen als het slotakkoord van
de bundel. In grote lijnen schetst Meeuse de geschiedenis van alles, wat voor de
verstokte rationalist een gruwel moet zijn, maar waar de grote schrijvers hun inspiratie
uit putten. En ik voeg toe: zonder kennis waarvan voor de lezer een belangrijk inzicht
in literatuur afgesloten blijft.
Het aanstekelijke van Meeuses betoogtrant is dat hij zich zo duidelijk gefascineerd
toont door wat hij al studerend ontdekt aan rijkdommen in ontoegankelijk geachte
literaire teksten. Aan het slot van zijn essay ‘De literaire transformatie van de gnosis’
lijkt hij zijn lezers op te roepen hun oor niet te lenen aan al diegenen die de esoterische
invloeden naar het rijk der duisternis willen verbannen: ‘Wanneer de literatuur als
een gnosis wordt opgevat, dan gaat het om een poëtische kenhouding, een creatieve
praktijk, waaraan niets bovennatuurlijks meer te pas komt, maar die in de menselijke
microskosmos gebieden verkent die op de kaarten van de wetenschap oningevuld
zijn gebleven. En hoe weinig dat met zweverigheid en navelstaarderij te maken heeft,
blijkt wel uit de sterke nadruk op vorm en techniek bij dit soort verkenningen.’ Op
hoeveel moderne, soms als ‘academisch’ bestempelde literatuur zijn deze woorden,
ook getuige uitspraken van auteurs, niet van toepassing?

Ouroboros
Aan het laatste essay dankt de bundel de titel: de Ouroboros, de slang die in zijn
staart bijt, zinnebeeld van de cirkel waarin oorsprong en doel elkaar veronderstellen.
Symbool van een paradox, dat mag duidelijk zijn. Meeuse acht die paradox wezenlijk
voor de wijze waarop de literaire reflectie, de reflexieve verbeelding, zich voltrekt:
‘Want deze cirkel is er inderdaad ook een van “zelfvernietiging en zelfverwekking”:
het gaat ook in de literatuur om een “transmutatie”: een reflectie die tot ervaring
wordt in het schrijven, en in het geschrevene.’ Dit type literatuur betitelt Meeuse
zelfs als ‘vrolijke wetenschap’. In zijn enthousiaste bewoording over het plezier dat

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

hij aan dit soort teksten beleeft: ‘In het theater van de fictie heeft zich heimelijk een
laboratorium gevestigd en iedere openbare voorstelling is tegelijk een experiment
met de mogelijkheden van taal en verbeelding. Experimenten waarbij de paradox
van de Ouroboros niet alleen is aanvaard, maar ook op alle mogelijke manieren wordt
onderzocht en benut. Een intellectueel Wonderland, waarin de lezer, als Alice, van
de ene verbazing in de andere tuimelt.’
De bundel van Meeuse heeft op mij een vergelijkbaar Ouroboros-effect: na het
laatste essay begin ik weer aan het eerste, maar nu met een groter inzicht, waardoor
de samenhang in alles wat hij over deze filosofie in relatie tot dit type literatuur
aanbrengt, een nog overtuigender indruk maakt. Maar bovenal roept deze bundel op
tot wat de Duitse literatuur-historicus en cultuurfilosoof Ernst Robert Curtius als
parool in 1929 uitsprak in zijn eerste college aan de universiteit van Bonn: ‘An den
Text heran!’. Meeuse toont zich als filosoof die zich uitspreekt over literatuur in de
eerste plaats een gekwalificeerd lezer.
■
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Het enige bewustzijn dat ik kon onderzoeken was dat van mezelf
Paul Auster over de autobiografie als middel om iets anders te
achterhalen
De Amerikaanse auteur Paul Auster (1947) bezat al een reputatie als
dichter, essayist en vertaler toen hij in 1982 The Invention of Solitude
publiceerde. Dit boek verscheen onlangs in vertaling in de reeks
Privé-Domein van De Arbeiderspers onder de titel Het spinsel van de
eenzaamheid. Paul Auster studeerde Engels en Frans aan Columbia
University. Na zijn afstuderen in 1971 werkte hij eerst een halfjaar op een
olietanker in de Golf van Mexico. Met het verdiende geld reisde hij naar
Frankrijk waar hij drie jaar verbleef. Zijn doorbraak in Amerika kwam
met The New York Trilogy (1986). Annelies Eulen, die zijn eerste boek in
het Nederlands vertaalde, had een gesprek met de schrijver in Brooklyn,
New York.

Annelies Eulen
Lange tijd ben je in de eerste plaats een dichter geweest; de afgelopen jaren heb je
voornamelijk proza geschreven. Hoe is die ontwikkeling verlopen?
‘Tien jaar lang heb ik me alleen met poëzie beziggehouden. Niet alleen met mijn
eigen gedichten, ik heb ook veel Franse poëzie vertaald. Eigenlijk wilde ik altijd al
proza schrijven en ik probeerde het ook wel, maar ik maakte nooit iets af. Mijn ideeën
veranderen te veel, te snel. Toen ik in 1974 vanuit Frankrijk naar New York
terugkeerde, ben ik kritieken en essays gaan schrijven en ik vertaalde - maar dat was
hoofdzakelijk om geld te verdienen. Intussen bleef ik hopen dat het me op een goede
dag zou lukken een verhaal te schrijven. Gek genoeg heeft geldgebrek me gedwongen
de overstap naar proza te maken. Ik verkeerde in financieel zeer penibele
omstandigheden, had een kind van een jaar oud dat te eten moest hebben en toen
besloot ik een detective in elkaar te flansen. Na drie maanden hard werken had ik
een boek van zo'n tweehonderd bladzijden, en tot mijn verbazing was er een uitgever
die het wilde uitgeven. Ik vind het zelf een nogal... flauw boek, ik heb het ook onder
pseudoniem laten verschijnen, maar het heeft me wel een bepaald zelfvertrouwen
gegeven. Ik weet niet of ik anders Het spinsel van de eenzaamheid had aangedurfd.’
In hoeverre is je verblijf in Frankrijk belangrijk geweest voor het schrijven?
‘Ik ben om verschillende redenen weggegaan uit Amerika. Er was een zucht naar
avontuur, maar ik voelde ook een soort walging voor alles wat er in Amerika in het
begin van de jaren zeventig gebeurde. Ik had Frans gestudeerd, was geïnteresseerd
in Franse literatuur en daarom lag het voor de hand naar Frankrijk te gaan. Het
belangrijkste is denk ik dat ik daar beter mijn eigen richting heb kunnen vinden dan
in Amerika op dat moment. Ik werd niet afgeleid, ik had de ruimte om poëzie te
schrijven.’
In 1982 verscheen Het spinsel van de eenzaamheid. In het eerste deel van het boek
doe je een poging greep te krijgen op de ontwijkende persoonlijkheid van je vader
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met wie je een moeizame relatie had - zijn plotselinge dood in 1979 dwong je bijna
om erachter te komen wie hij geweest was en waarom hij zich op zijn manier gedroeg.
Je wilde zijn leven vastleggen voordat het helemaal zou verdwijnen. En passant
onthul je een familiegeheim dat van grote invloed blijkt te zijn geweest op het leven
van je vader. In het tweede deel staat de figuur A. centraal. A. heeft zich
teruggetrokken in een piepklein kamertje in Brooklyn en probeert door middel van
herinneringen, overpeinzingen en associaties inzicht te krijgen in zijn eigen leven
dat onder andere door de scheiding van vrouw en kind in een luchtledig is komen te
hangen. Beschouw je dit boek zelf als een autobiografie?
‘Alles in het boek is waar. Niets is niet gebeurd en dat geldt voor beide delen. Ook
het familiegeheim berust op waarheid; mijn grootmoeder van vaderskant heeft in
1919 echt mijn grootvader vermoord. Het is dus allemaal autobiografisch materiaal
en toch beschouw ik het boek niet als een autobiografie omdat het uiteindelijk over
andere dingen gaat dan mezelf. Ik heb mezelf als voorbeeld van een bepaald
bewustzijn gebruikt in de hoop dat ik, door mijn persoonlijke leven prijs te geven,
de waarheid omtrent een aantal zaken zou kunnen achterhalen.’
Zoals?
‘Het ging me niet zozeer om mijn eigen jeugd en mijn eigen vader - hoewel hij
het boek in zekere zin heeft geïnspireerd, met name het eerste deel - maar het ging
me erom: hoe kun je echt iets schrijven of zeggen over een ander mens, wat volgens
mij een veel groter en belangrijker probleem is. Verder heb ik geworsteld met de
gelijktijdige aanwezigheid van verschillende bewustzijnslagen in de mens. Ook
daarom is het boek zo persoonlijk geworden. Het enige bewustzijn dat me voortdurend
ter beschikking stond en dat ik kon onderzoeken, was mijn eigen bewustzijn. Ik vind
het intrigerend dat het bewustzijn in het heden altijd gevoed wordt door het verleden.
Zoals wij hier nu aan deze tafel zitten, brengen we alles wat we tot nu toe hebben
gedaan en ondervonden mee naar dit moment, en daarom wordt dit moment gekleurd
door het verleden. We kunnen niet steeds met een schone lei beginnen. Ik denk dat
ik met het schrijven van dit boek hierop een antwoord heb proberen te vinden.
Het schrijven van het tweede deel, ‘Het Boek der Herinnering’, heeft me veel
moeite gekost. Aanvankelijk schreef ik het in de eerste persoon en het duurde maanden
voordat ik besefte dat het in de derde persoon hoorde - dat bracht meer afstand en
toen ging het veel sneller. Daarnaast bleek het lastig de simultaneïteit in een vorm
te gieten, de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende bewustzijnslagen waar ik
het net over had. Ik het geprobeerd een paar momenten uit mijn leven te ontrafelen
en de volgorde van informatie was daarbij het grootste technische probleem. Ik bleef
maar schuiven met dingen en op een gegeven moment ben ik zover gegaan dat ik
een diagram heb gemaakt van alle verschillende stukjes om te zien hoe ze onderling
met elkaar te maken hadden en dat hielp een beetje - om het allemaal op één vel
papier te zien. De opeenvolging van associaties kun je natuurlijk eindeloos laten
duren en ik kwam er achter dat één of twee stappen overtuigend genoeg waren en
dat het moeilijk zou zijn de verteldraad vast te houden als ik verder zou gaan. Ik
wilde niet zover uitweiden dat de lezer zou vergeten waar het ook al weer over ging.
Eigenlijk denk ik dat het boek zichzelf verklaart, ik bedoel dat het zijn eigen
ontstaansproces beschrijft. Er zijn geen geheimen.’

Detective-elementen
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Na Het Spinsel van de eenzaamheid heb je The New York Trilogy geschreven.
Juichende kritieken - je bent zelfs kandidaat gesteld voor de Edgar Allan Poe Award.
‘Ja, en daar geneer ik me eigenlijk een beetje voor, want dat is een prijs voor
detectiveschrijvers.’
En de boeken van de ‘Trilogy’ zijn geen detectiveverhalen.
‘Nee, en dat heeft me teleurgesteld. De journalisten hier zijn niet bepaald de
grondigste recensenten die je je kunt indenken. Ze zoeken naar een houvast en ik
vind dat ze veel te veel aandacht hebben besteed aan de detective-elementen.
Natuurlijk heb ik detective-elementen gebruikt, maar ik heb ze getransformeerd voor
volstrekt andere doeleinden. Het is helemaal raar gelopen met de Trilogy. Toen ik
City of Glass had geschreven (het eerste deel van de Trilogy), dacht ik dat het niet
zo moeilijk zou zijn een uitgever te vinden. Maar het werd door zeventien uitgevers
geweigerd en ik werd er moedeloos van omdat ik deze gang van zaken niet begreep.
Alle uitgevers zeiden dat ze het erg goed geschreven vonden maar dat het te moeilijk
en te vreemd was en dat ze het nooit zouden kunnen verkopen. Niet commercieel
genoeg dus. Een vriend van me noemde toen de uitgever van “Sun & Moon Press”
en die bleek over een avontuurlijker geest te beschikken. Toen hij City had gelezen
zei hij dat hij de andere twee ook wilde uitgeven. En toen werd City plotseling overal
besproken en het was succesvol en al die zeventien uitgevers bleken het bij het
verkeerde eind te hebben gehad. Dat heeft me wel goed gedaan.’
En nu heeft Penguin Amerika (Viking Press) de paperbackrechten gekocht, in
Engeland gaat Faber and Faber je uitgeven en je wordt momenteel in zeven talen
vertaald.
‘Het is schokkend.’
Waarom?
‘Omdat ik er niet aan gewend ben; het was me nog niet eerder overkomen.’
In alle drie de boeken van de ‘Trilogy’ is de hoofdpersoon een man die in een stad,
New York, op zoek is naar iets dat hij zelf nog niet kent. De boeken zijn geen
detectiveverhalen, maar ik kreeg wel de indruk dat de personages hun eigen detectives
zijn. Ze zijn op zoek naar zichzelf, proberen erachter te komen wie ze zijn, welke
posities ze in het leven innemen.
‘Het gaat om de identiteitskwestie. Wie ben je. En in dat opzicht zijn er
overeenkomsten met een detectiveverhaal omdat daarin altijd een zoeken besloten
ligt. Ik maak daar ook opmerkingen over in het begin van City: “De detective is
iemand die kijkt, die luistert, die zich beweegt door een moeras van dingen en
gebeurtenissen op zoek naar de gedachte, het idee dat eenheid zal brengen in deze
dingen en ze betekenis zal geven.”’
De hoofdpersonen uit de ‘Trilogy’ zonderen zich op een gegeven moment ook allemaal
af, evenals de figuur A. uit Het Spinsel van de eenzaamheid. Is er afzondering,
eenzaamheid nodig om ruimte te maken voor introspectie?
‘Het is ingewikkelder. Wat volgens mij het belangrijkste is: als je een situatie van
afzondering betreedt, hoeft dit niet te betekenen dat je jezelf afsluit van anderen,
maar het kan zijn dat je dan pas begrijpt hoe je met andere mensen verbonden bent.
Niemand leeft alleen. Dat is onmogelijk. En ik denk dat je dit idee pas helemaal
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doorgrondt als je de confrontatie met jezelf aangaat, alleen. Het gaat me niet alleen
om het idee van isolatie. Het gaat me om een vorm van ontdekken.’
Meteen in de tweede zin van City wordt er over de hoofdpersoon Quinn gezegd:
‘Veel later, toen hij kon nadenken over de dingen die hem
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waren overkomen, kwam hij tot de conclusie dat niets echt was, behalve toeval.’
Toeval is eveneens een thema dat zowel in Het spinsel van de eenzaamheid als in de
‘Trilogy’ een belangrijke rol speelt.

Paul Auster
FRANÇOIS SCHEIN

‘De wereld is zoveel groter dan wijzelf en de dingen die gebeuren lijken vaak zo
mysterieus, dat elk verhaal - zo komt het althans op mij over - is gebaseerd op een
samenloop van omstandigheden, wat een andere manier is om over toeval te spreken.
Neem een willekeurig avonturenverhaal en het draait allemaal om het feit dat er een
man aan een rots hangt. Hij kan een uitstekende tak vastgrijpen en als die tak er niet
is, moet hij iets anders zien te vinden. Dat is een samenloop van omstandigheden;
het toeval dat zichzelf voor je voeten werpt. Daarom geloof ik dat ons leven in hoge
mate wordt bepaald door toevallige gebeurtenisen.’
Er wordt heel wat afgewandeld in je boeken. Ook dat is een manier om zicht op de
werkelijkheid te krijgen?
‘Ik wandel zelf veel omdat ik het fascinerend vind om door een grote stad als New
York te lopen. Het geeft me een gevoel van onzichtbaarheid. Als je loopt ben je op
een bepaalde manier buiten jezelf, maar tegelijkertijd kun je ook nadenken - als je
dat wilt. Het gaat erom hoe ontvankelijk je bent voor indrukken. En natuurlijk speelt
toeval ook hierbij weer een rol... als je alert bent, als je jezelf openstelt voor zowel
de buitenwereld als je innerlijke wereld, en als je erin slaagt daartussen een juist
evenwicht te vinden, dan zie je vaak buitengewone dingen. Die relatie tussen buitenen binnenwereld is belangrijk. Het is toch geheimzinnig en prachtig als wat je ziet,
te maken heeft met wat je denkt of voelt. Ik denk dat de personages in mijn boeken
daarom zoveel lopen.’ Met name in The Locked Room, het laatste deel van de
‘Trilogy’, maar ook in beide andere delen, volgt de ene vraag de ander op - er wordt
echter niets opgelost. Er hangt iets mystificerends in de lucht, je werkt voortdurend
met spiegeleffecten, je zet de lezer voortdurend op het verkeerde been.
‘Alsof alles open is. Ik denk dat The Locked Room hierover gaat: hoe je moet leren
leven met ambiguïteit. Dat is volgens mij de geheime boodschap in het boek. Dat
het personage niet meer probeert het leven voor zichzelf te simplificeren, maar de
paradox heeft geaccepteerd.’
Je bedoelt dat er geen dilemma's meer bestaan zodat je jezelf de vrijheid geeft te
kiezen wat je wilt.
‘Ja. We hebben allemaal verschillende kanten in ons die tegelijkertijd naast elkaar
bestaan. En ik denk dat veel mensen een heleboel tijd verspillen door één of meerdere
aspecten van zichzelf te overwinnen. Volgens mij kun je het maar beter op z'n beloop
laten. Maar ik weet het ook niet echt.’
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Taalversplintering
Alles hangt samen met alles. Dat is een soort credo van je. En misschien culmineren
jouw benaderingswijzen van de ‘werkelijkheid’ wel in de manier waarop je over taal
schrijft; de vragen die taal bij je oproept.
‘Al mijn werk gaat op een bepaald niveau over taal. Het is één van mijn drijfveren.
In The Art of Hunger (The Menard Press 1982) heb ik een essay geschreven over
een boek dat een enorme indruk op me heeft gemaakt, Le Schizo et les Langues, van
Louis Wolfson. Wolfson was een schizofrene man die in New York woonde en hij
had een vreselijke relatie met zijn moeder. Hij kon er niet tegen als er Engels werd
gesproken - letterlijk zijn moedertaal. Hij wilde het niet horen. Daarom leerde hij
een stuk of tien andere talen en als hij Engels hoorde spreken, ging hij dat onmiddellijk
voor zichzelf vertalen - in verschillende talen tegelijk. Ik heb veel over dit boek
nagedacht: de idee van een persoonlijke taal tegenover een “echte” taal die
gemeengoed is, de idee van een “ware” taal, de taal van God waarover ik spreek in
City of Glass. En de Toren van Babel. Dat is een cruciaal verhaal voor me. Door de
versplintering van de taal van de mens kunnen mensen tenslotte niet echt meer met
elkaar communiceren. Taal als een barrière, en taal als middel om elkaar te begrijpen.’
De stijl waarin je schrijft weerspiegelt heel duidelijk wat je wilt vertellen. Ik had het
gevoel dat er een vorm van intimiteit ontstond tussen de boeken en mij als lezer. Er
was zoveel ruimte dat het leek alsof er sprake was van een conversatie.
‘Intimiteit is een goed woord. Ik heb veel nagedacht over stijl en hoe langer ik
schrijf, hoe meer ik besef dat het boek wordt geschreven door de lezer. Dat de
schrijver slechts een instrument is. Ik vind het belangrijk dat er ruimte overblijft in
de boeken zodat de lezer een beroep moet doen op zijn eigen verbeeldingskracht.
Waar het om gaat: hoeveel details stop je ergens in. Ik vind, hoe minder hoe beter.
Als je iets op een sobere manier beschrijft, heeft de lezer ruimte om de rest voor
zichzelf in te vullen. Misschien is dat hetgeen wat een gevoel van intimiteit geeft.
Omdat je er als lezer aan deelneemt.
Ik ben ook geïnteresseerd in de afstand tussen de zinnen, zelfs binnen een alinea.
In dit opzicht is Flaubert de grote meester van de sprong. Als je sommige van zijn
prozastukken leest - elke zin heeft een duidelijk eind en dan begint er een nieuwe
zin. Als lezer moet je de mentale sprong tussen beide zinnen maken. Ook dat geeft
een gevoel van participatie.
Mijn taalgebruik wordt steeds minder barok, steeds simpeler. Het is bijna iets dat
buiten mijn macht ligt. Vroeger maakte ik me veel drukker om de haast filosofische
consequenties van stijl, en nu ben ik gaan beseffen dat mijn stijl een afspiegeling
van mezelf is en dat ik daar niets aan kan veranderen. Het lijkt wel alsof stijl uit je
persoonlijkheid groeit. Ik probeer met mijn taal een dieperliggend niveau te bereiken
waar de woorden op een bepaalde manier onzichtbaar worden. Ik streef voortdurend
naar helderheid, en dat is moeilijk omdat zoveel dingen je nog niet helder voor de
geest staan terwijl je aan het schrijven bent.’
■

Verkeningen van het geheugen
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Het spinsel van de eenzaamheid
Het spinsel van de eenzaamheid door Paul Auster Vertaling Annelies
Eulen Uitgever: De Arbeiderspers, 204 p., f 39,50
Hans Schoots
De meeste delen van de reeks Privé-Domein bevatten memoires, brieven,
dagboekaantekeningen of een andere vorm van autobiografie. Daartussen is Het
spinsel van de eenzaamheid van Paul Auster een uitzonderlijk geval. Na lezing van
het boek is het nog altijd onmogelijk een enigszins geordend beeld te vormen van
Austers levensloop. Daar gaat het hem dan ook niet om. Het feit dat Auster zelf
figureert in Het spinsel van de eenzaamheid berust op weinig meer dan de praktische
omstandigheid dat er nu eenmaal slechts één hoofd was, waar hij binnenin kon kijken,
dat van hemzelf: ‘Ik diende slechts als voorbeeld.’ Het spinsel van de eenzaamheid
gaat over de onmogelijkheid een ander mens werkelijk te leren kennen, over de
betekenis van de herinnering, over het toeval.
Het boek bestaat uit twee delen, waarvan het eerse is getiteld ‘Portret van een
onzichtbare man.’ Auster schreef het kort na het overlijden van zijn vader om een
antwoord te vinden op de vraag wat voor mens dat eigenlijk was geweest. Hij komt
lang verzwegen feiten uit zijn vaders jeugd op het spoor (een moord in de familie!)
en raadpleegt zijn eigen herinneringen. Maar Auster moet concluderen dat zijn vaders
innerlijk ook nu een gesloten boek voor hem blijft. Op onnaspeurlijke wijze wordt
de lezer zich hiervan al bewust bij het volgen van alle redeneringen en speculaties
die de auteur op papier zet. Je voelt aan dat hij er steeds net naast zit.

Augustinus
Auster laat zijn emoties nergens de vrije loop. Zijn proza is ingehouden, subtiel en
genuanceerd. Dit geldt ook voor het tweede deel, ‘Het boek der herinnering’, dat
doet denken aan een elegant bouwsel van lichte metalen en dunne draadjes. Auster
heeft het hier over zichzelf in de derde persoon en heet ‘A.’ A. verkent het geheugen,
waarbij hij zulke uiteenlopende punten in ruimte en tijd met elkaar verbindt als
Pinocchio, Cassandra, Anne Frank, het Warschause getto en allerlei op het eerste
gezicht willekeurige gebeurtenissen uit zijn eigen leven. Maar zijn deze laatste wel
willekeurig? Of blijkt eruit dat het geheugen een andere ordening aanbrengt dan
gebruikelijk is in de gangbare autobiogafie? We vernemen dat het hele Boek der
herinnering luttele ogenblikken van overpeinzing samenvat in een kamer in Varick
Street te New York. In eenzaamheid spint A. er zijn gedachten, alsof zijn lichaam
zich beweegt binnen in de geest, door een grote stad met een ingewikkeld stratenplan,
zoals hij het zelf uitdrukt. Hij citeert Augustinus: ‘De kracht van het geheugen is
enorm. Het is een uitgestrekt onmetelijk heiligdom. Wie kan de diepten ervan peilen?
En toch is het een functie van mijn ziel. Hoewel het deel uitmaakt van mijn wezen,
kan ik niet alles wat ik ben begrijpen. Dit betekent derhalve dat de geest te klein is
om zichzelf volledig te bevatten. Maar waar is dat deel dat hij niet zelf bevat? Is het
ergens buiten hemzelf en niet erin? Hoe kan het er dan deel van uitmaken als het er
niet in is vervat?’
We zijn nog altijd niet veel wijzer dan Augustinus over wat zich in ons brein
afspeelt. Na zijn wandeling door de stad van de geest komt A. tot conclusies die
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ietwat mystiek aandoen, zonder dat dit echter afbreuk doet aan de glasheldere taal.
A. trekt onder meer een parallel met verschijnselen in de literatuur. Dezelfde
gebeurtenis die we in het dagelijks leven als toevallig ervaren krijgt een bijzondere
betekenis als hij voorkomt in de context van een literair werk. Maar zulke
samenhangen bestaan in de werkelijke wereld ook, al ontgaan ze ons meestal. Zo is
er volgens A. een hele ‘grammatica van het bestaan’. Het deel van de geest waarvoor
Augustinus geen plaats kon vinden kan er inderdaad buiten zijn, want heeft Proust
al niet gezegd: ‘Het verleden is verborgen buiten het bereik van het intellect, in een
stoffelijk voorwerp waarvan wij het niet vermoeden’? Als we een zeker voorwerp
tegenkomen roept het een herinnering op, komen we het niet tegen, dan wordt zo'n
herinnering aan de vergetelheid prijsgegeven. Zo rijgt A. de ene zinvolle overweging
aan de andere zonder ooit vermoeiend of zwaarwichtig te worden.
Wie een traditionele autobiografie wil lezen, zal alleen in het eerste gedeelte van
Het spinsel van de eenzaamheid aan zijn trekken komen. Wie de filosofische
uitweidingen in De naam van de roos heeft overgeslagen zal aan het tweede deel
van Austers boek waarschijnlijk ook niet veel plezier beleven. Blijven er genoeg
anderen, die bij Auster precies aan het juiste adres zijn.
■
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Het schip zonk, omdat het snel water maakte
Rampen in de Sovjetunie en wat daarvan naar buiten komt
Soviet freedom door Anthony Barnett en Nella Bielski Uitgever:
Picador/Pan Books, 245 p. Importeur: Van Ditmar, f 20,80
Uncovering soviet disasters Exploring the Limits of Glasnost door James
E. Oberg Uitgever: Random House, 317 p. Importeur: Van Ditmar, f 45,50
Sasza Malko
Anthony Barnett is een intelligente linkse Engelsman die veel over de Sovjetunie
heeft gelezen en er daarna naartoe is gegaan om de veranderingen eens met zijn eigen
ogen te bekijken. Zijn indrukken en overpeinzingen staan enigszins gerangschikt in
het boek Soviet Freedom.
Zestig hoofdstukjes behandelen de geschiedenis, huidige hervormingen, de
toekomst en nog veel meer onderwerpen, soms aangestipt met een korte dialoog,
soms wat uitgediept. De algemene indruk is vooral die van chaos, herhalingen en
babbelachtigheid. ‘Het is een boek zonder logica,’ oordeelde een Russische vriend
van Barnett. Toch zijn de wetenswaardigheden nuttig, en de poging tot een
momentopname van de Sovjetgeestgesteldheid niet helemaal ongeslaagd. Iemand
die al over enige kennis beschikt zal ongetwijfeld veel interessante details vinden,
ook ergerlijke missers en honderden opinies over allerlei uiteenlopende zaken.
Kortom, het boek biedt goede stof voor discussie, maar een lezer die uitsluitend op
zoek is naar feiten en heldere verbanden zal het inderdaad chaotisch en te
impressionistisch vinden.
Maar, aan de andere kant, het leven in de Sovjetunie is niet logisch, het is in hoge
mate verwarrend. Barnett ontleedt de werkelijkheid niet met een analytische pen, hij
probeert nader bij de werkelijkheid te komen met een overvloed aan middelmatige
verhalen, dialogen en gedachten. Veel interessanter is de worsteling van de auteur
met zijn materie, de confrontatie van een linkse westerse intellectueel met het
Sovjetraadsel.
Tijdens de woelige maanden van de Poolse Solidarność werden er in Nederland
vele bijeenkomsten georganiseerd, onder het motto ‘Nederlands links en Polen’. Elke
keer was dat een wanhopige toestand, de Poolse sprekers hadden het over de
gebeurtenissen in hun land, het Nederlandse publiek over een standpuntbepaling,
het inpassen van vreemde ontwikkelingen in een bekende en vertrouwde denkwereld.
Sovjet Freedom is ook voornamelijk een standpuntbepaling, deze keer ten opzichte
van de Sovjetunie.
Barnett nam op reis al zijn bagage mee: zijn minachting voor het kapitalisme,
afkeer voor de Verenigde Staten, haat voor Margaret Thatcher, zijn
westers-socialistische ontwapeningsidealen en zijn sympathie voor Nicaragua. Maar
vooral nam hij zijn overtuiging mee dat in de wereld slechts twee soorten mensen
bestaan: de goede en de slechte. Het is een vrij simpele maar zeer effectieve gedachte.
Je deelt een maatschappij in tweeën; bijvoorbeeld Stalin en Brezjnev noem je ‘slecht’,
hun volgelingen breng je in een denkbeeldig kamp bij elkaar, een soort ‘rijk van het
kwaad’ binnen de Sovjetunie. Zij zijn schuldig aan allerlei misstanden en
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mislukkingen in de Sovjetunie, ‘de kampioenen van grove, fallische ijdelheid en
gigantische triomfen’. Dat zijn op macht beluste monsters van het establishment,
alleen vergelijkbaar met demonen van de westerse wereld als Thatcher en Nixon.
Barnett wijdt zijn vurigste pagina's aan de gelijkenissen tussen Nixon en Brezjnev.

De Toepoelev 144 bijgenaamd de ‘Concordski’
ABC

Gorbatsjov daarentegen streeft ongetwijfeld het goede na, sommige van zijn ideeën
heeft hij zelfs van de westerse vredesbeweging overgenomen, kortom, hij verdient
sympathie. Met aandoenlijke naïviteit haalt Barnett zijn eigen verleden erbij en stelt
hij vast dat de recente ontwikkelingen in de Sovjetunie sterk aan de essentie van de
jaren zestig doen denken: de bevrijding van de geest, het ontstaan van een nieuwe
maatschappij. Zo neemt hij allerlei aspecten van het Sovjetleven op zijn werkbank,
schaaft ze en kneedt ze totdat zij gewone en bekende linkse problemen zijn geworden,
helemaal verklaarbaar met het westerse vocabulaire. Het standpunt wordt geboren.
Daarna wordt het op de Russische gesprekspartners uitgeprobeerd. Dat levert vele
komische confrontaties met de inwoners van Moskou op die keer op keer wanhopig
herhalen: ‘Je hebt het weer mis, je begript er niets van!’ ‘Maar waarom niet?’ wil
Barnett weten. Ze halen hun schouders op. ‘Foreigners!’ zeggen zij dan en lachen.

Speurwerk
Om te begrijpen hoe de Sovjetmaatschappij in elkaar zit is er kennelijk een andere
sleutel nodig. James Oberg, de auteur van Uncovering Soviet Disasters is een
Amerikaanse ruimtevaarttechnicus en een specialist op het gebied van verzwegen
en geheim gehouden catastrofes in de Sovjetunie. Het boek is het resultaat van
tientallen jaren speurwerk, uitpluizen van de kranten, vergelijken van statistieken,
interviews en van vrijgegeven CIA-documenten. Het leest als een detective.
De ongelukken zijn keurig ingedeeld in hoofdstukken: op het ijs, op zee, aan de
grenzen, in de lucht, in de ruimte, industrieel, nucleair. Elk hoofdstuk bevat een
aantal voortreffelijk gedocumenteerde gevallen, allemaal onbekend en verzwegen
door de Sovjetautoriteiten. Uncovering Soviet Disasters handelt over de falende
techniek, menselijke fouten, stompzinnige beslissingen en welke andere redenen er
voor catastrofes ook mogen zijn. Oberg schrijft zonder ideologische bedoelingen,
hij volstaat met de constatering dat hij nieuwsgierig is naar de ware toedracht van
verborgen gebeurtenissen. Maar in minutieuze beschrijvingen van de oorzaken,
verloop en gevolgen van de ongelukken ontstaat, als terloops, een beeld van de
maatschappij zelf.
De geheime experimenten met ruimtewapens, onvermelde satellietlanceringen uit
installaties die officieel niet bestaan wekten bijvoorbeeld regelmatig een golf van
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paniek onder de Sovjetburgers. De regering had belang bij geheimhouding en steunde
de vreemdste geruchten. Officiële commissies van de Academie van Wetenschappen
concludeerden bijvoorbeeld dat het hier inderdaad om onverklaarbare verschijnselen
ging: de UFO. ‘That silly cover story has withstood the test of time and, so far, even
glasnost.’
Soms gebeurt een ongeluk door overdreven trots: ‘Sovjetmensen vragen niet om
hulp!’ De antarctische onderzoeknederzettingen overwinterden in 1982 en ook later
zonder brandstof of zonder voedsel terwijl de Amerikanen, maar een paar uur vliegtijd
verwijderd, van niets wisten. Menig Sovjetschip is ten onder gegaan zonder
buitenlanders om hulp te vragen.
Andere catastrofes gebeuren duidelijk met kwade opzet. Oberg geeft een lijst van
burgervliegtuigen die per ongeluk het Sovjetluchtruim invlogen en daarna neergehaald
en zelfs geramd werden door de Sovjetjagers.
De gigantische militaire catastrofes, ontplofte wapenarsenalen en raketlanceringen
gebeuren door nalatigheid of bureaucratische onverschilligheid. Fregatten vatten
vlam op zee, bommenwerpers ontploffen in de lucht, ruimte-experimenten mislukken,
kosmonauten verongelukken. De autoriteiten ontkennen alles en noemen het
‘vijandelijke propaganda’. Deze gevallen worden nauwkeurig door de Amerikaanse
spionagesatellieten geregistreerd, en ook geheim gehouden. Het besef van de slordige
Sovjettechniek bij het Amerikaanse publiek is ongewenst, zegt Oberg. Dankzij
glasnost komt toch een aantal militaire catastrofes gedeeltelijk in de openbaarheid.
Voor het eerst in de geschiedenis gaven in april 1986 de Sovjet-autoriteiten het verlies
van een atoomonderzeeer toe. De onderzeeër met opengebarsten raketluiken was
door de Amerikanen uitgebreid gefotografeerd, de bemanning weigerde elk aanbod
van hulp en omringd door Sovjethandelsschepen ging het schip uiteindelijk ten onder.
Het officiële Sovjetcommuniqué luidde: ‘Het schip zonk omdat het snel water maakte.’
Soms worden catastrofes verzonnen. In september 1984 kwam een klein
Amerikaans scheepje, de Frieda K., in de territoriale wateren van de Sovjetunie bij
Alaska terecht. De vijf bemanningsleden werden vastgehouden en een week later
met hun schip vrijgelaten. Maar ‘volgens het Sovjetnieuwsagentschap Tass zonk de
Frieda K. in de storm; de bemanning werd door de dappere Sovjetmarine van een
zekere dood gered, daarna gastvrij ontvangen en overgedragen aan de Amerikaanse
marine. Het zinken en de redding waren volkomen verzonnen, maar een jaar na het
neerhalen van de Koreaanse 747 moest de mythe van gastvrijheid opgekrikt worden.’
Toch zijn onlangs drie zeerampen opmerkelijk snel in de Sovjetpers besproken. Ook
schijnt de schaamte om om hulp te vragen minder te zijn geworden. In 1987 hebben
de Sovjetschepen twee keer om hulp gevraagd, ‘al met al een hartverwarmende
ontwikkeling’. Wel moesten Sovjetjournalisten zich op de UPI-berichten baseren.
Op het Sovjetministerie van Zeevaart was niemand in staat om een zinnig woord te
zeggen. De bureaucratie accepteert glasnost niet zomaar.
Steeds meer informatie over spoorweg- en verkeersongelukken wordt vrijgegeven.
Misstanden worden beschreven, verantwoordelijken genoemd. De openbaarheid is
een onderdeel van de strijd van Gorbatsjov tegen de conservatieve technocraten, zegt
Oberg. Tegenwoordig kun je in een Sovjetblad lezen hoeveel mensen er per dag
sterven door ontploffende televisietoestellen. Nu zijn de analyses van bijvoorbeeld
rampen in de kolenmijnen een voorwendsel voor aanvallen van de hervormers op
het versteende en ouderwetse systeem. Maar de verspreiding van informatie is als
vanouds in handen van de staat en de pers heeft slechts een ondergeschikte rol. Een
jaar na Tsjernobyl, op 13 april 1987 werd in Finland, Zweden, Noorwegen, Frankrijk,
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Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk een verhoging van radioactiviteit in de lucht
gemeten, afkomstig uit de Sovjetunie. Volgens de deskundigen wees de samenstelling
van de radioactieve isotopen op een ongeluk met een nucleaire krachtcentrale. De
Sovjetautoriteiten ontkenden alles, glasnost of niet: ‘puur bedenksel’ zei een
Sovjetambtenaar, ‘een kwaadaardige provocatie’ concludeerde het persagentschap
Tass.

Crashes
Wie herinnert zich nog de Concordski, de supersonische Tu-144? Hij was toentertijd
bedoeld om een pronkstuk van de Sovjetindustrie te worden, maar geteisterd door
ongelukken, fout ontworpen en slordig uitgevoerd ging het project uiteindelijk de
kast in. Volgens Oberg is een van de verklaringen voor de mislukking de volgende:
op het ingenieursbureau waar het Engelse VC-10 passagiersvliegtuig ontworpen
werd, zat een Sovjetspion. De Sovjet-Iljoesjin 62 vertoonde inderdaad grote
gelijkenissen met het Engelse toestel. De mole werd geïdentificeerd en overgeplaatst
naar het Concorde-project, waar hij nietsvermoedend zorgvuldig voorbereide
informatie aan de Sovjetunie doorgaf. De effect van deze misleiding was onder andere
de verschrikkelijke crash van de Tu-144 op 3 juni 1973 op de luchtvaartshow in
Parijs. De ‘gewone’ vliegtuigrampen worden nog steeds alleen vermeld als onder de
slachtoffers buitenlanders zijn. Aeroflot heeft een slechte naam. Bemanningen van
westerse luchtvaartmaatschappijen zeggen over de Sovjetmaatschappij: ‘Aeroflot:
de snelste landing ter wereld.’
Statistisch gezien zou de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld een
proportioneel aantal ongelukken moeten hebben. Toch spreken Sovjetstatistieken
jarenlang over een schone lei, daarna geven zij plotseling een paar gegevens vrij, om
weer een paar jaar lang volslagen ongeloofwaardige cijfers te publiceren. De waarheid
moet uitgeplozen worden uit kleine kranteberichten, geruchten en gesprekken.
‘Volgens een anonieme bron zijn er in 1973 zeventien vliegtuigcrashes geweest.’
Na 1985 worden de rampen meestal in de lokale pers vermeld, en slecht getrainde
piloten en slapende controleleiders komen ook uitgebreid in de krant.
De conclusie van Oberg is even hoopvol als realistisch. Sinds Tsjernobyl heerst
in de Sovjetunie een andere sfeer. Veel potentieel beschamende feiten zijn openbaar
gemaakt. Toch worden zij als regel post factum besproken. De openheid is breed
maar geenszins allesomvattend. De overheid bepaalt wat besproken mag worden.
Het is verandering van politiek en niet van doctrine. Zolang de openbaarheid een
element van de politieke strategie van Gorbatsjov is en geen onafhankelijk verschijnsel
is een zeker wantrouwen niet misplaatst.
■
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De weerloosheid van een man alleen
Elegante novelle van Hans Vervoort
Het tekort door Hans Vervoort Uitgever: De Arbeiderspers, 141 p., f 22,50
Diny Schouten
Hans Vervoorts roman Het tekort gaat over de midlife-crisis. Erg opwindend klinkt
dat niet, maar waarom zou het, waar een man door vrouw en kinderen verlaten is,
eens níet over de midlife-crisis gaan? Er is alle reden om begrip te hebben voor Hans
van Wort, achtenveertig jaar, van beroep marktonderzoeker, niet-kalend,
licht-depressief maar met toch altijd oog voor eventuele lichtpuntjes: klagen is verre
van hem, en hij weet, wat heet, zijn woord te doen, al is hij dan een beetje verlegen.
Van Worts neiging tot zwartgalligheid (‘Sommige mensen waren geschikt voor
geluk, en ik hoorde er niet bij’) is niet de minste van zijn charmes. Zijn ondanks alles
toch romantisch geaarde diepste wezen overtuigt de lezeres dat hij dus héél lief moet
zijn.
Genoeg voor een roman is dat allemaal niet. Tenminste, niet voor een roman waar
een mens iets van meeneemt. Het is altijd de vraag of niet de wens om uiterst nutteloos
amusement te bieden de schrijver voortjoeg, maar het is het recht van de tegenpartij
om enige verheffing te eisen. Wat mij betreft deed Vervoort er goed aan om in zijn
lichte zedenschets van het zakenmilieu op listige wijze toch iets van een kleine moraal
te verstoppen. Die staat, als Hans van Wort het verhaal uitrijdt, in alle bescheidenheid
op de laatste bladzijde: ‘Het leven was zinloos, maar al het andere viel ervan te
maken.’
Dat opgeruimde besluit, om het leven maar te nemen zoals het zich voordoet, valt
Hans van Wort in na drie enerverende maanden. Het is precies de tijdsspanne van
het verhaal, dat daarmee zowel eenvoudig als klassiek is opgezet. De simpele
compositie wordt nog benadrukt doordat Van Wort evenzeer per automobiel in het
verhaal arriveert, al rijdend overvallen door tobberijen over zijn niet-goed-te-praten
onaardige gedrag tegenover zijn vrouw en karakterbeslissende herinneringen uit zijn
(Indische) jeugd. Het zijn het soort onoplosbare problemen waarop het
denkmechanisme niet berekend is en waarop geen ander antwoord past dan er niet
al te gewichtig of dramatisch over te doen. Van Wort kent zijn tekorten als man en
vader goed genoeg: het blijkt zich later uit te strekken tot een zoon die kampt met
anorexia. De vader voelt schuld bij de herinnering aan zijn egoïstische desinteresse
voor de overweldigende dierenliefde voor cavia's en Krimmarmotjes van zijn zoontje,
waardoor het allemaal wel fout zal zijn gegaan, maar goed te maken valt het toch
niet meer: ‘We raakten aan iets dieps, waar ik al heel wat jaren niet meer over
nagedacht had. De zin van het bestaan, daar weigerden mijn hersens over na te
denken.’

Soft spot
De katharsis heeft in het ontroerende hoofdstuk over een bezoekje aan die zoon al
ingezet. Aan het begin van het verhaal is Van Wort door zijn werkgever - de oude
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heer Bunninck van Bunnincks Vleesconserven in Tilburg - voor een tijdje uitgeleend
aan het Amsterdamse marketingbedrijf dat Bunnincks ‘goudgeld’ kostende
smaakpanel overnam. Van Worts sympathieke ‘oude heer’ verraadt met het aanbod
van dat verkapte huwelijksreparatiereisje een onzakelijke soft spot voor zijn
werknemer. Van Wort heeft inderdaad, zoals de oude heer al vermoedde, wel behoefte
om er eens helemaal uit te zijn. Het kort tevoren genomen besluit tussen hem en zijn
Marina, om na een huwelijk van twintig jaar een onbestemde tijd vakantie van elkaar
te nemen (‘Marina had er wat lectuur op nageslagen’), heeft hem niet veel meer
gebracht dan een niet-begeerd kniezend bestaan op een hotelkamer. De treurigheid
die hem bevangt ‘omdat het alleen zijn haar goed beviel en mij niet’ is niet helemaal
verdiend. Niet de zucht om vrije jongen te zijn dreef Van Wort huis en huwelijk uit,
slechts vage ergernis en onbestemde onvoldaanheid lieten hem de fatale woorden
‘Suit yourself’ uitspreken op de vraag van zijn echtgenote of het niet beter is om
apart te gaan wonen: ‘De duivel in mij had bereikt wat ik het meest vreesde. Ik was
weer alleen.’

Hans Vervoort
WILLEM DIEPRAAM

Het huwelijksdrama wordt betrekkelijk casual verteld. Van Wort krijgt als hij
eenmaal gestationeerd is bij zijn oude bedrijf Marcom en in het bij Tilburg vergeleken
turbulente Amsterdam veel afleidends aan zijn hoofd. Onderzoek naar de eenzaamheid
onder bejaarden of de behoefte onder huisvrouwen naar wokkels met rooksmaak,
zespitsgasfornuizen en magnetronovens blijkt veel onderhoudender materie te zijn
dan de leek op het eerste gezicht zeggen zou, en Hans Vervoort bouwt er met de
hulpconstructie van een ijdele quizmaster, type coke-snuivend charmeur en tevens
medefirmant, een aardige plot omheen. Aan Van Wort de opdracht om dat redelijk
onsympathieke personage Robin uit de penibele nesten te redden van een nooit
gehouden marktonderzoek waarvan Robin desondanks de resultaten aan den volke
voorgehouden heeft. De intrige, waarbij Van Wort op even ingenieuze als elegante
wijze een weerspannig ondernemingsraadslid de wacht aanzegt, geeft Het tekort de
aangename spanning van een thriller. Dat aspect is een extra, net als het romantisch
intermezzo van een in-de-knop-gebroken vrijage met Robins aantrekkelijke, enigszins
door diens affaires verwaarloosde echtgenote Marjolein. Die lieve dame heeft behoefte
om het allemaal meteen uit te praten met haar eeuwigontrouwe Robin. Een
andersoortig huwelijksreparatiereisje - een Second Honeymoon naar New York - is
haar beloning. ‘De versierder. Van mij oppikken dat het tijd werd voor een wat
nederiger houding, maar toch zelf de reisbestemming van het verzoeningsuitje bepalen,
dat was opportunistische klasse’, denkt de afgedankte minnaar-van-één-nacht grimmig
Vervolg op pagina 14

Poetry International Hebreeuws
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Tijdens Poetry International 1988 in De Doelen in Rotterdam (nog tot
zaterdag 25 juni) staat speciaal de Hebreeuwse poëzie in de aandacht.
Aanwezig zijn onder meer Yehuda Amichai, Meir Wieseltier, Ory
Bernstein en Nathan Zach. Werk van deze dichters staat ook in de zojuist
bij Meulenhoff verschenen bloemlezing Aan de oever van de wijde zee Zeven Hebreeuwse dichters van nu (88 p., f 37,50), vertaald door Tamir
Herzberg en Shulamith Bamberger en ingeleid door Rueven Kritz en Haya
Hoffman. De vijf gedichten die hierbij zijn afgedrukt komen uit deze
bundel.

Tegen Afscheid
Mijn kleermaker is tegen afscheid.
Daarom, zei hij, gaat hij niet meer weg. Hij wil niet
scheiden van zijn enige dochter. Hij is beslist
tegen afscheid.
Ooit nam hij afscheid van zijn vrouw en hij heeft haar
niet weergezien (Auschwitz). Hij nam afscheid
van zijn zusters en ook hen
zag hij niet weer (Buchenwald). Ooit
nam hij afscheid van zijn moeder (zijn vader ging dood
op hoge leeftijd). Nu is hij
tegen afscheid.
In Berlijn was hij een kennis en goede vriend
van mijn vader. Ze maakten samen een mooie tijd door
in dat Berlijn. Die tijd is voorbij.
Van nu af aan
gaat hij nooit meer weg. Hij is beslist
(mijn vader is inmiddels gestorven)
tegen afscheid.

Nathan Zach (1930); vertaling: Tamir Herzberg

Identiteit
ik ben een beest dat luistert naar de naam mens
en met mijn ogen zie ik mens
niets dan mens en in de hele wereld
zie ik mens niets dan mens
leeg is de wereld en er is niets dan mens
zelfs in de woestijn is niets dan geenmens
overal waar ik kom is niets dan geenmens
de kleur en de smuk van het licht
bij geen mens de zuurstof om te ademen
en de wereld is mens niets dan mens

Meir Wieseltier (1941); vertaling: Tamir Herzberg

Trots
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Ik zeg je, zelfs rotsen breken,
en niet uit ouderdom.
Jaren liggen ze op hun rug in de kou en de hitte,
zoveel jaren,
het geeft bijna een indruk van rust.
Ze komen niet van hun plaats,
en zo blijven de barsten verborgen.
Een soort trots.
Wachtend zien zij de jaren voorbijgaan.
Degene die hen stuk zou slaan
is nog niet gekomen.
En zo tiert het mos, de zeewieren warrelen en de
zee spoelt aan en terug,
en het is alsof ze roerloos liggen.
Tot er een zeehondje komt om zich langs de rotsen
te wrijven,
hij komt en gaat weg.
En opeens is de steen gescheurd.
Ik heb je toch gezegd,
als rotsen breken, gebeurt het bij verrassing.
En zeker bij mensen.

Dahlia Ravikovitch (1936); vertaling: Shulamith Bamberger

Van drie of vier in een kamer
Van drie of vier in een kamer
staat er altijd wel één bij het raam,
gedwongen het onrecht te zien tussen de struiken
en de branden op de heuvel.
En hoe mensen die heel zijn vertrokken
's avonds als kleingeld worden thuisgebracht.
Van drie of vier in een kamer
staat er altijd wel één bij het raam
met zijn donkere haar boven zijn gedachten.
Achter hem, de woorden.
En vóór hem de stemmen, zwervend zonder rugzak,
harten zonder proviand, profetieën zonder water
en grote stenen die ongeopend
terug zijn gebracht, als brieven zonder
adres en zonder ontvanger.

Yehuda Amichai (1924); vertaling: Tamir Herzberg

Een hond achter de liefde aan
Nadat je me had verlaten
heb ik een speurhond laten ruiken
aan mijn borst en aan mijn buik. Hij
zal zijn neusgaten vullen en eropuit gaan
om je te vinden.
Ik hoop dat hij zal vinden en dat hij
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de ballen van je minnaar zal verscheuren
en zijn pik afbijten,
of tenminste dat hij mij tussen zijn tanden
je kousen brengt.

Yehuda Amichai
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De gespierde christen en andere ideale mannen
Over het mannelijke van de man
The Neo-Pagans Friendship and Love in the Rupert Brooke Circle door
Paul Delany Uitgever: Macmillan London, 270 p., f 64,30 Importeur
Nilsson & Lamm
Manliness and Morality Middle-class Masculinity in Britain and America
1800-1940 samengesteld door J.A. Mangan & J. Walvin Uitgever: St.
Martin's Press, 278 p., f 45,60 Importeur Proost & Brandt Distribution
The old lie The Great War and the Public School Ethos door Peter Parker
Uitgever: Constable, 319 p., f 64,50 Importeur Nilsson & Lamm
Gert Hekma
Nadat thema's als vrouwen en vrouwelijkheid en homoseksuelen en homoseksualiteit
tot onderwerp van de geschiedbeoefening zijn gemaakt, gebeurt dit nu ook met
mannen en (on)mannelijkheid. Het lijkt wel of historici steeds het bijzondere en
verborgene zoeken alvorens het algemene en openbare te vinden. Vanuit
vrouwenstudies is dikwijls het verwijt aan de wetenschap geweest dat het altijd over
mannen ging en dat vrouwen werden vergeten. Langzamerhand kunnen we vaststellen
dat de mens van de menswetenschappen evenmin man als vrouw was: de geschiedenis
van mannelijkheid moet evengoed worden geschreven als die van vrouwen en
vrouwelijkheid.
De eerste ‘mannenboeken’ zijn alweer enige tijd geleden verschenen, zoals Klaus
Theweleits Männerphantasien (1977/8) of Peter Stearns' Be a Man (1979). Het zijn
boeken die getekend zijn door de fase van emancipatie waarin sommige mannen zich
in de jaren zeventig bevonden. In een belangwekkend artikel in Theory and Society
(1985) hebben drie Australische sociologen betoogd dat de belangrijkste impuls voor
mannenstudies uit homostudies komt. Een goed voorbeeld van door homostudies
geïnspireerd werk is George L. Mosse's Nationalism and Sexuality (1985) waarin
idealen van mannelijkheid een prominente plaats innemen: de vrijwilliger van de
Eerste Wereldoorlog als stereotiepe ‘nieuwe man’, met alle duidelijkheden en
dubbelzinnigheden die daaraan kleven (Rupert Brooke, Ernst Jünger).
Niet alleen in de hoek van ‘emancipatoire’ studies bestaat interesse voor man en
(on)mannelijkheid. Ook serieuze, buitenlandse historici avonturieren op dit terrein.
De bundel Manliness and Morality. Middle-class Masculinity in Britain and America,
1800-1940 is daar een voorbeeld van. De twaalf artikelen zijn nogal wisselend van
kwaliteit. Omdat mannenstudies zo'n pril terrein zijn, ontbreekt het brede gebaar
nogal eens, terwijl de historische detailstudies voor de leek vaak erg gezocht zijn.
De auteurs maken in ieder geval duidelijk dat er verschillende mannelijkheidsidealen
hebben bestaan: in het tweede hoofdstuk over 19de-eeuws Noord-Amerika komen
de ‘christian’, de ‘achieving’ en de ‘primitive’ vormen aan de orde. De moeders
leerden hun zonen ‘christelijke’ waarden, terwijl de vaders nadruk legden op
‘presteren’ en de zonen onder elkaar veeleer het ‘primitieve’ ideaal in praktijk
brachten. De op Engelse kostscholen voorgestane ‘muscular Christianity’ verenigde
zulke nogal tegenstrijdige idealen. In andere hoofdstukken wordt weer gewezen op
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de invloed van het darwinisme of de wisselwerking tussen de opkomst van
groepssporten en de ontwikkeling van nieuwe mannelijkheidsidealen.
In de meeste artikelen gaat het om de wording van mannelijke stijlen in de
mannenomgeving (op één opstel na, waarin het gezin aan de orde komt). De
socialisatie van mannen lijkt hier vooral in mannengemeenschappen plaats te vinden:
sporten, kostscholen, leger, de padvinderij en de wereld van pioniers, zoals jagers
en ontdekkingsreizigers. Het accent is waarschijnlijk op deze onderlinge
mannenwereld komen te liggen omdat de mannelijkheidsidealen daarin nogal eens
op de spits zijn gedreven, en in geprononceerde vorm beter zijn te onderzoeken.

Antisensueel
De mannenstudies zijn later op gang gekomen dan de homostudies en vele
mannenwereldjes zijn al besnuffeld door homostudies als Fundgruben van
homo-erotiek. In zijn artikel ‘Passing the Love of Women’ verwerpt Jeffrey Richards
deze toeëigening door homostudies. Hij ontkent in alle toonaarden dat deze traditie
van ‘manly love’ homoseksueel zou zijn; zij zou volgens hem juist in tegenstelling
tot de huwelijkse liefde kuis zijn en altijd kuis zijn gebleven. Oscar Wilde kon zich
tijdens zijn proces wel beroepen op David en Jonathan, op Plato, Michelangelo en
Shakespeare, maar volgens Richards stonden zijn seksuele praktijken met
hoerenjongens dwars op de idealen van de ‘manly love’. De diepe afgrond die
Richards op basis van zijn historische materiaal creëert tussen reine liefde en zuivere
lust, doet wel erg onbeholpen aan, terwijl zijn idealisering van de kuise vriendschap
ronduit bekrompen is, zelfs antisensueel. In mannengemeenschappen was de ‘manly
love’ soms kuis, soms seksueel en soms kuis én seksueel. Zulke verschillen moet je
niet wegwuiven, maar interpreteren.

F.E. Robeson's House XI in Eton, 1913

Het paradoxale karakter van homoërotiek in mannenverband wordt meer recht
gedaan in Peter Parkers The Old Lie. The Great War and the Public School Ethos.
Hij geeft duidelijk aan dat de vriendschapsidealen van de Engelse kostscholen
regelmatig op homoseksuele hofmakerij uitliepen en dat homo-erotiek in het bestaan
van een hele generatie Britse mannen een centrale plaats innam. Parkers bijdrage
aan het debat over kostscholen en oorlog is dat hij in tegenstelling tot andere auteurs,
zoals ook Paul Fussell in zijn The Great War and Modern Memory (1975),
beklemtoont dat de kostscholen juist helemaal geen goede opleiding boden voor de
Eerste Wereldoorlog. Hooguit vormde de homo-erotiek van de kostscholen en de
groepssporten een goede basis voor vriendschapsbanden waardoor de soldaten betere
kansen hadden de verschrikkingen van de loopgraven te overleven.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Oefening van de cavalerie

Volgens Mosse zijn de homoseksueel en de decadent het schrikbeeld van de
‘nieuwe man’, een ideaal dat in de 19de eeuw werd ontwikkeld en een hoogtepunt
vond in de literatuur over de loopgravenkameraderie die in en na de Eerste
Wereldoorlog werd bezongen door zulke verschillende auteurs als Wilfried Owen,
Siegfried Sassoon, Robert Graves, Ernst Jünger, Erich Remarque. Noch op de
homoseksueel als de onmannelijke man noch op de homoerotiek in
mannengemeenschappen wordt nader ingegaan in de bundel Manliness and Morality.
In Paul Delany's The Neo-pagans, Friendship and Love in the Rupert Brooke Circle
komt naar voren hoezeer de dichter met de blonde haren en de blauwe ogen die het
soldateske ideaal van de Engelsen in de Eerste Wereldoorlog belichaamde en wiens
verzen dat ideaal vertolkten, zelf geen raad wist met zijn homo- en heteroseksuele
neigingen. Minstens één keer heeft hij de liefde bedreven met een jongen, maar zijn
epistolaire beschrijving ervan toont de belevenis als een klinisch experiment: de
subjectiviteit geobjectiveerd. Brooke wist trouwens al evenmin raad met vrouwen.
Hij was in alle opzichten een mislukte held: als dichter niet voldragen, als soldaat
gestorven aan een ziekte voordat hij het front had bereikt, terwijl de kuise idealen
van de neo-pagans slechts frustraties en neuroses opleverden. Van de drie besproken
boeken is dat van Delany het aardigst, omdat hij op basis van zeer aardse informatie
laat zien hoezeer de mannelijke held een mythische figuur was.
Zowel de idealen van mannelijkheid als de mannenverbanden waarbinnen zulke
idealen zijn geleerd, verdienen aandacht, ook in Nederland. Hoewel een traditie van
kostscholen en oorlogen hier minder is geworteld, kennen wij toch globaal dezelfde
idealen. Maar de ware man is hier minder het tegendeel van het mietje; homo-erotische
mannenclubs hebben niet zo'n succes gehad. Misschien zijn Nederlanders juist zo
tolerant ten opzichte van homoseksualiteit omdat een mannenwereld hier zelden zo
is gecultiveerd: doe maar gewoon, dan ben je al mans genoeg.
■
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De paus van de abstracte kunst
De historische rol van de Amerikaanse kunstcriticus Clement Greenberg
Clement Greenberg The collected essays en criticism Deel 1: Perceptions
and Judgements, 1939-1944 Deel 2: Arrogant Purpose, 1945-1949 Redactie:
John O'Brian Uitgever: The University of Chicago Press, f 15,50 per deel
Importeur: Fred Hermans, Hoorn
Mariëtte Haveman
Een fotograaf die een reportage wil maken van het leven in de voorsteden van Chicago
stelt zich een doel waarvan de verwezenlijking tot op zekere hoogte beredeneerd kan
worden. Voor de autonome kunst geldt dat veel minder. Daar cirkelt het rond
begrippen als zeggingskracht, academisme, persoonlijke visie, oorspronkelijkheid,
zonder dat je precies kunt zeggen wat onder die begrippen verstaan moet worden.
Precisie, begrip en probleemstelling zijn geen woorden die door kunstkenners veel
worden gebruikt. Vaak ontmoeten ze het nodige wantrouwen.
Hetzelfde geldt, in mindere mate, voor de poëzie. Kort geleden omschreef Kees
Fens goede poëzie als iets dat al te absolute definities per definitie uitsluit. Zijn visie
kwam daarin overeen met die van de Amerikaanse criticus Clement Greenberg. ‘Het
gedicht biedt nog steeds mogelijkheden van betekenis - maar alleen mogelijkheden.
Zou een betekenis met te veel precisie worden gerealiseerd, dan verliest het gedicht
het grootste deel van zijn effectiviteit, die bestaat uit het mobiliseren van het
bewustzijn door de rand van de betekenis te benaderen en er toch niet overheen te
vallen’, zo beschreef Greenberg het in 1940 in zijn essay ‘Toward a Newer Laocoon’.
Voor beeldende kunst ging het naar zijn idee nog een stapje verder. ‘Schilder- en
beeldhouwkunst kunnen nog méér compleet niets anders zijn dan wat zij doen; (...)
Het schilderij of beeld put zich uit in de visuele sensatie die het produceert.’
Greenberg formuleerde deze trotse wet van de absolute autonomie op zijn
eenendertigste, en bezegelde daarmee in belangrijke mate het lot van de moderne
kunst. Daarmee wil ik niet zeggen dat hij dat lot veroorzaakte, zoals nu door zijn
tegenstanders wel wordt beweerd. Zijn rol lag vooral in het sanctioneren van de
autonomie van de beeldende kunst. Had hij dat niet gedaan, dan was de moderne
kunst waarschijnlijk net zo autonoom geweest, en misschien ook net zo abstract,
maar dan had die abstractie niet de onverbiddelijke vorm gehad die het in de jaren
vijftig kreeg.
De rol van bepaalde critici hierin, zowel ten voor- als ten nadele, is in het verleden
groter geweest dan vaak wordt aangenomen. Hoewel er in de beeldende kunst veel
mensen rondlopen die zich erop laten voorstaan nooit een letter over kunst te lezen,
zijn de termen en begrippen waarvan zij zich met meer of minder gemak bedienen,
ooit ontworpen door kunstcritici zoals Clement Greenberg. Hij was niet de eerste,
maar wel de meest gezaghebbende stem die het begrip ‘academisch’ zijn notoire
klank gaf. Hij joeg de ‘literaire’ inventie uit het huis der kunst, als een minderwaardige
impuls die onderdrukt moest worden. Hij was degene die in zijn artikelen over de
abstract-expressionisten (Jackson Pollock, Ad Reinhardt, Willem de Kooning en
anderen) het begrip zeggingskracht in de kunst terugbracht tot de zuivere ontplooiing
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van het medium zonder verstorende verwijzingen naar de buitenwereld. Het liefst
had hij Rubens en Rembrandt ook tot abstracte kunstenaars gemaakt, en af en toe
doet hij daar eigenaardige uitspraken over. Het gevolg is dat sinds de jaren veertig
een ontzaglijke hoeveelheid talent is geïnvesteerd in het al dan niet omzeilen van
deze klippen. Hij maakte ze tot problemen, waar niemand meer omheen kon. Dit
alles met een paar lange essays in het blad Partisan Review en een grote hoeveelheid
kleine stukjes in The Nation.

Fel en trefzeker
De vraag is: hoe komt een criticus zo uitermate machtig?
Daar zijn verschillende oorzaken voor te bedenken.
Allereerst het tijdstip: Greenberg schreef zijn meest geruchtmakende essays ‘Avant-Garde and Kitsch’, ‘Toward a Newer Laocoon’ - beide in 1940, toen de
Europese critici en kunstenaars het te druk hadden met andere dingen. Tot dan toe
was de Amerikaanse kunst een provinciaalse aangelegenheid geweest. Greenberg
sprong in het gat en de taak die hij voor zich zag was: de Amerikaanse kunst voorzien
van een waardiger plaats in de geschiedenis. Die ambitie deelde hij met Jackson
Pollock en nog een paar schilders, en zo ontstond de New York School, het bolwerk
van de moderne kunst in de jaren vijftig.

De enige groepsfoto van de abstract-expressionisten, gemaakt door Nina Leen voor het tijdschrift
‘Life’ in januari 1951. Bovenste rij, van links naar rechts: Willem de Kooning, Adolph Gottlieb,
Ad Reinhardt, Hedda Sterne; middelste rij: Richard Pousette-Dart, William Baziotes, Jackson
Pollock, Clyfford Still, Robert Motherwell, Bradley Walter Tomlin; zittend: Theodore Stamos,
Jimmy Ernst, Barnett Newman, James Brooks, Mark Rothko. (Foto uit ‘Jackson Pollock, A
Biography’ door Deborah Solomon) Inzet: Clement Greenberg.

Bovendien was Greenberg (en schreef hij als) een persoonlijkheid. De ingrediënten
daarvan zijn minder makkelijk samen te vatten. Toch komen ze tot uitdrukking in
zijn stijl van schrijven en in zijn smaak. Die stijl is verrassend helder, fel en trefzeker
en nooit, nooit weifelend. Greenberg nam zijn verantwoordelijkheid als fakkeldrager
van de moderne kunst hoog op, onder andere in het doen van stellige uitspraken. In
de jaren veertig deelde hij links en rechts in zo'n hoog tempo zo veel vingertikken
en schouderklopjes uit dat je tijdens het lezen van deze twee delen verzamelde
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kritieken bevangen wordt door een lichte duizeligheid, en ook bewondering voor
zijn uithoudingsvermogen. Stel je iemand voor in een lunapark, bezig met zijn
linkerhand kapellen te vangen en met de rechter hazen te schieten: Clement Greenberg.
Eén gevolg daarvan is dat zijn kritieken zelden of nooit saai zijn. Waar hij ook
over schrijft, kunst, literatuur of politiek, altijd is er iemand aan het woord die zich
oprecht kwaad maakt of die iets oprecht bewondert, en het is de moeite waard om
hem te volgen in de manier waarop hij zijn eigen reacties verklaart. Schelden en
honen deed hij met mate, maar als hij het deed was het vernietigend. Een bepaald
gedicht dat hem niet bevalt noemt hij ‘een hoogtonig, vlaggezwaaiend, schaamteloos
smeken om applaus’. Een dito schilder: ‘Eugene Berman, neoromanticus, is, naar ik
aanneem, een schilder. Maar we kunnen ons de moeite besparen door hem te
beschrijven als een simpele specialist in frissons voor het cocktailuurtje.’ Aan zulke
gemene uitspraken voel je wat een hartgrondige en nietsontziende afschuw hij had
van alles wat zweemde naar namaak en valse pretenties - althans alles wat híj
daaronder verstond. Zelfs bij de door hem meest bewonderde kunstenaars was hij
altijd op zijn hoede voor valse noten. Híj bepaalde de hiërarchie en de norm, en als
iemand het waagde af te wijken schreef hij rustig dat die iemand ‘zich moest
schamen’. Hij hield ook niet zo erg van het kleine, miniatuurachtige, dat hij al gauw
kleinburgerlijk noemt, zelfs bij Paul Klee, ook al erkent hij diens grootheid in het
kleine. Zijn voorkeur ging uit naar de brede beweging en een voelbare kern van
overtuigingen, en die eisen stelde hij ook aan zichzelf.
Greenberg nam altijd zijn reacties tot uitgangspunt, omdat hij geloofde dat kunst
uiteindelijk gebonden was aan het zuivere smaakoordeel en ook omdat hij domweg
een hekel had aan schrijvers (niet alleen critici) die hun persoonlijkheid buitenspel
zetten. Dat laatste beschouwde hij als een typische zwakheid van Amerikaanse
schrijvers, het gevolg van een al te krampachtig streven naar professionaliteit. De
schrijver Randall Jarrell noemde hij bijvoorbeeld ‘een van de meest intelligente
personen die Engels schrijven op dit moment’, maar ‘zoals Fred Astaire, nog een
uitzonderlijk begaafde Amerikaan, lijkt het alsof hij een blanco persoonlijkheid heeft.
Zijn schrijven, kritisch en poëtisch, ondanks al zijn brille, ontbeert een kern... In
plaats van jezelf te completeren door je werk vervorm je jezelf.’ En inderdaad, ook
als je Amerikaanse kunstkritieken leest kom je Fred Astaire voortdurend tegen.

Verraad
Wat je ook van Greenberg kunt zeggen, niet dat hij een blanco persoonlijkheid heeft.
Ik denk dat dat uiteindelijk de belangrijkste reden is dat je zijn kritieken nu nog met
plezier kunt lezen. Zijn meningen zijn nooit gratuit, altijd verankerd in een voelbare
kern van overtuigingen. Het is iemand die je de gelegenheid geeft om met hem van
mening te verschillen. Zoals John Brian het formuleert met een citaat van F.R. Leavis
in de inleiding tot deze kritieken: ‘Collaboration may take the form of disagreement,
and one is grateful to the critic whom one has found worth disagreeing with.’
Het meest fundamentele disagreement dat ik met Greenberg heb is gelegen in zijn
theorie, die een derde belangrijke reden is voor zijn invloed: het idee dat de abstracte
kunst niet alleen een mogelijkheid was, maar een noodzakelijkheid in de tijden waarin
wij leven. Abstractie was voor hem de norm en elke afwijking van die norm
beschouwde hij als niets minder dan verraad aan de geschiedenis, die volgens hem
nu eenmaal dicteerde dat de kunst zich in de twintigste eeuw op zijn eigen stellingen
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terug moest trekken om ‘zuiver’ te blijven in een wereld vergeven van kitsch.
Wenselijk of niet, dat was iets waar wij volgens hem aan vastzaten. ‘Van de abstracte
kunst kunnen wij ons niet ontdoen door haar simpelweg te vermijden. Of door haar
te ontkennen. De enige manier om ermee om te gaan is door haar te assimileren, door
onze weg er doorheen te vechten.’
Deze uitspraak is een zuiver voorbeeld van de self-fulfilling prophecy. Inderdaad
was er in 1950 een situatie ontstaan waarin er geen enkele mogelijkheid was voor
kunstenaars om de abstractie te vermijden of te ontkennen zonder buitenspel gezet
te worden. Een situatie waar Greenberg een belangrijk aandeel in had.
Greenbergs theorie ontnam het individu veel keuzevrijheid, maar daar stond
tegenover dat hij de kunst een grootse plaats toekende in de vaart der volkeren. Dat
verklaart de aantrekkingskracht van zijn theorie. Het zuivere smaakoordeel was voor
hem iets dat in direct verband stond met ‘historische processen’, waarbij hij (zoals
veel literaire critici uit zijn omgeving) zich beriep op de marxistische
geschiedschrijving. Zijn eigen scenario zag er als volgt uit: ‘Rond 1848 had de
romantiek zich uitgeput. Nadien kon die impuls, hoewel die zijn oorsprong had in
de bourgeois samenleving, alleen nog optreden in de gedaante van een ontkenning
van die samenleving.’ (In: ‘Toward a Newer Laocoon’.) Dat leidde tot avantgarde
en een toenemende ‘platheid’ van het kunstwerk.
Deze schets doet sterk denken aan een observatie van Karel van het Reve, die erop
neerkomt dat twijfelachtige stellingen vaak ‘aannemelijk’ worden gemaakt door de
toevoeging van een even twijfelachtige premisse. Door de vorm van de schijnbare
oorzakelijkheid (uitputting romantiek leidde tot avant-garde) komt niemand meer
op het idee om de premisse nader te onderzoeken.
Greenbergs premisse dat ‘de romantiek zich in 1848 had uitgeput’ komt geheel
voor zijn eigen rekening. Er is geen enkel historisch argument voor te vinden, behalve
datgene wat hij als het gevolg van die situatie opvoert: het optreden van een ‘nieuwe
platheid’ in de schilderijen van Courbet. Toch was het de hieruit volVervolg op pagina 16
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Tijdschrift
Ingeklemd tussen twee prachtige bijdragen met herinneringen aan beminde personen
wordt in Hollands Maandblad 1988 4/5 de discussie over ons universitair bestel
voortgezet. Al geruime tijd is hierover, aanvankelijk in de kranten en later in Hollands
Maandblad een polemiek met verschillende deelnemers aan de gang. Zo schreef
H.L. Wesseling bijvoorbeeld al meer dan een jaar geleden in Hollands Maandblad
dat in de publieke opinie het vooroordeel van de wereldvreemde professor heeft
plaatsgemaakt voor het vooroordeel van de incompetente en indolente
wetenschappelijke medewerker. Een mening die B.F. Galjart aanhaalt als voorbeeld
bij zijn schets van ‘hoe het zo gekomen is’. In zijn stuk ‘De regels van het
wantrouwen’ gaat hij terug op de directieven die sinds het eind van de jaren zestig
het onderwijs en wel speciaal dat op de universiteiten hebben bepaald. De bedoeling
van regelgeving, stelt hij, is vrijwel altijd het verminderen of terugdringen van
informeel gedrag. Degene op wie die regels van toepassing zijn, zal het wantrouwen
van de regelgever met gepaste reserve tegemoet zien en op de een of andere manier
onder die regels proberen uit te komen. Dat gebeurde in de periode 1968-1973, waarin
de universitaire regenten van hun troon werden gestoten. Inspraak, solidariteit,
maatschappelijke relevantie en democratisering waren de trefwoorden van de revolte.
De wet universitaire bestuurshervorming moest al deze openheid opnieuw proberen
te reguleren. Bezettingen lieten zien dat dat niet altijd lukte. De tweede golf van
protest kwam niet vanuit de universiteit, maar vanuit de maatschappij. Men was
verontwaardigd over de geringe produktie aan de universiteit en sprak van de
zogenaamde nieuwe vrijgestelden. Galjart, zelf een socioloog, signaleert dat de
hooggespannen verwachtingen die de maatschappij had ten aanzien van het nut van
de sociale wetenschappen verzandden in scepsis, zelfs minachting. Overheid en
maatschappij wilden waar voor hun geld zien. Dit alles heeft geleid tot de
studieduurverkorting tot vier jaar en de vermindering van de financiering van
onderzoek en onderwijs. Galjarts bijdrage is helder en weinig rancuneus, iets wat je
van de stukken van George Mulder en Willem Vermeer niet zo kunt zeggen. Vermeer
luchtte al eerder zijn hart over de vermeende resultaten van de bezuinigingen op het
wetenschappelijk onderwijs in Hollands Maandblad vorig jaar. George Mulder poogt
nu aan te tonen dat zijn verontwaardiging gebaseerd is op verkeerd omgaan met ook
niet zo betrouwbaar cijfermateriaal en dat zijn litanie tegen de ‘bestuurskaste’ en de
‘dure beleidsambtenaren’ nergens op gestoeld is. Uiteraard krijgt Vermeer dan weer
in dit nummer ruimte voor een weerwoord. Ik zou het niet erg vinden als deze
discussie nu voor een poosje gestaakt werd. Naast de mooie poëzie van Toon Tellegen
en de fraaie tekeningen van Lucebert bevat dit nummer ook nog twee stukken met
herinneringen. Jaap Sikkens, een sociaal geograaf met literaire ambities (hij schreef
in 1962 een roman en in 1969 een toneelstuk) had begin jaren zeventig een aantal
ontmoetingen met A. Roland Holst. Vooral uit het tweede deel van zijn ‘Herinneringen
aan A. Roland Holst’ waarin hij de dichter bezoekt in zijn verzorgingsflat spreekt
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zijn ingehouden bewondering. In het stuk ‘De waterdame’ gaat Rascha Peper op
zoek naar de identiteit van haar jonggestorven en waanzinnige grootmoeder. Haar
korte leven werd overschaduwd door een geheimzinnige en bloederige moord, die
zij pleegde toen ze achttien jaar was. Door lang naar de enkele foto's te staren die de
ik-figuur van haar grootmoeder heeft probeert ze haar leven te begrijpen.
EVA COSSEE

Hans Vervoort
Vervolg van pagina 13
over zijn rivaal, maar hij houdt er niet minder om van zijn Marjolein. Veel recht
daarop kan ze niet laten gelden: zelfs van het mislukte moment suprême van hun
liefdesnacht is haar mannie op de hoogte.
Meer nog dan in de vermakelijke ironie der gebeurtenissen verraadt de ware klasse
van Hans Vervoort zich in die van zijn stijl. Er is iets monkelends in de manier waarop
Van Wort tegen de dingen aankijkt, geringschattend tegenover zichzelf, en met een
grote mate van scepsis ten aanzien van anderen. Het moet het mannetje in zijn hoofd
zijn ‘dat alles zag wat ik beleefde, en er eeuwig zijn hoofd over schudde’, dat in Het
tekort aan het woord is, die elke overmaat aan sentimentaliteit de kop in weet te
drukken, en die je toch telkens aan het lachen maakt. Dat mannetje moet over een
taperecordertje beschikken: de dialoogjes zijn onweerstaanbaar scherp, gevat, effectief,
gevoelig. Van Worts verliefdheid blijft in die context onaangetast als iets heel moois
- voor wat het waard is: niet veel meer dan een symptoom van de weerloosheid van
een man-alleen. Ook al biedt diens bestaan niet al te veel perspectieven, ‘al het andere’
is ervan gemaakt: ontroerend amusement dat het gemoed verheft.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (-)

Stephen King, De gloed (Luitingh, f
32,90)

3. (5)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

4. (4)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

5. (2)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

6. (3)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)
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7. (7)

Diverse auteurs, Inpakken en wegwezen
(Contact, f 10,-)

8. (6)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

9. (-)

Toon Hermans, Een mooie dag (De
Fontein, f 19,90)

10. (10)

Geerten Meijsing, Veranderlijk en
wisselvallig (De Arbeiderspers, f 38,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (5)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

2. (1)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

3. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

4. (8)

Steven Hawking, Het heelal (Bert Bakker,
f 29,90)

5. (-)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

6. (3)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

7. (4)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

8. (6)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

9. (7)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

10. (-)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
van Ditmar, f 29,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
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■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Bibliothecaris redt
Een van de meest bijzondere bibliotheken in Nederland is de Librije te Zutphen, een
middeleeuwse kloosterbibliotheek die vrijwel authentiek bewaard is gebleven. Dat
de Librije nu nog steeds bestaat is niet in de laatste plaats te danken aan de archivaris
en bibliothecaris die in 1899 werd benoemd, K.O. Meinsma. De bibliotheek in
Zutphen kreeg ook door zijn toedoen nationale bekendheid: zijn proefschrift
Middeleeuwse bibliotheken (1903) werd relatief veel gelezen, daarin is (uiteraard)
ook een hoofdstuk over de Librije opgenomen. Dat hoofdstuk werd nu herdrukt in
De Librije te Zutphen en van een inleiding voorzien door Bert Looper en A.J. Geurts
(De Walburgpers, 64 p., f 15,-). Looper belicht de biografie van de multatuliaan en
spinozist Meinsma, die onder het pseudoniem J. van den Ende zeer regelmatig in het
vrijdenkerstijdschrift De Dageraad publiceerde. In 1896 nam hij afscheid van ‘de
beweging’, publiceerde zijn eerste boek Spinoza en zijn kring en wijdde zich in
Zutphen verder aan de studie van oude boeken en bibliotheken. Nadat hij in 1899
tot bibliothecaris van de Librije werd benoemd, bracht hij het verspreide en
verwaarloosde bezit weer bijeen; onder zijn beheer ook werd in 1907 met de
restauratie begonnen.
Behalve de bewaard gebleven middeleeuwse inrichting van de bibliotheek maakt
vooral het bezit van bijzondere boekbanden deze Zutphense bibliotheek zo bijzonder.
A.H. Geurts schrijft over de restauratiegeschiedenis van dat bezit, die overigens nog
steeds doorgaat: de invloed van vocht en insekten is weliswaar enigszins in banen
geleid, maar nog steeds zuchten de banden onder de nadelige gevolgen van
onoordeelkundige vroegere restauraties. Sinds 1984 houdt de Stichting Librije toezicht
op de boekbindtechnische en historische facetten van de boekbandrestauratie.
Het herdrukte Librije-hoofdstuk uit Meinsma's dissertatie is nog steeds actueel:
de grondige naspeuringen naar de geschiedenis van de Librije kunnen nauwelijks
worden verbeterd. Daarbij - wellicht heeft J. van den Ende bij het schrijven
geassisteerd - is Meinsma's studie in een voor bibliothecaire kringen wel zeer
ongebruikelijk kritisch en levendig proza gesteld. Zelden, ook van hedendaagse
scribenten niet, lees je over geschiedenis en inrichting van een bibliotheek zo'n prettig
stuk.
AJ

Niet de daad
In retrospectie is het, zeker voor een buitenstaander, nauwelijks voorstelbaar hoe
benepen en vaak schijnheilig de atmosfeer in protestantse kringen is geweest. Hans
Werkman citeert in zijn nawoord bij de herdruk van Wilma's God's Gevangene
(Bosch & Keuning, f 25,90) dat oorspronkelijk in 1923 verscheen, mooie staaltjes
van wat hijzelf, nogal eufemistisch, ‘gesloten’ denken noemt. God's Gevangene werd
in 1980 door Gerrit Komrij herontdekt, toen hij in ‘Van de verkante keer’, dat werd
gebundeld in Averechts, op zoek ging naar oudere Nederlandse literatuur met een
homo-erotische thematiek. Wilma, die eigenlijk Wilma Vermaat (1873-1967) heette,
was tussen de wereldoorlogen de populairste romanschrijfster in christelijke kring.
Ze schreef wel vaker over controversiële onderwerpen, bijvoorbeeld over
dienstweigering. In God's Gevangene gaat het om de ‘groote, angstwekkende
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eenzaamheid’ van hen die ‘het masker dragen’, die een leven leiden ‘waarin liefde
het gevaarlijke woord was’, omdat die liefde ‘in een andere achting ging dan bij den
gewonen mensch’.
Deze sombere gedachten in God's Gevangene zijn van Barto, een jong en talentvol
plattelandsonderwijzer. Door de zelfmoord van een medebewoner van zijn kosthuis
komt hij tot het inzicht dat ook hij ‘een gebrandmerkte voor zijn leven’ is.
In hedendaagse ogen is het nogal vreemd dat die conslusie wordt getrokken zonder
dat er bij Barto sprake is van enige homoseksuele handeling of zelfs maar van een
verlangen dat een overtuigende indruk maakt. Niettemin waart om een futiliteit al
snel de mare door het dorp dat de eertijds zo gewaardeerde onderwijzer een ‘lotgenoot’
van de zelfmoordenaar is. Een muur van doodzwijgen wordt door de mensen om
hem heen opgericht, hetgeen hem uiteindelijk verplicht het dorp te verlaten. Voordien
openbaart Barto de aard van zijn ‘eenzaamheid’ aan een begrijpende vrouw, zoals
dat in dit soort boeken altijd gaat. In dit geval eerst aan zijn meisje, dat wel ervaren
heeft dat er iets is, en vervolgens, hoe kan het ook anders, aan zijn moeder. Het
absolute prototype van de vrouw die ‘weet’ hoe het gesteld is met de homoseksuele
liefde is natuurlijk Diotima, in het Symposium van Plato. De homo-erotische literaire
traditie is vol van Diotima's! Wilma is er één van.
Barto's moeder zet dan de toon voor de rest van het boek, doordat zij zijn verlangen
accepteert, maar hem dan oproept ‘rein’ te blijven, zich te onthouden - de officiële
visie van de rooms-katholieke Kerk. Barto is daar ook toe bereid, al verzet hij zich
tegen het destijds typische medische spreken over de homoseksualiteit: hij voelt zich
niet behoren tot een derde geslacht, en al helemaal niet ziek, wel gedesillusioneerd.
Het boek heeft een min of meer open einde. Een christusachtige figuur ‘met
dezelfde begrenzing’ in zijn leven, brengt Barto tot een plotseling inzicht, doordat
hij zegt: ‘...als God deze begrenzing in uw leven gebracht heeft dan bent u niet een
gevangene van menschen, van wie ook, dan bent u God's gevangene...’ Daarom
besluit Barto ‘met zijn liefde in Gods heiligdom’ te gaan, hetgeen kennelijk betekent
dat hij, om in het huidige protestants-christelijk jargon te blijven, zijn ‘homofiele
geaardheid’ accepteert, maar de daad niet wil volvoeren.
Volgens het nawoord van Werkman was dat ook de opvatting van Wilma zelf en
het is in ieder geval de opvatting van Hans Werkman. Het vreemde is dat er in de
roman eigenlijk ontzettend veel uitspraken en gedachten voorkomen die logischerwijs
tot de conclusie moeten leiden dat deze koninklijke weg leidt tot een geamputeerd
bestaan en ongekend leed. Het verbaast me dan ook volstrekt niet dat Wilma op het
eind van haar lange leven op haar standpunt is teruggekomen en er zelfs haar spijt
over heeft betuigd. Dacht Wilma minder gesloten dan haar moderne editeur?
WH

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

De buik van Rome
Het zag er naar uit dat de film The Belly of an Architect van
regisseur-scenarioschrijver Peter Greenaway nooit in Nederland zou worden vertoond.
De recensies in Engeland waren catastrofaal en misschien daardoor hing er ook in
Nederland een soort doem omheen. Een handjevol mensen had de film gezien tijdens
de filmdagen in Rotterdam begin dit jaar en het was ze naar verluid niet meegevallen.
Greenaway is inmiddels al weer een paar films verder. Het is een man met een
enorme energie en met nog meer ideeën. Een cameraman vertelde dat hij tijdens het
draaien van de ene film 's ochtends om zes uur achter zijn schrijfmachine zat om aan
het scenario voor de andere te werken. Die scenario's zijn tot in de details uitgewerkt
en kunnen op zichzelf gelezen worden. A Zed and two Noughts verscheen als eerste,
begin dit jaar volgde The Belly of an Architect (Faber and Faber, f 29,25). In de
inleiding daarvan schrijft Greenaway dat hier de tekst is afgedrukt zoals hij die aan
de producenten presenteerde. Een versie die op sommige punten afwijkt van de
uiteindelijke film. Het gaat voornamelijk om schrappingen in dialogen en er zijn
enkele scènes vervallen. Met het boek erbij is te zien dat die scènes waarschijnlijk
wel zijn gedraaid, maar in de montage zijn gesneuveld. Zo duikt er in het scenario
op cruciale momenten een violist op, die in de film nauwelijks meer voorkomt - en
overigens niet wordt gemist.
The Belly of an Architect is het verhaal van de vierenvijftigjarige Amerikaanse
architect Stourley Kracklite (gespeeld door Brian Dennehy) die met zijn veel jongere
vrouw naar Rome gaat om daar een expositie in te richten van het werk van de
achttiende-eeuwse architect Etienne-Louis Boullée. Kracklite ziet dat project als zijn
levenswerk. In de trein, ergens op de grens van Frankrijk en Italië, verwekt Kracklite
het kind dat aan het slot van de film wordt geboren. In de negen maanden die de film
bestrijkt wordt de verhouding van het echtpaar allengs slechter. Die ontwikkeling
wordt uitvoerig geschetst, in dialogen en in de beelden en de symboliek die de zich
steeds sterker uitbreidende maagkanker van de architect begeleiden - de titel van de
film dient zeer letterlijk te worden genomen. Volgens Greenaway is de eigenlijke
hoofdrol in scenario en film toebedeeld aan de architectuur van Rome. Of dat ook
duidelijk wordt, kan iedereen nu zelf vaststellen, want The Belly draait in diverse
Nederlandse bioscopen. Wie gaat kijken moet rekening houden met een schier
onbedwingbare behoefte om onmiddellijk naar Rome af te reizen voor een diner in
de schaduw van het Pantheon.
DvdM
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Diny van de Manakker en Wim Hottentot

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
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Freud, A Life for our Time door Peter Gay, J.M. Dent, importeur Nilsson & Lamm,
f 68,15. De schrijver van The Enlightenment, The Bourgeois Experience schreef ook
een van de beste biografieën over Freud.
Spiegel Internationaal. Moderne poëzie uit 21 talen. Samenstelling Maarten
Asscher en Laurens Vancrevel. Meulenhoff, f 14,90. Bloemlezing uit door Meulenhoff
in vertaling uitgegeven dichters.
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Clement Greenberg
Vervolg van pagina 13
gende stelling die maakte dat hij zich zo onverbiddelijk uit kon spreken tegen
kunstenaars die niet aan zijn maatstaf van toenemende abstractie voldeden. Het is
verhelderend om in dit verband zijn kritieken over de ‘problematische’ schilder
Arshile Gorky te lezen.

Moralist
Dit kun je hem achteraf voor de voeten werpen, maar wat je hem natuurlijk niet kunt
verwijten is het enorme succes dat zijn opvatting in de jaren veertig en vijftig had in feite nog steeds, ook al wordt er nu onder een andere vlag gevaren. Er zou iemand
van zijn eigen formaat voor nodig zijn geweest om die invloed te verzwakken, en zo
iemand was er blijkbaar niet. Daarbij komt dat Greenbergs theorie een antwoord was
op een reëel probleem: het feit dat wij op deze wereld het hoofd moeten bieden aan
een overstelpende hoeveelheid ellendige rotzooi en het feit dat die lelijke rotzooi
overal zijn lelijke kop opsteekt: niet alleen in de kermissen en de supermarkten, maar
ook in de kunst. Greenberg was geen snob, hij beriep zich in zijn kritieken nooit op
de common sense van de goede smaak waarmee verfijnde geesten zich van filistijnen
hopen te onderscheiden. Ook was hij geen cynicus die zich uit algehele desinteresse
op een of andere tijdgeest beriep. Wel was hij een moralist, en daarmee plaatste hij
zich in een oude traditie die via Ruskin terugvoert op de door hem hevig verfoeide
Winckelmann. De moderne kunst was voor hem in een ernstige strijd gewikkeld
tegen de kitsch en tegen het academisme. Als daarin weinig ruimte overbleef voor
alles wat speels, communicatief en menselijk is, dan was dat volgens hem iets waar
wij ons bij neer moeten leggen.
Omdat hij zijn blik zo ver op de einder zette, heeft hij één historische wetmatigheid
over het hoofd gezien, namelijk dat zulke opvattingen als die van hem zelf de kans
lopen officieel en academisch te worden, wat dan ook gebeurde. In zijn opvatting
over fotografie was hij veel minder dogmatisch. Van alle artikelen over beeldende
kunst in deze twee delen is dat over Edward Weston en Walker Evans het minst
gedateerd en vooral daar komt tot uitdrukking hoe goed hij kon kijken zonder zichzelf
kunstmatige beperkingen op te leggen.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 17 juni
De Maatschappij heeft het er maar druk mee, zegt een jonge literatuurvorser tijdens
de receptie. Hij schertst, maar uit zijn opmerking klinkt bezorgde ergernis over wat
de laatste jaren een voorname bezigheid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde is geworden. Zoëven werd het glas geheven op de onthulling van de
plaquette aan de gevel van de Haagse woning van mr. Carel Vosmaer. De bustocht
naar dat nu gedenkwaardige adres, De Ruyterstraat 73, vormde het waardig besluit
van een ‘studiemiddag’, waarop ook de onlangs gereedgekomen inventaris van
Vosmaers belangwekkende familie-archief plechtig werd overhandigd aan 's Rijks
archivaris.
De onthulling kreeg in slechts luttele minuten haar beslag. Bij ontstentenis van de
voorzitter van de Leidse Maatschappij (‘die is vermoedelijk in Vosmaers voetsporen
naar het zuiden afgereisd, om de honderdste sterfdag op eigen gepaste wijze te vieren’)
hielp bestuurslid Peter van Zonneveld de eregaste, mevrouw Vosmaer-Hudig, het
blauw-velours gordijntje wegtrekken, waardoor de bescheiden tekst zichtbaar werd:
‘Hier woonde en werkte mr. Carel Vosmaer 1826-1888’. Van Zonneveld, wiens
vuurdoop dit is, meldt met enige afgunst dat voorzitter Heestermans al drie
steenleggingen op zijn naam heeft staan. Vanaf 1981 bezorgde ‘de Maatschappij’
welhaast ieder jaar een gevelsteen op geboorte- of sterfhuizen van beroemde auteurs.
Uit de negentiende eeuw gingen Bilderdijk, Kneppelhout, mevrouw
Bosboom-Toussaint, Busken Huet en Verwey Carel Vosmaer voor. ‘Een ideale eeuw
voor gedenkstenen,’ concludeert Van Zonneveld te vreden over zijn favoriete eeuw,
die zelf grote mannen eerde met monumentalere standbeelden of gedenktekens.
Vosmaer kreeg er bij zijn afscheid van het aardse al een, maar die ‘Vosmaerbron’ -
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een fontein naar ontwerp van Alma Tadema in de Scheveningse Bosjes - werd om
onduidelijke redenen gesloopt.
Vosmaers verdiensten als ‘centrale figuur’ in het negentiende-eeuwse culturele
leven behoeven na alle lezingen daarover vanmiddag geen toelichting meer, die van
de Maatschappij misschien wel, vindt Van Zonneveld. Hij kan, behalve op plaquettes,
wijzen op de necrologieën die nauwgezet van ieder afgestorven lid worden
bijgehouden in het Jaarboek. De woorden van de toespraak (‘het huis zal zeker niet
in waarde dalen’) ontgaan de huidige bewoner, beeldend kunstenaar Auke de Vries:
die heeft zich wat argwanend bij de buren aan de overzijde van de straat verschanst.
Wel staat de deur van het pand uitnodigend open. De kinderfietsjes in de hal vormen
De Vries' excuus waarom de daar onder Vosmaers bewoning aangebrachte
muurschilderingen ‘in Pompejaanse stijl’ zich nog steeds onder kalklagen
schuilhouden. Vosmaer-biograaf dr. F.L. Bastet, op wiens naam de ontdekking ervan
staat, krabt ten bewijze bereidwillig aan de kalk.
‘Wie was Carel Vosmaer’ noemde Bastet zijn openingswoord, waarvan hij een
pleitrede heeft gemaakt voor ‘een volstrekt ten onrechte te veel vergeten figuur’. Op
Vosmaers kwaliteiten als vertaler van ‘Ilias’ en ‘Odyssee’ mag dan na het verschijnen
van die van de Duitser Voss zijn afgedongen door het grapje ‘Was Vosmaer Voss
maar’, in hem vinden we een ware Homo Universalis, een erudiet en virtuoos
cultuurjournalist, die streed voor de maçonnieke idealen van Wijsheid, Schoonheid
en Kracht. Zijn betekenis voor de Nederlandse literatuur (als degene die het opnam
voor het werk van jonge literatoren als Perk, Kloos, Emants, Verwey, Paap, Van
Eeden en Couperus) kan daarenboven moeilijk worden overschat.
Bastet is niet de enige spreker die bij zijn aandachtig gehoor weinig vertrouwdheid
veronderstelt met ‘de vader van Tachtig’.
Nop Maas, wiens lezing gaat over ‘De letterkundige reputatie van Carel Vosmaer
bij zijn tijdgenoten en bij het nageslacht’, weet bijna zeker dat een ter plekke gehouden
enquête uit zou wijzen ‘dat slechts weinigen van u een boek van hem gelezen hebben’.
De onbekendheid van nu staat in contrast met de roem van een eeuw geleden. Toen
stonden vier Vosmaer-titels op de lijst van de vijfentwintig meest geliefde boeken,
en werd Vosmaers reputatie voor de eeuwen verzekerd geacht. De tijdgenoot dweepte
bovenal met ‘Amazone’, in welks protagoniste hij Mina Kruseman wist te herkennen;
voor de moderne lezer is die sleutelroman helaas ‘alleen nog te lezen door er een
kunsthistorische encyclopedie naast te leggen’. Toch zou men ook nu nog een mooie
avond kunnen doorbrengen met het grappige gedicht ‘Londinias’. En zijn Flanors
‘Vlugmaren’ geen columns-avant-la-lettre, vergeleken als ze werden met Multatuli's
‘Ideën’? Bij zijn overlijden werd Vosmaer herdacht als ‘de grootste schrijver die
Nederland heeft voortgebracht’, citeert Maas uit de verzamelde necrologieën. De
eerlijkheid gebiedt hem eraan toe te voegen ‘dat Huet en Multatuli toen net overleden
waren’. Gelukkig is het enthousiaste oordeel dat de voorzitter van de Haagse
Geschiedkundige Vereniging in zijn dankwoord uitspreekt, zonder enig voorbehoud.
Alleen al om de bouwkundige beschrijvingen (‘poëzie geworden wiskunst’) in
‘Amazone’ verdient Vosmaer het om herlezen te worden: ‘Hij schreef veel mooier
over Rome dan Oek de Jong.’
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[2 juli 1988 - Nummer 26]
Ter zake
Diny Schouten

De Zuidafrikaanse toneelschrijver Pieter-Dirk Uys oogstte tot ver buiten zijn
geboorteland successen met zijn persiflages op president P.W. Botha. Om de
beschuldigingen te ontzenuwen dat hij zijn impersonations overdrijft, zocht Uys uit
toespraken, interviews en verklaringen de citaten bijeen die alle copy-rechten en alle
krediet van de voorstelling van Uys' show op naam zetten van Botha zelf. Uit P.W.
Botha In His Own Words, uitgegeven door Penguin Books, bevattende de ‘intiemste
gedachten’ van de president over apartheid, dictatuur, democratie en vrije pers, blijkt
inderdaad dat Uys geen woord van zijn satire zelf heeft hoeven verzinnen. De flaptekst
somt de meest veelzeggende quotes al op: ‘De rassenscheiding vond lang voor de
oprichting van de Nationalistische Regering plaats. God scheidde de rassen,’ en: ‘Ik
ben niet bereid om mijn eigen strot af te snijden ter wille van de wereldopinie.’ De
bronvermeldingen binnenin verwijzen veelal naar de Zuidafrikaanse The Star, reden
voor een extra dankbare vermelding voor de rapportage ‘van de gecensureerde pers
die nog steeds meldt wat hij zegt’. Producer Wim Visser haalt Uys' show Adapt or
Dye in augustus naar Nederland. Wie alvast kennis wil nemen van de teksten kan
echter niet bij iedere goede boekhandel terecht. Onder de boekhandels die in het
Penguin-uitgaafje een pro-Botha geschriftje meenden te zien en het fatsoenshalve
weigerden in de verkoop te nemen zijn Dekker van de Vegt in Nijmegen en zelfs
‘Penguin-depothouder’ Allert de Lange in Amsterdam. Bij Dekker van de Vegt is
men de mening toegedaan ‘dat pluriformiteit van meningen een prachtig goed is’,
maar die van Botha nu niet direct verspreid hoeven te worden: ‘De importeur had
het boekje niet moeten distribueren.’ Het personeel van Allert de Lange vond het
‘een moeilijk geval’. ‘Het heeft hier een paar dagen lang in de verkoop gelegen, maar
omdat Botha's afschuwelijke uitspraken commentaarloos zijn afgedrukt leidde het
tot misverstanden.’
De onderhandelingen tussen de Audax-groep in Gilze en Verenigde Lektuur Bedrijven
VLB in Amsterdam zijn nog gaande, zodat beide concerns nog wachten met de uitgifte
van berichten aan de pers. Audax, een conglomeraat van werkmaatschappijen voor
tijdschriftuitgaven, tijdschriftdistributie, leesmappenservice, een grafisch bedrijf,
een automatiseringsbedrijf en een ‘Auto Reparatie Leasing’-bedrijf, heeft volgens
het vakblad van de boekhandel Boekblad een omzet van vijfenzeventig miljoen
gulden; VLB, de holdingmaatschappij van Betapress, AKO, Van Ditmar en Van
Gelderen, zette vorig jaarlijks tweehonderd- tweeëntwintig miljoen gulden om, wat
aan Boekblad het commentaar ontlokte van ‘een muis die een olifant overneemt’.
Audax weigert vooralsnog elk commentaar over mogelijke - en gevreesde reorganisatieplannen in de vorm van directie-afslankingen of verplaatsing van de
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werkgelegenheid van Amsterdam naar Gilze. Voorlopig is het daarom ook onduidelijk
hoe bij Audax gedacht wordt over de voortzetting van de prestigieuze AKO
Literatuur Prijs. Publiciteitssecretaris van die prijs, Umtul Kiekens, maakt zich er
vooralsnog geen zorgen over: ‘De prijs is voor vijf jaar gegarandeerd, en in de
afgelopen bestuursvergadering is zelfs niet ter sprake gekomen dat de overname
consequenties zou kunnen hebben voor het voortbestaan van de AKO-prijs.’

De uitgave der ‘Boontjes’, de cursiefjes die Louis Paul Boon schreef in de Gentse
Vooruit, zal eindelijk dan toch haar beslag krijgen. Wel kostte ze destijds uitgever
Julien Weverbergh de kop bij de firma Elsevier-Manteau, waar het prestigieuze
project - acht gebonden delen van elk vierhonderd pagina's - als onverantwoordelijk
werd beschouwd en Weverberghs ontslag als directeur achteraf door zijn tijdelijke
opvolgster Angèle Manteau gemotiveerd werd met een beschuldiging van
ontoelaatbare financiële verrijking aan het editeurschap ervan. Elsevier verkocht
inmiddels alle Manteau-fondsen, en na langdurige onderhandelingen met de nieuwe
eigenaar René Malherbe van M&P, kwam het uiteindelijk tot een ‘totale verzoening’,
waarbij de wederzijdse procesvoeringen werden teruggetrokken. In ruil voor de door
Gerard Walschapuitgever Manteau betwiste naamgeving Houtekiet voor Weverberghs
nieuwe uitgeverij en het door Malherbe toegestane vertrek van Manteau-auteurs
Elisabeth Marain, Frans van Isacker en Walter van den Broeck, trok Weverbergh
zijn privéproces tegen Angèle Manteau in. Helemaal zonder wrok is Weverbergh
nog niet: ‘Het heeft nog een heel jaar geduurd voordat we de rechten van de
Boon-uitgave terugkregen.’ In oktober moet het eerste, ruim van biografische
aantekening voorziene deel verschijnen en aan de pers aangeboden worden ten huize
van Boonweduwe Jeanneke. De inkoop van de (Noord-)Nederlandse boekhandels
stemt Weverbergh optimistisch over de zakelijke toekomst van de ‘Volledige
Boontjes’, ‘maar het is heel droevig dat ik er bij het Belgische ministerie van Cultuur
geen cent subsidie voor heb gekregen. Vermoedelijk krijgt de uitgave van het volledig
werk van Gerard Walschap bij Manteau wel tegemoetkoming in de redactionele
kosten, maar Boon, dat kan nog altijd niet.’
Op 24 juli aanstaande wordt in Middenbeemster de Betje Wolff Prijs uitgereikt aan
schrijfster-dichteres Fleur Bourgonje, die volgens het juryrapport in alle genres
waarin zij haar werk beoefent getuigt van een ‘onafhankelijke geest’, Betje waardig.
Fleur Bourgonje betoont zich ingenomen met de prijs en met het compliment dat
juryleden Wim Zaal, Doeschka Meijsing en Emmy van Overeem haar maakten, al is
ze er enigszins verlegen onder: ‘Onafhankelijkheid van geest is wel iets wat ik
nastreef, maar de jury kan natuurlijk niet in mijn ziel kijken hoe onafhankelijk ik
mezelf vind.’ Schatplichtig aan Betje Wolff durft Fleur Bourgonje zich niet naar de
letter te noemen: jarenlang verblijf in het buitenland en interesse voor andere
literaturen dan de Nederlandse deed haar nog niet naar het oeuvre van Wolff-Deken
grijpen. Dat de ‘emancipatieprijs’ (van f 5000,-) specifiek naar een vrouw moest
gaan, was een voorwaarde waarvoor de Beemsterse wethoudster van Cultuur mevrouw
Termeulen nog wel wat moeite moest doen om hem door de raad te krijgen. Helemáál
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overtuigen liet die raad zich niet, zodat het voortbestaan van de prijs afhankelijk
werd gesteld van het promotionele effect van de prijs, die toch ook wel bedoeld was
om de gemeente Beemster cultureel aanzien te geven. De hoeveelheid aandacht van
de landelijke en zelfs de plaatselijke pers zal vermoedelijk de raad niet overtuigen,
maar dat kan nog goedkomen met de uitreiking op de precieze datum van Betjes
tweehonderdvijftigste geboortedag. Een beetje pech is het misschien wel dat de
gemeente Vlissingen als geboortestad van Betje Wolff diezelfde dag grootscheeps
gaat vieren. Een ‘multidisciplinaire werkgroep’ werkt hard aan de voorbereidingen
van maandenlange Betje Wolff-activiteiten: de onthulling van een gedenksteen, een
tentoonstelling, een literaire wandeling, literaire middagen en toneelvoorstellingen.
Vlissingen zocht wel contact met de gemeente Beemster, alwaar, omdat Betje er
predikantsvrouw was, het Museum Betje Wolff is gevestigd. Dat het niet tot
samenwerking zal komen wordt in de Beemster niet betreurd: ‘Ze hebben haar uit
Vlissingen met pek en veren weggestuurd, tenslotte.’

Gedicht
De in memoriam-schrijver
Woont tegemwoordig in een éénrichtingstraat
naast een vernielde wasserette
met een staartloze kat die van de vensterbanken
twee etages hoger springt en on verminkt terugkeert.
Alle jets van de wereld komen boven voorbij
als hij gaat zitten om Chopin te tingelen.
En hij zit opgescheept met een stiekeme postbode.
Elke dag voor de lunch is het foe jong hai
bij de Chinees om de hoek, en een jacht
door betrouwbare koppen in The Times.
In zijn dossier met onvoltooid werk zitten
Boll, Reagan, Sinatra en de paus...
Herstel betekent een slag voor hem, net als
een lijk dat hem te vlug af is.
Ooit werkte hij aan het bericht van een vriend
en nam vervolgens tulpen mee naar het ziekenhuis
Ze maakten een golfafspraak voor juni.
Thuisgekomen schreef hij aanvullingen
geïnspireerd door een staande foto
en een groot glas naar turf ruikende malt-whiskey.

MATTHEW SWEENEY
Uit: Het dwingende verleden. Dertien moderne Ierse dichters.
Samengesteld en ingeleid door Peter Nijmeijer, Meulenhoff, Poetry International
Serie, f 39,90
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Radicaal tot op het bot
Michael Foots hommage aan Lord Byron

The Politics of Paradise A Vindication of Byron door Michael Foot
Uitgever: Collins, 424 p., f 70,35 Importeur Nilsson & Lamm
Byron's Travels door Allan Massie Uitgever: Sidgwick & Jackson, 224
p., f 64,80
Bas Heijne
Het is bekend dat biografieën veelal het meest onthullen over de biografen zelf.
Tussen de regels van iedere levensbeschrijving door valt altijd nog een ander verhaal
te lezen: het relaas over de verhouding van de schrijver met zijn onderwerp. In die
zin is iedere biografie autobiografisch. Of dit ook interessante stof is, hangt natuurlijk
af van de persoonlijkheid van de biograaf.
Byron heeft geluk gehad, wat dat betreft. Van de honderden boeken die na zijn
dood, in 1824, over hem zijn geschreven, zijn er veel absurd en onzinnig te noemen,
maar slechts weinig saai. Dit is, denk ik, vooral te danken aan de verbazingwekkende
manier waarop Byrons persoonlijkheid uitnodigt tot herkenning en identificatie. De
meeste Byron-biografen raken gefascineerd en bevlogen door de aspecten van zijn
karakter waarin zij het meest van zichzelf herkennen. In de beste gevallen werpt juist
die persoonlijke betrokkenheid licht op facetten van Byron die tot dan toe in duisternis
gehuld waren; in de ergste gevallen aarzelt de biograaf niet de grote romanticus door
middel van een soort biografische hersentransplantatie met diens eigen persoonlijkheid
op te zadelen. Het is waar dat iedere biograaf min of meer aan een dergelijke
verleiding blootstaat, maar waarschijnlijk zijn er in geen enkel geval zovelen voor
bezweken als in dat van Byron.
In de eerste plaats heeft Byron dit aan zichzelf te danken: het ongrijpbare,
kaleidoscopische karakter van de dichter biedt iedere biograaf wat wils. In de
afgelopen decennia hebben we kennis kunnen maken met Byron als gevaarlijke
libertijn, Byron als godvruchtig christen, als vrijheidsstrijder, als aartsconservatief,
Byron als monster van egocentrisme, als seksuele messias (hetero-, homo- of
panseksueel), Byron als schromelijk overschat dichter, Byron als beste dichter aller
tijden, ik doe maar een greep. En meestal hebben Byrons serieuze biografen gelijk
en ongelijk; gelijk omdat ze met hun visie, zoals dat heet in recensententaal, een
‘waardevolle bijdrage’ leveren, een onbekende kant van Byron belichten, ongelijk
omdat hun gepreoccupeerdheid met juist die ene kant hen blind doet zijn voor
bepaalde, essentiele tegenstrijdigheden in Byrons karakter.
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Een goed voorbeeld is Louis Cromptons Byron and Greek Love uit 1985: door
zich te concentreren op de homoseksualiteit van de dichter plaatst Crompton diens
karakter op een verrassende wijze in een nieuw licht, aan de andere kant zou je
kunnen zeggen dat hij Byrons persoonlijkheid te kort doet, juist omdat hij deze geheel
en al vanuit een homoseksuele optiek bekijkt.
Eenzelfde bezwaar kan worden ingebracht tegen The Politics of Paradise, de
zojuist verschenen studie over Byron van oud-Labour-leider Michael Foot. Behalve
politicus noemt de auteur zich ook een fervent Byroniaan, zodat het bijna vanzelf
spreekt dat zijn boek over de politieke denkbeelden van de dichter handelt. Hoe groot
de verdiensten van dit boek ook zijn, de al te grote nadruk op dit ene aspect van
Byrons persoonlijkheid vertekent het beeld, alleen al omdat zo veel andere kanten
van Byron buiten beschouwing worden gelaten.

Reactionaire krachten
Foot noemt zijn betoog een ‘vindicatie’ en hij slaagt er inderdaad glansrijk in aan te
tonen dat Byron zijn leven lang standvastig is geweest in zijn radicale politieke
ideeën. Veel biografen, vooral Engelse, hebben in het verleden beweerd dat Byron
veel te veel aristocraat en egoist was om zich werkelijk ergens bij betrokken te voelen
en hebben zijn politieke bemoeienissen afgedaan als verveelde Spielerei. Zijn enorme
invloed op de Europese bevrijdingsbewegingen van de negentiende eeuw beschouwen
zij als een gelukkig misverstand, veroorzaakt door de opgeblazen mythe van Byron
als Grieks vrijheidsstrijder.
Met hen veegt Foot de vloer aan. In The Politics of Paradise legt hij zorgvuldig
de rode politieke draad in Byrons leven bloot, van diens inspanningen in The House
of Lords voor de arbeiders die in de eerste jaren van de negentiende eeuw met de
doodstraf bedreigd werden voor het kapotslaan van weeftoestellen, tot de glorieuze,
triomfantelijke aanval op de reactionaire krachten in het Europa van na 1815 in zijn
meesterwerk Don Juan. Met citaat na citaat bewijst Foot hoe de grote lord zijn leven
lang streed tegen de politieke hypocrisie en de rabiate oorlogszucht van de
conservatieven. Zijn grootste vijand was het zogenaamde cant, het schijnheilige
geneuzel waarmee politici, geestelijken en kranteredacteuren de waarheid naar hun
hand zetten. Later in zijn leven werd het Byrons specialiteit dit soort mensen beentje
te lichten in zijn satirische gedichten.
In zijn beruchte drama Cain schrok hij er zelfs niet voor terug hen met hun eigen
bijbel om de oren te slaan. De inhoud vatte hij als volgt samen: ‘Kaïn komt terug en
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doodt Abel in een opwelling van ontevredenheid, deels vanwege de politiek van het
paradijs die hen er allen uit verdreven had, en deels omdat (zoals het in Genesis
geschreven staat) Abels offer de Heer iets meer welgevallig was.’ Byron beschouwde
de verdrijving uit de Hof van Eden als het bewijs van Gods onrechtvaardigheid.
Enige tijd later deed hij er nog een schepje bovenop in Heaven and Earth, waarin
onschuldige vrouwen en kinderen die niet mee mogen op de ark van Noach God
beschuldigen van bovenmenselijke wreedheid. Een godsdienst en een cultuur die
zich dergelijk onrecht als uitgangspunt namen, dacht Byron, moesten wel
onrechtvaardig zijn; en hij zag de bewijzen overal om zich heen. Niettemin bezat hij
genoeg vertrouwen in een betere toekomst om zijn strijd voort te zetten: ‘God will
not always be a Tory.’
De slachtoffers van Byrons woede en spot lieten vanzelfsprekend geen gelegenheid
voorbijgaan zich te wreken. Terwijl Byron vanuit Italië canto na canto van Don Juan
bleef afvuren op zijn vermaledijde vaderland, haalde de Engelse pers zijn naam bijna
dagelijks door het slijk. Een van de verdiensten van Foots boek is dat hij laat zien
hoe fel de tegenstand was die Byron te verduren kreeg na zijn bekering tot het
Italiaanse ottava rima en de aardse poëzie van Don Juan. Hij kreeg niet alleen de
reactionaire krachten tegen zich, maar ook zijn beste vrienden, die zich geschokt
afvroegen wat er met de hooggestemde dichter van Childe Harold's Pilgrimage was
gebeurd en er bij hem op aandrongen het epos in de la te laten liggen. Don Juan werd
bepaald niet herkend als het komische meesterwerk dat het is, maar beschouwd als
de decadente pennevrucht van een zieke geest. Terecht prijst Foot Byrons
onverzettelijkheid en diens gloedvolle verdediging van zijn ‘nieuwe’ poëzie.
Foots bewondering voor zijn radicale dichter (en eveneens die voor William Hazlitt,
de criticus, essayist en tijdgenoot van Byron, die Foot er te pas maar vooral te onpas
bij haalt) mag met recht grenzeloos genoemd worden. Dat is ook precies zijn grootste
zwakheid. In zijn beschrijving van Byron als oprechte en standvastige radicaal gaat
hij voorbij aan een aspect van Byrons karakter dat mij essentieel toeschijnt: zijn
diepgewortelde ambivalentie jegens alles en iedereen, niet in de laatste plaats jegens
zichzelf. Het is waar dat de politiek een grote rol heeft gespeeld in Byrons leven,
maar hij was geen politicus. Bij hem gingen politiek idealisme en gekrenkte eigendunk
hand in hand, evenals betrokkenheid en cynische onverschilligheid. Weliswaar laakte
hij iedere, vorm van tirannie, maar hij heeft nooit de moeite genomen deze afkeer
theoretisch vorm te geven. Zijn haat jegens zijn hypocriete landgenoten maakte hem
tot een bewonderaar van Napoleon; een nogal dubieuze heldenverering die door Foot
vrolijk terzijde wordt geschoven. Bovendien ontpopte hij zich bij tijd en wijle als
een uiterst conservatieve radicaal. Over de arbeidersradicalen waarmee zijn vriend
Hobhouse zich afgaf, werd door de dichter vanuit Italië met veel aristocratisch dédain
geschreven, wat Foot met veel politieke vaardigheid weet te vergoelijken.
De biografische dweepzucht die zo nu en dan in The Politics of Paradise opduikt,
wordt begrijpelijk wanneer men tussen de regels door leest; ook in dit geval is de
relatie tussen de biograaf en zijn onderwerp onthullend. Zijn boek is overduidelijk
bedoeld als een hommage aan een man die zijn idealen trouw bleef in reactionaire
tijden, waarin velen hun ziel aan het establishment verkochten. Als zodanig is Foots
betoog een duidelijk commentaar op het huidige tijdsgewricht. Een keer laat hij zelfs
zijn masker een ogenblik zakken wanneer hij een criticus aanhaalt die een beschrijving
geeft van het koude en verwrongen karakter van lady Byron, waarna Foot vervolgens
opmerkt: ‘I thought for a moment he was writing of Mrs Thatcher.’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Achter de mythe
Het boek van romancier Allan Massie is duidelijk minder ambitieus dan dat van
Foot. Ter gelegenheid van Byrons tweehonderdste geboortedag vertelt hij in Byron
's Travels het verhaal dat al honderden keren verteld is: het leven van de grote lord,
aan de hand van diens omzwervingen over het Europese vasteland. Hoewel Massie
de lezer geen nieuwe feiten te bieden heeft, geeft zijn korte, mooi geïllustreerde
levensbeschrijving wel degelijk blijk van een eigen visie op de figuur Byron. Anders
dan Foot heeft hij bijvoorbeeld wel oog voor de complexiteit van diens karakter:
‘Byron dacht als een classicist, maar voelde als een romanticus.’ Bovendien
weerspiegelt zijn relaas een typisch hedendaagse kijk op het negentiende-eeuwse
heldendom van de dichter. Zagen vroegere biografen Byron het liefst als de glorieuze,
onwereldse vrijheidsstrijder die de Grieken hun vrijheid teruggaf, Massies
bewondering richt zich op de man achter de mythe: hij prijst Byron de realist, die
wist dat revoluties zorgvuldig voorbereid dienen te worden, die bleef doorploeteren
ondanks alle tegenstand en desillusies, en wist te volharden in zijn vrijheidsideaal
tegen beter weten in. Voor wie tot nu toe terugschrok voor de volumineuze
Byron-literatuur, kan Byron 's Travels dienen als een uitstekende eerste kennismaking
met een van de interessantste persoonlijkheden van de negentiende eeuw.
■
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Heroïsche high-tech-geneeskunde
Dr. Gale's hulp aan de Tsjernobyl-slachtoffers
Chernobyl, The Final Warning door dr. R.P. Gale en T. Hauser Uitgever:
Hamish Hamilton, f 55,70 Importeur: Nilsson & Lamm
Lucas Reijnders
In klassieke tragedies is de oorzaak van de grootheid van de held niet zelden dezelfde
als die van zijn ondergang. Er is heel wat te zeggen voor de stelling dat de westerse
beschaving verwikkeld is in een tragedie van dit type. De westerse cultuur is groot
geworden door wetenschap en techniek, en het zijn juist wetenschap en techniek die
het pad naar de afgrond lijken te effenen.
Bij de voorziene afwikkeling van het tragisch plot neemt het nucleaire dilemma
een belangrijke plaats in. De splijting van het atoom kan niet worden on-uitgevonden.
De kans op een kernoorlog is belangrijk groter dan nul, en er is een gerede kans dat
kernsplijting te eniger tijd het eind van de westerse beschaving zoal niet van de hele
mensheid zal betekenen. En kernenergie bedreigt het milieu, nu en in de verre
toekomst, met langdurige ernstige vervuiling.
De gedachte mee te doen aan een mars rechtstreeks de afgrond in is de meeste
intellectuelen een gruwel. Ook de schrijvers van Chernobyl, The Final Warning
willen er niet aan dat er sprake is van een onafwendbare nucleaire tragedie. Ze stellen
zich op een standpunt dat gangbaar is onder Amerikaanse ‘liberals’. De splijting van
het atoom is in essentie neutraal en kan zowel ten goede als ten kwade worden benut.
Een verstandig gebruik van nucelaire kennis is nodig en mogelijk. Als de voorraden
kernwapens worden gedecimeerd, kernenergie beter wordt georganiseerd en
voorshands niet expandeert en als de verdere verspreiding van kernwapens door een
Pax Sovjet-Americana wordt verhinderd, wacht ons een gouden tijd, aldus de
schrijvers.
Wie verwacht dat Chernobyl, The Final Warning deze boodschap gronding fundeert
of plausibel maakt dat het ongeval met de kerncentrale van Tsjernobyl inderdaad de
laatste waarschuwing is, komt echter bedrogen uit. Het analytische niveau komt
vrijwel nergens uit boven dat van de Libelle. De kern van het boek zijn veeleer de
wederwaardigheden van de eerste auteur, de Amerikaan R.P. Gale. Gale is specialist
op het gebied van beenmergtransplantaties. Hij kreeg in 1986 wereldfaam door zich
te laten uitnodigen voor de behandeling van slachtoffers van het kerncentrale-ongeval
in Tsjernobyl. Hij hielp mee na bemiddeling van de Amerikaanse olie-ondernemer
dr. A. Hammer, ‘die Lenin nog gekend heeft’, in het Moskouse ziekenhuis nummer
zes, waar een aantal van de zwaarst bestraalde Tsjernobyl-slachtoffers belandde.
Meer recent dook zijn naam op in het wereldnieuws toen in Brazilie een aantal
personen het ziekenhuis in moest na contact met radioactief cesium uit achtergelaten
medische apparatuur.
In een veredelde Privé-stijl doet Gale verslag van zijn bemoeienissen met de Groten
der Aarde (Gorbatsjov, Shultz, Reagan) en de slachtoffers van het
kernreactor-ongeluk. Hij blijkt een groupie van dr. A. Hammer in wiens voetsporen
hij met Sovjet-hulp hoopt te treden en een lid van de medische jet-set. Naar zijn
mening is niemand méér bezorgd over het welzijn van de Palestijnen dan het volk
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van Israël. Hij is een warm voorstander van heroïsche high tech-geneeskunde.
Beenmergtransplantatie is zo ongeveer het mooiste dat er is, en over vijf tot tien jaar
kan iedereen met leukemie (bloedkanker) genezen worden als hij maar de vrije hand
krijgt. Er valt echter geen kwaad woord als de activiteiten ter sprake komen van zijn
patroon Hammer bij mijnbouw van asbest, een sterk kankerverwekkende stof.
Zelf-relativering is niet Gales sterkste kant. De verhoudingsgewijs negatieve
evaluatie van beenmergtransplantaties door de leidster van de Russische artsen die
slachtofers van Tsjernobyl behandelden, wordt door Gale niet toegeschreven aan het
uiteindelijke minieme succes van deze behandeling maar aan ‘politieke
overwegingen’.
Erg informatief zijn de door Gale beschreven wederwaardigheden niet. Oorzaak
en gevolgen van het kerncentrale-ongeval in Tsjernobyl, het Sovjet medische systeem,
en de groten der aarde zijn elders beter beschreven. Het enige min of meer interessante
is het doorkijkje naar de bezigheden van Gales patroon A. Hammer.
Zowel Gale als Hammer laten zich na lezing van Chernobyl, The Final Warning
nog het beste typeren als handelaren in vreedzame-coexistentiesymboliek. In een
tijd waarin gekkigheden de ronde doen als ‘zo'n ongeluk als in Tsjernobyl kan in het
Westen niet gebeuren’ en ‘de Sovjetunie is het rijk van het kwaad’ mag men daar
niet te zeer op afgeven. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat zij nu, zoals ze
pretenderen, de dei ex machina zijn die een tragisch nucelair einde der tijden zullen
voorkomen.
■

Thrillers
De hoofdpersoon van Over the Edge van Jonathan Kellerman (Signet, f 16,65) is
zo vreselijk zelfgenoegzaam dat ik het boek al na het eerste hoofdstuk wou wegleggen
Doe dat echter niet, want verderop wordt het erg aardig en dan lees je, misschien
ook door gewenning, over het gekwaak van de klinisch psycholoog heen en heb je
ook bijna niet meer in de gaten dat zijn vriendin het mooiste, maar ook intelligentste
stuk van Californië of zelfs de wereld is en dat hij zijn huis ook zo smaakvol heeft
ingericht. Het verhaal over een superintelligente jongen die volledig door het lint is
gegaan en ervan wordt verdacht een massamoordenaar te zijn, krijgt dan een vaart
van zichzelf. Kellerman stopt wel heel erg veel uit de handboeken over
psychopathologie in het verhaal, maar dat maakt het voor de leek ook lekker sappig.
De klassieke vraag lijkt te zijn of genie en waanzin aan elkaar grenzen. Kellerman
heeft daaronder listig een familiedrama verborgen enigszins à la Ross Macdonald.
Niet zozeer mensen met een hoog I.Q. zijn gevaarlijk als wel types met een hoge
bankrekening.
In Dorothy L. Sayers heb ik nooit iets gezien. Deze schrijfster uit de jaren twintig
en dertig verzon een lord als hoofdpersoon voor haar detectives en dat is alleen maar
leuk voor snobs. Desondanks heeft Lord Peter Wimsey veel meer bewonderaars dan
je zou verwachten en die kunnen in de biografie van Janet Hitchman nog eens nalezen
hoe het allemaal zo gekomen is. Such a Strange Lady (NEL, f 16,50) verscheen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

voor het eerst in 1975 en is nu al voor de derde keer, met grote tussenpozen, herdrukt.
Echt veel wijzer word je er niet van. Hitchman geeft een keurige levensbeschrijving,
maar ze loopt met een boog langs de twee grote raadsels uit het leven van de schrijfster
heen. Op haar dertigste werd de ongehuwde schijfster zwanger en baarde in de
beslotenheid van haar familie een kind. Over het hoe, wat, wie en waar had ik graag
meer gelezen. Sayers zweeg erover als het graf, maar hield ondertussen wel allerlei
christelijke praatjes over goed en kwaad en andere morele onderwerpen. Het tweede
raadsel is het feit dat Sayers op het hoogtepunt van haar roem met haar detectives
ophield en zich geheel op christelijke teksten wierp. Had ze een aanwijzing gekregen,
had ze wroeging over haar levenswandel of trad ze gewoon in de voetsporen van
haar vader die dominee was? Het blijft allemaal duister. Ik las verder met genoegen
dat de schrijfster zelf een vreselijke snob was die zich graag tooide met het
eredoctoraat dat zij van een provinciale universiteit in Noord-Engeland ontving. Ze
was verder wel christelijk, maar wist ze de zonde van de onmatigheid niet van zich
af te houden. Ze vrat en zoop dat het een lieve lust was en rookte als een schoorsteen.
Dat leidde op haar vierenzestigste tot haar dood. Ze was thuisgekomen met cadeautjes
voor de Kerst, deed haar geliefde bontjas uit en viel dood neer. Niks geen mysterie,
gewoon dichtgeslibde aderen.
Robert Parker heeft een nieuwe Nederlandse uitgever gekregen. In plaats van Het
Spectrum heeft BZZTôH Spenser en de sneeuwman (f 29,50) uitgegeven, de
allernieuwste Spenser. Parker begint weer langzaamaan zijn oude vorm terug te
krijgen, ofschoon dit boek wel erg op het ruggemerg is geschreven. Er zijn kwade
zaken in een klein stadje aan de hand. Spenser, de goedgebekte, keiharde
privé-detective kan het niet alleen aan en haalt er zijn vriendin Susan en zijn oude
makker Hawk bij. Net zoals altijd is de titel ontleend aan de Engelse literatuur, ditmaal
aan een gedicht van Keats. Parker is niet echt van de straat en dat geldt ook voor zijn
hoofdpersoon. Die heeft dan ook de neiging tot goede gesprekken met zijn vriendin
die psychotherapeute is en in dit boek ook een staaltje van haar kunnen mag laten
zien. Gelukkig wordt er ook opgewekt brutaal gedaan en zijn er slechte boeven in
huis om vreselijk aan hun eind te komen. De vraag is wel of Spenser met zijn
mengeling van gevoel en geweld niet te veel een merkartikel wordt en zo het
oorspronkelijke van de eerste boeken kwijtraakt.
Thrillers die in een boekhandel beginnen hebben iets gemoedelijks en daarom begon
ik aan Curiosity Didn't Kill the Cat van M.K. Wren (Ballantine, f 12,75). De titel
stond me tegen en de naam van de schrijfster beviel me ook niet. Waarom zou je zelf
het pseudoniem ‘Winterkoninkje’ geven? De held van het verhaal heet Conan Flagg
en die naam trekt ook niet echt, maar toch leek het in het begin enorm mee te vallen.
Flagg drijft een boekhandel annex leesbibliotheek in een klein toeristenstadje aan de
kust van Oregon en dan wordt opeens een gepensioneerde zeekapitein met een fobie
voor de branding dood op het strand aangetroffen. Helaas blijkt het al spoedig om
een zeurderige spionageroman te gaan, waar kraak noch smaak aan zit. De Russen
hebben het natuurlijk gedaan, wie anders? Maar waarom het als een boek van ‘de
Vijf’ moet worden verteld, blijft me duister. De scenes in de boekenwinkel zijn
aardig. De schrijfster zou een echte boekhandelaar als hoofdpersoon moeten nemen
en verder verboden moeten worden geheime boodschappen in boeken te laten
aantreffen. Laat dat maar aan Enid Blyton over.
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Michael Crichton is een moeilijk te plaatsen schrijver. Is het sci-fi wat hij maakt of
zijn het toch meer thrillers? Sphere (Ballantine, f 15,50) is in ieder geval een zeer
knap en spannend boek ook al komt er een soort pratende computer in voor. Aardig
zijn vooral de huis-, tuin- en keukenreacties van een groep geleerden die een
ruimteschip moeten onderzoeken dat op de bodem van de zee is terechtgekomen.
Aan de groep is een psycholoog toegevoegd die ooit een rapport heeft geschreven
over de reactie van de mens op ontmoetingen met buitenaardse wezens. Hij voorspelde
dat de mens met vrees zou reageren, terwijl de regering liever had gehoord dat ze
vol verbazing en ontzag zou zijn. Vrees blijkt toch de overheersende factor te zijn
bij de verkenning van het onbekende vaartuig. Crichton heeft met veel vertoon van
kunde het onderzoek beschreven en imponeert met zijn technische kennis, maar het
blijft in wezen een boek over de vraag wat zou er gebeuren als mensen met iets
onverwachts worden geconfronteerd. De psycholoog blijkt het van de andere
wetenschappers te winnen en hij doet er niet eens zelfgenoegzaam over.
THEO CAPEL
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Toen Hitler zijn tanden in het tapijt zette
G.L. van Lenneps verklarende oorlogswoordenboek
Verklarend oorlogswoordenboek door G.L. van Lennep Uitgever: Bert
Bakker, 240 p., f 23,50
Martin Koomen

G.L. van Lennep
PAUL HUF

Taal kan een heel effectief middel zijn om communicatie te verhinderen. Begin
maar eens een betoog over Nietzsche tegenover een voetbalsupporter wiens ‘Wille
zur Macht’ blijkt uit het schuim om zijn lippen en de afgebroken bierfles in zijn hand.
Klinkt dit gezocht? Misschien, maar het blijft een feit dat het grote
communicatiemiddel taal, ook een gemeenschappelijke taal, onneembare barrières
kan opwerpen. Geen doeltreffender methode om mij uit een gezelschap te verdrijven
dan de conversatie te doorspekken met woorden als ‘laagdrempelig’, ‘zorgbreedte’
of ‘inverdieneffect’.
‘Kloeke, stoere, platte, ruwe, lieflijke, schoone en wat dies meer zij woorden,
bestaan ten eenen male niet,’ schreef Carry van Bruggen (in Hedendaagsch
fetischisme). Men kan het moeilijk oneens zijn met haar opvatting van de taal als een
code, een systeem van afspraken dat alleen is bedoeld om het overdragen van
informatie mogelijk te maken, maar het valt nu eenmaal niet te loochenen dat deze
code ook een schat aan ‘oneigenlijke’, bijvoorbeeld sociale, signalen pleegt in te
houden. Anders gezegd, een taalboodschap omvat veel meer dan enkel haar
inhoudelijke betekenis: de formulering is vaak wel zo instructief.
Het bestaan van dit verschijnsel is waarschijnlijk in de Nederlandse taal nooit zo
duidelijk zichtbaar geweest als tijdens de jaren van de Duitse bezetting. Bovendien
kon in die dramatische periode het tijdig herkennen van ‘goed’ of ‘fout’ taalgebruik
beslissend zijn voor leven of dood. Je kon destijds de radionieuwsuitzendingen van
het ANP maar beter niet ‘Adolfs Nieuwste Papegaai’ noemen in het gezelschap van
lieden die de ‘Engelse zender’ ofwel BBC, het liefst omschreven als ‘Black Business
Corporation’.
Deze voorbeelden zijn afkomstig uit het Verklarend oorlogswoordenboek, een
werk samengesteld door de NRC Handelsblad-columnist G.L. van Lennep. Deze
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opperde in 1979 in zijn rubriek het idee om oorlogswoorden te verzamelen, dat wil
zeggen de woorden - zoals het in de inleiding heet - ‘die tijdens de Tweede
Wereldoorlog ontstonden of een aparte betekenis of bekendheid kregen’. Het gevolg
was allereerst een stroom brieven, toen achttien krantestukjes en uiteindelijk dan dit
boek.
Dat het over het geheel genomen een interessant werkje is geworden komt niet in
de laatste plaats door de toepassing van een even simpele als vindingrijke kunstgreep,
die de samensteller van een van zijn correspondenten aan de hand gedaan kreeg: veel
woorden en uitdrukkingen zijn voorzien van een letter ‘f’ dan wel ‘g’, om aan te
geven of er van ‘fout’ (fascistisch) taalgebruik sprake is dan wel van een term die
veeleer door ‘goede’ Nederlanders werd gebruikt.

Winterhulp
Het blijkt dan bijvoorbeeld dat een woord als ‘heemschut’ in oorsprong fout was.
‘Illegaal’ was in het begin van de oorlog eveneens een fout woord, te vergelijken
met ‘terroristen’; later kreeg het een goede betekenis. Het woord ‘geallieerden’ moest
van de Duitse censuur worden vermeden en was daarmee dus goed;
‘Anglo-Amerikanen’ en ‘Engelse vliegers’ daarentegen fout. Ook ‘symphonie-orkest’
wordt een fout woord genoemd want, zo lezen we in de toelichting, ‘zo werd een
orkest genoemd dat onder leiding stond van een joodse dirigent’. De vraag hoe een
orkest met een ‘arische’ (f) dirigent dan wel heette, wordt niet beantwoord, zodat
(misschien ligt het aan mij) het gestelde onder het lemma ‘symphonie-orkest’
onbegrijpelijk blijft. Ook de vijftien woorden die ik achter ‘dweil’ lees (‘Dit woord
werd meteen op het jacht “Piet Hein” geschilderd, na de inbeslagneming te Delfzijl’)
zijn wat mij betreft ondoorgrondelijk.

Tekening van Charles Boost, 1941

Waarschijnlijk wreekt zich hier de grote willekeur die uit de omvang van de
verschillende toelichtingen spreekt en die als een bezwaar tegen dit boek moet worden
ingebracht. Op een soortgelijke manier zijn de drie en een halve bladzijden gewijd
aan een beschrijving van de collectespeldjes van de Winterhulp weer veel te veel
van het, nu ja, in dit geval van het foute. Soms ook lijkt de willekeur die op dit punt
aan de dag is gelegd tot onrechtvaardigheden te leiden. In de drie regeltjes onder
‘secretaris-generaal’ heten alle secretarissen-generaal (hier overigens aangeduid als

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

‘secretaris-generaals’) eenvoudigweg fout: zelfs ‘zo fout dat het woord
secretaris-generaal haast spreekwoordelijk werd voor foute bestuurders’.
Hier had zeker meer toelichting moeten worden gegeven (desnoods ten koste van
een paar van de bijna honderd regels dorre opsomming aan ‘handvuurwapenen’),
gezien het feit dat bijvoorbeeld over dr. H.M. Hirschfeld, als secretaris-generaal van
het ministerie van Handel en Nijverheid waarschijnlijk de meest vooraanstaande
Nederlander in een openbare functie in bezettingstijd, na de oorlog door de Raad van
State is getuigd dat diens aanblijven tot het einde toe in 's lands belang volstrekt
geboden was geweest.
Al te achteloos is ook de formulering die men aantreft achter de namen van enkele
illegale bladen, i.c. Het Parool en Vrij Nederland (ook de Trouw-groep kreeg een
eigen lemma; De Waarheid echter schittert door afwezigheid). Bij Vrij Nederland:
‘Ook hierin gebruikte men soms taal die deed denken aan de gezwollen taal van
totalitaire regimes.’ Het voorbeeld dat dit moet illustreren is klaarblijkelijk afkomstig
uit een Maastrichtse editie en uit de periode dat het zuiden al was bevrijd. VN werd
toen, onder meer als gevolg van de spoorwegstaking, volstrekt gedecentraliseerd in
lokale versies vervaardigd. Maar dan nog: het gekozen voorbeeld rechtvaardigt
volstrekt niet de gedane vergelijking, en was er over de ondergrondse bladen nu echt
niets beters te melden?
Veel verschijnselen in de oorlogstaal hadden een verhullende functie. Zo heette
de Engelse zender wel ‘broodkast’ (van broadcast). Onbarmhartig komt daarbij het
infantiele karakter van veel van zulk tijdelijk taalgebruik aan het licht. Het
persoonsbewijs (PB) werd ‘piemeltje bloot’. Op de wijs van ‘Oranje boven’ zong
men: ‘Oranje-bitter, oranje-bitter / leve je weet wel wie / Weg met dat mag ik niet
zeggen / Leve je weet wel wie (bis)’. Er staan kinderrijmpjes in dit boek en een
aftelversje (over Rudolf Hess), maar helaas niet dit: ‘Pief, paf, poef- / Hitler is een
boef / Goering is een zwijn / Jij moet hem zijn’ (opgetekend in het eerste oorlogsjaar).

Elastische terugtocht
Het Verklarend oorlogswoordenboek bevat allerminst alleen Nederlandse termen;
ook Duitse, Franse, Amerikaanse, Engelse en zelfs enkele Japanse woorden,
afkortingen en begrippen vonden een plaats. Het is wel aardig om herinnerd te worden
aan de Duitse voorkeur voor eufemismen toen het voor hen verkeerd begon te lopen.
De ‘zegevierende, oprukkende Duitse legers, achtervolgd door de totaal verslagen
Russische benden’. In deze fantastische categorie van verhullend taalgebruik horen
‘egelstelling’, ‘frontverkorting’, ‘elastische terugtocht’, ‘penetraties afgrendelen’,
‘volgens plan ontruimen’. Er zijn mooie voorbeelden van, al dan niet opzettelijke,
Nederlands-Duitse taalverwarring:
Duitsers: ‘Sie dürfen hier nicht fahren.’
Fietser: ‘Wie durft er hier niet te varen...?’
Men geloofde dat Hitler nu en dan zijn tanden in het tapijt zette, dit op grond van
een verkeerde vertaling van ‘Teppichfresser’: iemand die ijsbeert. De talrijke gegeven
voorbeelden van legerjargon zijn vaak heel plastisch. Ook de Duitse soldaten bleken
in staat tot zelfspot: hun terugtocht uit Rusland heette ‘Napoleon-Gedächtnis-Rennen’.
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Tekening van John Kennis, 1945

Al zulke weetjes (wie wist er nog dat de huidige A2, de weg die tussen Utrecht
en Arnhem oostwaarts voert, destijds ‘hazepad’ heette?) maken Verklarend
oorlogswoordenboek (onder ‘huisconcerten’ vindt men een oorlogsverrichting van
Van Lennep zelf) tot een aardig boek om in te bladeren.
Jammer genoeg is het veel minder succesvol in zijn encyclopedische pretenties.
Opnieuw wreekt zich hier de onsystematische, ogenschijnlijk min of meer willekeurige
aanpak. Waarom krijgen al die Duitse militairen een eigen lemma, tot en met generaal
Guderian en Obersturmbannführer Peiper, en worden aan geallieerde kant alleen
‘westelijke’ legerleiders genoemd? De enige Rus, buiten Stalin, is de foute Vlasov.
Maarschalk Zjoekov, de man die de Duitsers bij Moskou tegenhield, die de operaties
rond Stalingrad voorbereidde en het Rode Leger tot Berlijn aanvoerde, krijgt geen
eigen vermelding. Daar staat tegenover dat de Jalta-conferentie (‘een conferentie op
4.11.1945’) ook onder Yalta (‘op 4.2.1945’).
Onder ‘Kanaaleilanden’ leest men onder meer: ‘Lichte bezetting, alles bleef intact.’
Opnieuw een pijnlijke misser door een al te haastige formulering. De joodse inwoners
van de Kanaaleilanden (toegegeven, veel waren het er niet) zijn allen gedeporteerd
en op het eiland Alderney hadden de Duitsers werkkampen ingericht waar vele
honderden (volgens de historicus Solomon Stecktoll zelfs duizenden) zijn bezweken
als gevolg van ontberingen, mishandelingen en moord.
■
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De plicht om dammen af te breken
Stig Dagermans debuutroman ‘De slang’

Stig Dagerman

De slang door Stig Dagerman Vertaling Karst Woudstra Uitgever:
Meulenhoff, 261 p., f 36,50
Atte Jongstra
Als we Erik Hjalmar Linders Ny Illustrerad svensk Literaturhistoria mogen geloven
hebben de jaren veertig van deze eeuw in de Zweedse literatuurgeschiedenis iets van
een strovuur: hoge vlammen, snel uit. Dat komt door wat hij noemt de unga döda.
Veelbelovend literair criticus Lennart Gothberg stierf in 1946 na een auto-ongeluk,
wonderkind en dichtend woordkunstenaar Gösta Oswald verdronk in 1950, en de
derde ‘jonge dode’ pleegde zelfmoord: Stig Dagerman. Misschien was Dagerman
wel de meest getalenteerde van de drie. In ieder geval is hij de enige die we in
Nederland goed kennen. Door de vertaling door J. Bernlef van verhalen uit zijn
bundels Nattens lekar (Nachtspelletjes, 1947) en Vart behov av trost (Het verbrande
kind, 1948); door Karst Woudstra's vertaling van de romans de domdas ö (Het eiland
der verdoemden, 1946), en zijn net verschenen vertaling van Dagermans debuutroman
Ormen uit 1945: De slang.
De zelfmoord van Stig Dagerman leunt met terugwerkende kracht op zijn werk:
vele interpretaties van zijn romans en verhalen zijn erdoor beinvloed. En toen in
1985 een herdruk verscheen van Olof Lagercranz' zeer leesbare Dagerman-biografie,
bekende ook deze in een toegevoegd ‘efterskrift’: ‘Misschien las ik Dagerman als
een detective-roman, maar dan achterstevoren. Het ging erom te bewijzen dat het
slot onvermijdelijk was.’ Jeroen Brouwers lijkt voor zijn zelfmoordstudie De laatste
deur Dagerman eveneens achterstevoren te hebben gelezen. Over een personage uit
De slang (een schrijver, over het algemeen als alter ego van Dagerman beschouwd)
dat bij een gevaarlijk kunstje op een gevelrichel onopzettelijk naar beneden valt,
schreef Brouwers dat deze ‘zich uit een raam te pletter stort’. Een beetje begrijp ik
Brouwers' vergissing wel. Lagercranz mag er in de herdruk voor pleiten méér aandacht
te besteden aan de levendige, vrolijke, gevoelige en barmhartige kanten van
Dagerman, en wat betreft de biografische kant van de zaak is dit ook terecht. Toch:
wie De slang leest, komt niet zo snel op die gedachte. Het is een boek over een zo
wurgende angst dat er maar één uitgang mogelijk lijkt: de laatste deur.
De slang is een aangrijpende roman met een uitgewerkte, beheerste symboliek.
Om het boek te karakteriseren als ‘mobilisatieproza’ (een in Zweden door Olov
Jonason populair geworden, maar op dat moment overleefd genre) lijkt wat
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denigrerend, maar het is het ondertussen wel. Beschreven wordt het kazerneleven
tijdens de mobilisatie in de jaren 1940-1945. Een van de minst lovende kwalificaties
van recensenten was dat ‘de van onlust vervulde holen en gangen van Zweedse
kazernes nog nooit in zo'n benauwend beschreven alledaagsheid was gevangen.’
Men ziet, zo schreef een krant, ‘hoe juist de kleinste pedagogische voorschriften
prikkelen tot slordigheid, luiheid en alle mogelijke verzuim.’ In het klein is dit laatste
ook het thema van De slang. Dagerman vergroot echter de soldaat tot burger en de
kazerne tot de staat, en dan blijkt De slang een sterk politiek geladen roman. Dat
hoeft ook niemand te verbazen. Sinds 1944 was Dagerman redacteur cultuur van het
anarcho-syndicalistische dagblad Arbetaren. Naast stukken van langere adem schreef
hij er scherp maatschappijkritische, vaak satirische stukjes in. ‘De krant Arbetaren,’
schreef Dagerman in 1952, ‘beschouw ik als mijn geestelijke geboorteplaats.’

Angst en schuld
Veel in De slang doet Dagerman aanleunen tegen de Zweedse pendant van het
existentialisme, waartoe ook schrijvers als Arnér en de in de jaren veertig zeer
populaire Lars Ahlin behoren: alle personages in het boek dienen zichzelf ‘vorm te
geven’ in een volstrekt vijandige omgeving, waarin geweld altijd tot de mogelijkheden
behoort. Zo gooit in ‘Irène’ (het eerste van de twee delen waaruit De slang bestaat)
een soldatenliefje in een poging tot ‘zelf-identificatie’ haar moeder uit een snel
rijdende trein. Een soldaat vrijt om zichzelf te bewijzen met een barkeepster maar
wordt door haar verraden: ze vertelt het haar gewelddadige jaloerse vriend. De soldaat
neemt later wraak door haar tijdens een alcoholisch feest in een put op te sluiten.
Tussen nog meer gewelddadige scènes in Dagermans debuutroman door slingert zich
de slang. Een van de dienstplichtigen heeft het beest tijdens een oefening gevangen,
neemt het mee in zijn ransel, en laat het zo nu en dan los. De slang fungeert bij
Dagerman niet als freudiaans symbool voor seksualiteit, maar als zinnebeeld van
angst en schuld. ‘Hoop’, een begrip dat bijvoorbeeld in Lars Ahlins werk een
vooraanstaande plaats inneemt, vinden we bij Dagerman nauwelijks: beter zal het
nooit worden. Volgens hem staat je maar één ding te doen: het erkennen van de
primitieve oerangst voor het bestaan. Ook in Dagermans latere werk zouden angst
en schuld de beide centrale thema's blijven. In zijn werkelijke leven speelden ze
daarbij een steeds grotere rol. Tot hij er in 1954 niet meer tegenop kon, in de auto
stapte en de motor startte zonder de garagedeur te openen. ‘Het samenleven met de
angst,’ zo schreef Dagerman in de flaptekst op de eerste druk van Ormen, ‘is de enige
levensvorm die de mens tenminste enige kans kan bieden zichzelf te ervaren.’
Kennelijk wilde hij die kans niet langer benutten.
Over de mate waarin het Franse en ook Duitse existentialisme een rol heeft gespeeld
bij de totstandkoming van Stig Dagermans werk is uitgebreid onderzoek gedaan door
de Luikse liVervolg op pagina 14
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Darwins literaire constructie van de natuur
Een analyse van het succes van de evolutietheorie
Origin of Species: Betoverende Wetenschap door Ilse N. Bulhof Uitgever:
Ambo, 166 p., f 39,50
Hans Achterhuis
Sinds Max Weber is het een gemeenplaats dat de moderne westerse natuurwetenschap
de natuur heeft ‘onttoverd’. De verborgen kwaliteiten die de middeleeuwer nog in
de natuur aanwezig achtte, maakten plaats voor een visie op de natuur als kwantitatief
en mathematisch gestructureerde werkelijkheid. Het boek der natuur dat de
middeleeuwse mens nog ademloos las en uitlegde, week voor de dode
natuurwerkelijkheid die door de blik van de wetenschapper koel werd geregistreerd
en geanalyseerd.
De laatste jaren wordt, al dan niet uit holistische hoek, door alternatieve
wetenschappers ‘een terugkeer van de betovering’ (Berman) bepleit. Binnen de brede
stroom van de ‘new age’-beweging duiken allerlei lang vergeten metaforen over de
natuur weer op. Vanuit de meer gevestigde (natuur)wetenschap wordt nogal kribbig
op dit soort ontwikkelingen gereageerd. Ze worden vaak snel als een
ongerechtvaardigde terugkeer naar een duister verleden afgedaan.
Aan het debat over de onttovering der natuur levert Ilse Bulhof met haar laatste
boek een verrassende bijdrage. In Darwins Origin of Species: Betoverende wetenschap
bestrijdt zij de vrij algemeen aangehangen opvatting dat Darwin met zijn in het
genoemde boek gepresenteerde evolutietheorie de beslissende stoot aan de onttovering
van de levende natuur heeft gegeven. Door een zorgvuldige lezing van de tekst van
de Origin of Species hoopt zij te kunnen aantonen dat Darwin de traditionele
betovering slechts door een moderne vorm ervan heeft vervangen. Zijn
natuurbeschrijvingen, aldus Bulhof, gaven de natuur niet weer ‘zoals zij was’, maar
construeerden met literaire middelen het soort natuur waarin de moderne mensheid
zich bevindt.
Na een algemene inleiding laat Bulhof in hoofdstuk twee de lezer al kort
kennismaken met de stijl van Darwins in 1859 verschenen geschrift. Hieruit blijkt
dat we allerminst te maken hebben met een objectieve natuurwetenschappelijke
studie maar eerder met een literair meesterwerk. Niet zozeer de feiten die Darwin
naar voren bracht overtuigden zijn lezers als wel zijn wijze van beschrijven en
argumenteren. Toen Darwin vlak voor de uitgave van zijn boek op een bijeenkomst
van een wetenschappelijke vereniging kort en zakelijk zijn ontdekkingen weergaf,
was niemand erdoor getroffen. In het jaarverslag over 1859 wordt er niet eens melding
gemaakt van Darwins bijdrage. ‘Het afgelopen jaar,’ zo stelde de voorzitter, ‘valt
niet op door een van die opvallende ontdekkingen die met een klap een revolutie
teweegbrengen op het terrein van de desbetreffende wetenschap.’ Pas de verschijning
van het sterk retorische en literaire Origin of Species zorgde voor de wetenschappelijke
revolutie.
Dat Darwin er zelf allerminst zeker van was of zijn boek fantasie behelsde of de
werkelijkheid beschreef, illustreert Bulhof aan de hand van een aantal van zijn
persoonlijke uitspraken. De beroemde ‘koude rillingen’, die bij ons door Van den
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Berg recent in een Darwin-interpretatie zijn opgeroepen, gingen door hem heen toen
hij zich afvroeg of hij zijn leven ‘niet gewijd had aan een fantasie’.
In hoofdstuk drie laat Bulhof zien dat Darwins lezers er door de positieve receptie
van zijn boek ook aan hebben bijgedragen dat de natuurbeelden van Darwin al gauw
zonder meer als werkelijkheid golden. Zij illustreert dit met een interessante weergave
van de discussie in ons land rond de oorsprong der soorten en de Darwin-receptie
en -interpretatie die hierop volgde. In dit hoofdstuk, dat qua opzet en methode sterk
doet denken aan haar grote studie Freud in Nederland, wordt duidelijk dat de ideeën
van Darwin, ook in ons land, allerminst uit de lucht kwamen vallen. Met name F.C.
Donders blijkt in 1840 in zijn inaugurele rede op veel punten al vooruit te lopen op
de latere theorie van Darwin. De verschijning en spoedige vertaling van de Origin
of Species besliste ook in ons land de discussie over het ontstaan der soorten al snel
in darwiniaanse richting. Wel was het opvallend dat verschillende lezers totaal andere
dingen uit de tekst van Darwin haalden. Deze werd zowel voor theïstische als
atheïstische, voor liberale als marxistische, voor positivitische als antipositivistische
doeleinden gebruikt.

Een cartoon uit 1874

Niet alleen het onverwacht grote succes van de evolutietheorie maar ook de totaal
verschillende lezing ervan, zijn volgens Bulhof nooit echt bevredigend verklaard.
Het steentje dat zij vervolgens aan de bestaande verklaringen bij wil dragen bestaat
in hoofdstuk vier vooral uit haar lezing van de Origin of Species als een literaire
tekst. Hier ligt volgens haar de sleutel voor een goed begrip van Darwins succes. In
dit hoofdstuk, dat de kern van het boek vormt, analyseert zij Darwin als schrijver.
Zijn geraffineerde stijlmiddelen worden uit de doeken gedaan, de verhaalgenres
waarvan hij zich bedient worden inzichtelijk gemaakt. Bulhof laat zien dat bepaalde
beroemde beelden van Darwin als ‘de strijd om het bestaan’ (struggle for life) en ‘de
overleving van de sterksten’ (survival of the fittest), die eerst vooral metaforen waren,
langzamerhand geacht werden de werkelijkheid van de natuur exact af te beelden.
In het slothoofdstuk ten slotte worden een aantal algemeen wetenschapsfilosofische
conclusies uit de case-study over Darwin getrokken. Bulhof bepleit hierin vooral om
de werkelijkheid te zien als ‘onaf’, als potentie die door ons (wetenschappelijk)
omgaan ermee geactualiseerd kan worden. Darwin zou een van de vele mogelijkheden
tot actualisatie hebben laten zien, maar - aldus Bulhof - wetenschappelijke
onderzoekers hebben nog talloze andere mogelijkheden om de natuurwerkelijkheid
bijna als een gedicht te scheppen, om er hun betovering overheen te werpen.
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Uitglijders
Hoe verrassend op sommige punten ook, Betoverende wetenschap is enerzijds te
lang, anderzijds te kort. Het boek is te lang omdat met name in het vierde hoofdstuk
Bulhof zichzelf begint te herhalen. Bepaalde citaten en voorbeelden komen hier
steeds opnieuw terug en worden eindeloos uitgesponnen. Dit hoofdstuk, dat zo sterk
begint, gaat daarom als een volstrekte nachtkaars uit.
Een veel ernstiger bezwaar lijkt mij echter dat het boek te kort is. Wat vooral
ontbreekt is een uitvoerige samenvatting van de Origin of Species. Bulhof doet het
nu voorkomen alsof Darwins studie uitputtend herleid kan worden tot de retorische
middelen ervan. Ze geeft de lezer nauwelijks kans om met de inhoud van Darwins
boek kennis te maken. Daarom overspeelt zij haar hand met name in het laatste
hoofdstuk, waarin zij pretendeert algemene conclusies uit haar voorbeeld te kunnen
trekken, Ze doet hier een aantal stellige uitspraken over de oorspronkelijke lezers
van Darwin - ‘niets bleek voor hen zo overtuigend als’, en dan volgt een of andere
stijlfiguur of retorische wending - die ze in de eerdere delen van haar boek niet heeft
waargemaakt. Om haar laatste hoofdstuk ook maar enigszins te kunnen rechtvaardigen
had haar weergave van de Origin of Species veel uitvoeriger moeten zijn.
Om nog een aantal redenen had dit laatste hoofdstuk beter achterwege kunnen
blijven. Bulhof beweegt zich hier duidelijk op terreinen waarop zij niet goed thuis
is, waardoor onherroepelijk de nodige uitglijders ontstaan. Zo laat zij Habermas, die
de waarheid over de wereld afhankelijk maakt van een onderlinge overeenstemming
tussen mensen, een voorstander zijn van een ‘objectieve werkelijkheid als een buiten
de partijen staande toetssteen’ en bestaat zij het om Galilei, die als eerste
natuurwetenschapper beweging zag als de meest natuurlijke toestand van ieder ding,
de natuur te laten presenteren als ‘onbeweeglijk’. Nog erger is haar, naar eigen zeggen
gelukkig ‘heel vluchtige’, omzwerving langs de politieke filosofie. Ineens komen
hier ‘machthebbers’ en ‘machtigen’ naar voren die ‘de werkingen van de macht’
voor de onderdanen willen verbergen. Zowel machtigen als onderdanen verschijnen
werkelijk uit het niets. Hun komst wordt op geen enkele manier voorbereid of
aangekondigd. Of bedoelt zij dat Darwin met zijn natuurbeschrijvingen een
‘machthebber’ was?

Charles Darwin

Hoe het ook zij, als Bulhof vervolgens met haar wetenschapsfilosofische positie
denkt ‘het hart van de westers-liberale positie’ te raken en ‘de vele filosofieën van
onze tijd’ te bestrijden, is het echt niet meer duidelijk waar zij het plotseling over
heeft. Het zal duidelijk zijn: de kracht van dit boek had in de beperking moeten
liggen. Als Bulhof zich meer tot haar verrassende ideeën over Darwin had beperkt,
was haar opzet ongetwijfeld veel beter uit de verf gekomen. Nu moet de
geïnteresseerde lezer het vooral hebben van ongeveer de eerste honderd pagina's.
■
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Particulier of universeel denken
Alain Finkielkraut tegen het barbarisme van het postmoderne denken
De ondergang van het denken door Alain Finkielkraut Vertaling Greetje
van den Bergh Uitgever: Contact, 139 p., f 22,90
Kees Vuyk
Eind vorig jaar was op de televisie een programma te zien over de overeenkomsten
tussen ballet en voetballen. Er werden opnamen getoond van trainingen van Ajax en
van repetities van Het Nationale Ballet. Gedisciplineerde frasen van geschoolde
dansers moeten concurreren met manoeuvres van Marco van Basten. Clint Farrha
voerde speciaal voor de gelegenheid een solo uit op een nachtelijk Ajax veld. Leidraad
van het programma vormde een gesprek tussen Johan Cruijff en Rudi van Dantzig.
Het was een beleefd afstandelijk gesprek, waarin de gesprekspartners elkaar
moeiteloos in hun waarde lieten. Het leverde weinig verrassends op, zoals trouwens
het hele programma bleef steken in de gedachte waarmee het begon. Opmerkelijk
vond ik alleen de conclusie waarmee de presentator het gesprek afsloot, namelijk
dat er tussen voetballen en ballet eigenlijk helemaal geen verschil bestaat.
Deze conclusie kwam mij weer voor de geest bij De ondergang van het denken
van Alain Finkielkraut, een boek over de (post)moderne verwarring rond het begrip
cultuur, die het volgens de auteur tegenwoordig moeilijk maakt om nog verschil in
waardering aan te brengen tussen onderscheiden culturele activiteiten - met als gevolg
een wijd verbreide onverschilligheid.
Lange tijd, stelt Finkielkraut vast, werd in het westerse denken een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de cultuur en het dagelijks leven. Tegenover het geheel
van waarden, gewoonten, ideeën waardoor groepen mensen zich meest onbewust in
hun gedragingen laten leiden stelde men de idee van een intellectuele cultuur: kunst,
wetenschap, activiteiten die gericht zijn op een bewuste overstijging van
groepswaarden en particuliere belangen. Aan die laatste - ‘leven met denken’, in een
formulering die Finkielkraut graag gebruikt - werd een hogere waarde toegekend.
Zij verbeeldde datgene waartoe het menselijk bestaan in de eerstgenoemde zin zich
diende te ontwikkelen. Zo kende men de cultuur, in wezen internationaal en
universeel, tegenover een veelheid van afzonderlijk culturen, elk verbonden met
eigen groepen of nationaliteiten. Dit onderscheid nu is in de twintigste eeuw vervaagd.
Als gevolg daarvan is de intellectuele cultuur nog slechts één van de vele culturen,
daarvan niet principieel onderscheiden. Balletdansen, Proust lezen, over Marx
discussieren zijn zodoende bezigheden geworden die op één lijn zijn komen te staan
met: handwerken, popmuziek, het verzamelen van couscousrecepten, carnaval,
voetballen.

Wortels
Finkielkraut schrijft de geschiedenis van dit verdwijnen van een onderscheiden
intellectuele cultuur. Een geschiedenis die hij laat beginnen met de romantische
reactie op het beschavingsideaal van de Verlichting. In de achttiende eeuw predikten
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de filosofen van de Verlichting de bevrijding van de mens uit de traditionele kluisters
van kerk en staat. Mensen moesten zich, leerden zij, niet langer laten leiden door
wat autoriteiten hun voorschreven, maar zelf denken. ‘Sapere aude’ noemt Kant de
wapenspreuk van de Verlichting, ‘durf te denken’. Vrijheid van denken vormde voor
hem de sleutel tot het kennen van de waarheid en een leven in rechtvaardigheid.
Idealiter zou menselijk gedrag de uitdrukking moeten zijn van een autonome wil,
want alleen die wil is goed. En slechts de vrije associatie van zulke willen, leerde
Rousseau, rechtvaardigde instituties als de staat, die het individu te boven gaan en
het de wet voorschrijven.
De Franse Revolutie is van dit Verlichtingsdenken het concrete resultaat. Nadat
echter deze revolutie in terreur en een lange reeks oorlogen ten onder is gegaan, komt
er allerwegen kritiek op de ideeën van de Verlichting. Wat moeten we ons voorstellen
bij een vrije mens? - is van deze kritiek de teneur. Hoe weten mensen wat zij willen,
wanneer ze zijn losgemaakt van hun traditionele bindingen? De mens van de
Verlichting is een abstractie. Zo'n mens bestaat niet. ‘Ik heb in mijn leven Fransen
gezien. Italianen, Russen. Ik weet zelfs dankzij Montesquieu dat men Pers kan zijn;
maar wat betreft de mens verklaar ik dat ik die van mijn leven nooit heb ontmoet,’
schrijft de Franse denker Joseph de Maistre. Volgens de romantici kunnen mensen
niet los gezien worden van hun achtergrond. Mensen zijn geworteld in een land, een
taal, een geschiedenis. Die bepalen hun handelen en hun denken. Wanneer mensen
zichzelf willen leren kennen (bijvoorbeeld om te weten wat ze willen), dan dienen
ze zich daarom te wenden tot deze wortels van hun existentie. Die wijzen een weg
die concreet begaanbaar is, in tegenstelling tot het pad dat verlicht wordt door de
illusies van een emancipatorisch denken. Tegenover het soevereine ik en de universele
cultuur van het intellectuele van de filosofen van de Verlichting stelt de romantiek
de determinatie door anonieme krachten: de ‘Volksgeist’, cultuur in een beperkte
zin. Niet ‘Ik denk’, maar ‘Het denkt in mij’.
Op één punt zijn de romantici echter eensgezind met de Verlichtingsdenkers: de
afwijzing van transcendente determinaties: niet God leidt het bestaan, maar puur
immanente krachten als ras, stand, afkomst, volk, taal, traditie, geschiedenis. Als dan
ook in de loop van de negentiende eeuw de romantische denkwijze in Europa de
leidende wordt, is dat niet in de vorm van een restauratie van het verbond van Vorst
en God, maar als een vorsen naar de relatie van mens en omgeving. Een opmerkelijke
conclusie van Finkielkraut is dat hij de opkomst van de menswetenschappen in de
negentiende eeuw niet plaatst in de lijn van het op vooruitgang gerichte
Verlichtingsdenken, maar juist ziet als resultaat van het denken dat mensen vastpint
op hun achtergrond.

Etnocentrisme
Waar deze aandacht tot en uiteindelijke verheerlijking van de eigen cultuur in Europa
ten slotte op uitdraait is welbekend. Het is dan ook niet verbazend dat na de Tweede
Wereldoorlog het debat over cultuur als eigen cultuur versus cultuur als universeel
beschavingsideaal, dat in de negentiende eeuw voorlopig in het voordeel van de
romantiek was beslist, een nieuwe ronde ingaat. De bezinning op de verschrikkingen
van het nazisme blaast de oude idealen van rechtvaardigheid, waarheid, vrijheid
nieuw leven in. Er staan weer personen op die vertellen dat het ideaal van beschaving
gelegen is in een bevrijding van particularismen en in het streen naar universaliteit.
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De al uit de tijd van voor de Franse Revolutie stammende ‘rechten van de mens’
worden opnieuw actueel. De Unesco, opgericht in 1945, is voor Finkielkraut het
symbool van deze herlevende geest van Verlichting.
Maar ook nu blijven de tegenstemmen niet uit. En weer ziijn het de
menswetenschappen - ditmaal onder aanvoering van (culturele) antropologie en
sociologie - die de idee van universaliteit aantasten. Het instrument daarvoor is in
de twintigste eeuw het begrip etnocentris-
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me. Niet de weigering het eigen handelen te bezien in het licht van universele waarden
was volgens de antropoloog Lévi-Strauss, in een rapport geschreven in opdracht van
de Unesco, de fundamentele fout van het fascisme, maar de neiging om de eigen
waarden universeel te achten, anderen met deze waarden te meten en ze vervolgens
te minachten. In deze neiging stond het fascisme overigens bepaald niet alleen, heel
het Europese denken is doortrokken van de tendens om als universeel te beschouwen
wat in feite een typisch Europese manier van denken en doen is. De rampen die zich
in de twintigste eeuw over Europa (maar ook over de andere werelddelen - en vaak
al langer - door het Europese kolonialisme) hebben voltrokken zijn een gevolg van
de totalitaire trek van het Europese denken dat elk cultureel of politiek verschil wil
terugbrengen tot een uiteindelijke identiteit - als dat niet met logica kan dan maar
met geweld.

Alain Finkielkraut
JACQUES ROBERT

Gevormd door dit soort analyses van Lévi-Strauss verbreidt zich in de jaren
zeventig en tachtig door de westerse samenleving het denken in termen van de
verschillen (‘differentie’), dat onvermoeibaar is in het aantonen van dwangmatig tot
een intellectuele eenheid gebrachte eri nooit als zodanig gethematiseerde culturele
verschillen. Verschillen tussen culturen, zoals de westerse cultuur en de zogenaamd
primitieve culturen, maar ook verschillen binnen onze eigen cultuurkring. Er wordt
aandacht gevraagd voorde cultuur van groepen die in het verleden slechts tot de
marge van de westerse cultuur gerekend werden en zeker niet typerend werden
gevonden voor het westerse beschavingsideaal, bijvoorbeeld de cultuur van oude
stadswijken, de cultuur van de trekarbeid, de cultuur van vrouwen van de bourgeoisie,
en - als allerbelangrijkste - de continu wisselende cultuur van de jeugd. Echter - hoe
meer het verschil wordt gecultiveerd hoe indifferenter het wordt. Wanneer algemene
waarden ontkend worden ten gunste van op zichzelf staande verschillen worden
onvermijdelijk ook deze verschillen waardeloos.

Het westerse denken
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Wat tegenwoordig postmodern genoemd wordt beschrijft Finkielkraut als de cultuur
van het onverschillige verschil. Daarmee is het postmodernisme voor hem dus een
late (en helemaal niet zo post-) variant van de typisch ‘moderne’ romantiek. Toch is
er ook verschil tussen postmodernen en romantici: de romantici bestreden het abstracte
ideaal van een universele beschaving in naam van de verbondenheid met de eigen
cultuur, de postmodernen kennen noch een universeel ideaal, noch een idee van
verbondenheid. Cultuur is voor de laatsten slechts een oppervlakteverschijnsel. Een
veelheid van vormen. Iets om mee te spelen. Voor Finkielkraut betekent dit dat zoals hij op de laatste pagina schrijft - ‘ten slotte het barbarisme zich meester gemaakt
heeft van de cultuur’.
Het betoog van Finkielkraut is hier uitvoerig weergegeven, omdat ik zijn analyse
scherpzinnig en belangrijk vind en hem grotendeels onderschrijf. Maar ook heb ik
in de geschiedenis die hij beschrijft een bepaalde merkwaardigheid willen laten
uitkomen, die eigen is aan het moderne westerse denken. Een merkwaardigheid die
Finkielkraut overigens lijkt te zijn ontgaan. Ik bedoel de dubbelzinnige rol die het
denken speelt in het intellectuele leven. De ondergang van het denken wordt immers
niet veroorzaakt, zo blijkt, door buitenintellectuele krachten die het intellect
wegdringen. Het is de ontwikkeling van het denken zelf - met name in de
wetenschappen - die het doet verdwijnen. Zodra de westerse samenleving het eigen
ideaal van een intellectuele cultuur begint te vormen start er een (intellectueel!) debat
dat er ten slotte toe leidt dat dit ideaal van zijn voetstuk valt. Maar als het zo zit,
waarom dan getreurd (zoals Finkielkraut doet!)? Dan zijn we toch verlost van een
onwezenlijke illusie?
Finkielkraut werpt zich op als een verdediger van de Verlichting. Zijn boek sluit
aan bij verscheidene andere publikaties van de laatste jaren waarin uit onvrede over
de - in veel opzichten inderdaad - dubieuze mode van het postmodernisme de idealen
van de Verlichting opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Al deze boeken
lijden echter (net als de uitingen, van veel postmodernen) aan eenzelfde manco
namelijk dat men zich te weinig rekenschap geeft van het feit dat wat er met het
denken is gebeurd in onze eeuw het gevolg is van de ontwikkeling van het denken
zelf. Wie nu een ongereflecteerd Verlichtingsideaal verkondigt plaatst zich zodoende
vaak ongewild in een conservatieve hoek. Het is waar dat er een verwantschap bestaat
tussen het postmodernisme en het romantisch conservatisme van de vorige eeuw,
maar daarmee is niet alles gezegd. Finkielkraut wijst zelf ook op een relatie van het
huidige ‘differentiedenken’ met de Verlichting: beide menen dat men vrij moet staan
ten opzichte van de heersende waarden en normen. In onze tijd is echter minder
duidelijk dan tweehonderd jaar geleden waartoe die vrijheid dienen moet. Maar ook
Finkielkraut kan daaromtrent geen duidelijkheid verschaffen. Zijn boek eindigt met
en rouwklacht, niet met een appel.

De verschillen
Voor een goed begrip van de huidige stand van zaken met betrekking tot de cultuur
is het nodig om in aansluiting bij denkers als Nietzsche en Heidegger, (zoals
bijvoorbeeld de Italiaanse filosoof Vattimo doet van wiens boeken recent vertalingen
in het Frans en het Engels zijn verschenen*) de cultuur van nu niet te zien als de
ondergang maar als de verwerkelijking van het westers cultuurideaal. Het ideaal van
‘leven met denken’ is verdwenen, maar slechts als ideaal. Intussen is het des te meer
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werkelijkheid geworden. De cultuur heeft ingang gevonden in het bestaan van alledag.
Wetenschap en techniek, verbreid door onderwijs en informatiemedia hebben haar
tot een deel van ieders leven gemaakt. Het is geen toeval dat het westers cultuurideaal
verbleekt, juist nu dit ideaal door middel van moderne technologieën in alle hoeken
van de wereld wordt geprojecteerd. Door die alomtegenwoordigheid moest wel de
onverschilligheid, die er altijd inherent aan is geweest, openbaar worden. De cultuur
van het intellectuele blijkt een grandioze subjectieve, maar zeer effectieve projectie.
Voor wie dit eenmaal doorzien heeft is de conclusie niet ver meer dat in deze cultuur
ook alles subjectief en dus betrekkelijk is.
Maar hoe nu verder? Wanneer we aan de problematiek van het waarderen, die het is ook mijn mening - zeker bestaat, een nieuwe wending willen geven dan kunnen
we niet volstaan met terugkijken naar hoe het vroeger was. In plaats van
terugverlangen naar een intellectueel ideaal dat zichzelf onmogelijk heeft gemaakt
moeten we denk ik nuchter constateren dat ‘leven met denken’ zoals dat de afgelopen
eeuwen in de westerse cultuur is gepraktizeerd, een heel betrekkelijk leven is - en
vandaaruit verder denken. Maar dan wel anders. Niet op zo'n manier dat verschillen
gewaardeerd worden met betrekking tot een abstract ideaal. Ook niet met
onverschilligheid. Maar met een manier van denken die in de eigen betrekkelijkheid
reden ziet voor de waardering van verschillen. Het is mijn overtuiging dat de kunst
ons aanwijzingen kan geven voor dit soort ‘denken’. (Wat mij het meest verwijdert
van Finkielkraut is daarom dat hij aan de kunst nauwelijks aandacht schenkt.) Voor
de kunst immers is de conclusie dat alles subjectief is niet het einde van de illusie.
Kunst kan met die constatering heel goed uit de voeten. Literatuur en theater bloeien
er zelfs van op. Waar het op aankomt is de mogelijkheden die deze situatie biedt te
gebruiken en je niet op te sluiten in een voorgoed illusoire werkelijkheid of weg te
vluchten in irreële illusies. Deze werkelijkheid is een mogelijke. Er zijn meer
werkelijkheden mogelijk. In het mogelijke vindt de kunst het wezen van de illusie.
Is er verschil tussen ballet en voetballen? Ja, mam alleen voor zover ballet danskunst
is. Deze kunst is zich zijn fragiel bestaan bewust en weeft daaruit zijn fascinatie.
Voetballen is er puur op uit zich sterk te maken. Een voetbalwedstrijd kan je daarom,
op zijn best, soms even met de werkelijkheid verzoenen, terwijl dans, als ze al iets
doet, (slechts) mogelijkheden aanreikt - maar die bieden wel het meest reële
perspectief in een wereld vol illusies.
■
Kees Vuyk studeerde filosofie. Hij publiceerde in Toneeltheatraal en De Revisor.
Daarin verscheen (nr. 1/2, 1988) zijn essay ‘De esthetisering van het wereldbeeld.’

Eindnoten:
* Gianni Vattimo La fin de la modernité. Editions du Seuil, Paris 1987. Ook in het Engels: The
end of modernity Polity Press, Cambridge 1988.
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Gezien
The Rough Guide to Crete door John Fisher. Harrap-Columbus, Roodveldt Import,
f 25,10. Andere delen van deze serie zijn eveneens uit op verrassende ontdekkingen:
Mexico, Morocco, Kenya, Peru, Yugoslavia en China.
Plan the Perfect Break: Greece. Fontana Holiday Guides, importeur Van Ditmar,
f 29,25. In dezelfde serie gidsen die in het avontuur der vakanties elk risico doet
vermijden: Portugal en Turkey (elk f 20,80).
De spion van de Sultan door Garnaal al-Ghitani. Vertaald door Richard van Leeuwen.
Het Wereldvenster, f 39,90. Egyptische historische roman met indirecte kritiek op
het bewind van Nasser.
In Search of London door H.V. Morton. Methuen, importeur Van Ditmar, f 36,50.
De vijfde druk van Mortons herinneringen aan Londen uit 1951.
Het bruisende leven in Florence door Pierre Antonetti. Kosmos Historisch, f 29,50.
Het dagelijks leven ten tijde van Dante.
Reflections in a Writer's Eye door Angus Wilson. Paladin/Collins, importeur Van
Ditmar, f 20,80. Wilsons reisobservaties over o.a. Japan, Rusland, Zuid-Afrika, Sri
Lanka en de Kanaaleilanden.
Een grote rust: vragen en antwoorden door Yehuda Amichai. Meulenhoff, f 34,50.
Gedichten, vertaald door Tamir Herzberg.
De donkere kant door Edmund White en Adam Mars-Jones. Veen, f 29,90. Acht
verhalen als literaire reactie op de nieuwe wereld die aids deed ontstaan.
De geheime rapporten van H.J. Noordewier door Paul Stoop. Sijthoff, f 24,50. De
vertrouwelijke rapporten van de Berlijnse correspondent van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van juni 1933 tot december 1935.
Wachten op de regen door Charles Mungoshi. Ambo/Novib, Derde Spreker Serie,
f 32,50. Roman uit Zimbabwe.
'n Hollandsche stadsguerrilla door Frans Dekkers en Daan Dijksman. Balans, f
24,50. De kopstukken van toen blikken terug op hun Rode Jeugd.
Familielexicon door Natalia Ginzburg. Meulenhoff, f 34,50. Ginzburgs
familieherinneringen en kroniek van het fascistische Italië.
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Zo is het gebeurd door Natalia Ginzburg. Meulenhoff, Literair Moment, f 14,50.
Ginzburgs gezinsdrama als literaire kwartaalkeuze, samen met informatieboekje over
de auteur.
Het eilandgevoel door John Jansen van Galen. Balans, f 22,50. Literaire journalistiek
over exotische eilanden.
De obelisk en andere verhalen door E.M. Forster. Veen, f 24,50. Acht postuum
gepubliceerde verhalen, vertaald door Bas Heijne.
A Reader's Guide to Graham Greene door Paul O'Prey. Thames & Hudson,
importeur Nilsson & Lamm, f 48,40. Een literaire analyse van het complete oeuvre.
Mijn leven met Pablo Neruda door Matilde Urrutia. Wereldbibliotheek, f 36,-.
Herinneringen van Neruda's minnares en literaire erfgename.
Filosofie van de geneeskunde door H.R. Wulff, S. Andur Pedersen en R. Rosenberg.
Meulenhoff/Bunge, f 39,50. Een inleiding tot de waarden der geneeskunde.
Een kwestie van symmetrie door Paul Rodenko. Meulenhoff, Ceder Editie, f 29,50.
Rodenko's verzamelde verhalen.
Bezoekingen door Stefan Hertmans. Meulenhoff/Kritak, f 27,50. Gedichten.

Verhalen als weerberichten
Kristin Hemmerechts, lichtvoetig maar zonder eigen signatuur
Weerberichten Verhalen door Kristien Hemmerechts Uitgever: Houtekiet,
213 p, f 25,Frans de Rover
In twintig (!) verhalen schetst Hemmerechts, vaak met een knipoog naar ‘de’
psychologie, uiteenlopende personages in uiteenlopende situaties. De titel van de
bundel krijgt op de achterkant van het boek een wat wonderlijke verklaring: ‘Zoals
in een weerbericht wordt op min of meer afstandelijke wijze verslag uitgebracht over
wat men de werkelijkheid pleegt te noemen. De verhalen leggen er echter het
bevreemdende en onwerkelijke karakter van bloot.’ Uiteenlopende personages in
uiteenlopende situaties, onderhoudend geschreven in een heldere stijl, een aantal
aardige plots, maar toch - misschien door de veelheid - overviel mij bij het zoveelste
verhaal een zekere leesmoeheid. Hemmerechts' vertelvaardigheid lijkt daarvan de
oorzaak: wat aan de verhalen ontbreekt is een eigen signatuur, een wijze van schrijven
die sommige personages of situaties in je geheugen grift. Het is zo ‘gelikt’ allemaal.
Na het lezen van haar twintig weerberichten heb ik geen verwachting of herinnering
in de vorm van een weer-beeld: regen of zonneschijn, of allebei. Ik denk dat dat door
die afstandelijke wijze van verslaggeven komt. Misschien past op deze bundel daarom

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

nog het beste de titel, ook ontleend aan weerberichten, van AKO-prijswinnaar Geerten
Meijsing: ‘veranderlijk en wisselvallig’. Géén weer, dus.
Toch moge het duidelijk zijn: een aantal verhalen heb ik direct met veel plezier
gelezen en gedoseerd gelezen valt in ieder verhaal wel een aantrekkelijke kwaliteit
te ontdekken, al was het alleen al door de wijze waarop Hemmerechts over seksualiteit
schrijft. Een mededeling als: ‘Ik douch het zout van mijn huid en ga naast hem op
bed liggen. Mijn arm rust op zijn buik. 's Morgens tussen slaap en waken, draait hij
zich naar me toe. We slaan benen over elkaar en zijn penis glijdt soepel in mijn
vagina. Hij is een tevreden baby die klaarkomt in zijn mama’ verdient nu niet bepaald
psycho-thematisch of vormtechnisch een schoonheidsprijs, maar op andere momenten
wordt het geboeleer tussen man en vrouw frisser en natuurlijker beschreven.
Charmant-puberaal vind ik het verhaal waarin de tegennatuurlijke liefde even om
de hoek komt kijken, ‘Harvey’. Het is een van de zes verhalen die als een soort aparte
afdeling de bundel besluiten. Hemmerechts schreef ze tijdens haar verblijf als docente
in Engeland oor spronkelijk in het Engels en ze dragen duidelijk de sporen van een
beginnende schrijver. In ‘Harvey’ komt (evenals in de overige verhalen) een
vrouwelijke hoofdpersoon aan het woord. Zij vertelt over haar enigszins vastgelopen
huwelijk en over haar kortstondige verhouding met Johnny, een jongen die net als
zij zomerwerk in een hotel aan de Engelse kust verricht. ‘Johnny kwam naar me toe,
bekeek me, glimlachte en zoende me. Ik wist dat ik dat altijd al gewild had van zodra
ik Johnny voor het eerst zag. Johnny was apart. Johnny was anders. Johnny was
knap. Johnny was een mysterie en dat mysterie zou ik ophelderen.’ Het kan aan mij
liggen, maar bij zo'n soort Johnny heb ik mijn vermoedens. Als mevrouw dan ook
nog meldt dat Johnny grote moeite heeft met dat waartoe man en vrouw geschapen
zijn (‘Ik raakte gewend aan het eindeloze bewegen van Johnny's slappe pik in mij
en was niet langer verveeld met mijn intense orgasmes. Op de zeldzame momenten
dat hij er ook een had, was ik ontroerd door de totale hulpeloosheid van zijn mooie
lijf tegen het mijne’) dan begin ik te vermoeden waar bij dit manneke de zaak verkeerd
zit. Inderdaad; het verhaal eindigt met een scène waarin de vrouw, inmiddels ontslagen
omdat de liefdesverhouding met Johnnyboy ontdekt is, nu op haar beurt de ware aard
van haar ‘minnaar’ ontdekt: ‘Toen zag ik Johnny. Hij zat op de bank in het licht van
de straatlantaarn, maar hij was niet alleen. Naast hem zat een mooie jongeman (...)
Ze hielden elkaars hand vast en Johnny rustte met zijn hoofd op de schouder van de
man.’ Je zou er niet goed van worden, maar gelukkig weet Hemmerechts alle
melodramatische effecten te vermijden door een lichtvoetige verteltoon.

Kristien Hemmerechts
LIEVE BLANNQUAERT

Sommige van de oorspronkelijk Nederlandstalige verhalen hebben duidelijk een
‘rijper’ karakter. Ik denk aan het verhaal ‘Bloembakken’, waarin een vrouw een
verhouding begint met een universitair docent psychologie, Frits. Dat er aan
psychologen een steekje loszit, wordt al snel bevestigd als Frits zich in de kleren van
zijn vriendin gaat hullen, alle beharing epileert, zich mooi maakt. Ook in dit verhaal
overheerst een lichtvoetige verteltoon, maar toch maakt het getob met Frits een
serieuzere indruk dan het gedoe met Johnny. Met ‘serieuzer’ doel ik dan ook op de
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techniek van vertellen: ‘Bloembakken’ is veel evenwichtiger opgebouwd dan ‘Harvey’
doordat het werkelijk geconcentreerd is op de verhouding tussen twee personen en
niet, zoals in ‘Harvey’, nog allerlei huwelijks- of ander leed op zijpaden wil
behandelen.
In het beste verhaal uit de bundel, ‘Latijnsamerikaans dagboek’, schetst
Hemmerechts in nog geen zeven bladzijden een buitengewoon intrigerend beeld van
een reis van twee mensen, een man en een vrouw, doof Zuid-Amerika. Uiteraard is
het de vrouw die noteert; de man, Hans, raakt langzaam zichzelf kwijt in
Vervolg op pagina 16
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De dilemma's van een zwarte Orfeus
Wole Soyinka's allegorische reis door de hel der aarde
Dagen der duisternis door Wole Soyinka Vertaling: Anne
Beeker-Schoenmakers Uitgever: Het Wereldvenster, 309 p, f 29,90
Alle Lansu
Toen de Nigeriaan Wole Soyinka in 1986 de Nobelprijs voor literatuur kreeg
toegekend, deed elk zichzelf respecterend blad zijn brave nieuwsplicht en ging, niet
gehinderd door enige nieuwsgierigheid, over tot de orde van de dag. De nominatie
van Soyinka's landgenoot Achebe voor de Bookerprize 1987 ontlokte in de westerse
media vooral een arrogant soort verbazing. Uit het donkere continent kon toch immers
niets van enig literair belang voortkomen? Het pikantste voorbeeld van dit
diepgewortelde dédain is het geval-Mulisch. Toen hij vorig jaar zelfs niet genominéérd
bleek voor de AKO-literatuurprijs luidde zijn reactie: ‘Het is als met de Nobelprijs.
Hoe heet die man, die Afrikaan, die kreeg de prijs toch ook niet omdat hij de beste
schrijver van de hele wereld is? Zo'n jury denkt: nu moet iemand uit de Derde Wereld
die prijs eens hebben’ (de Volkskrant, 4 april 1987).
Mulisch heeft gelijk als hij suggereert dat ‘die Afrikaan’ niet de beste schrijver
van de hele wereld is. Maar was hij niet blijven steken in de zelfgenoegzame
gemakzucht van het vooroordeel en had hij zich door zijn intellectuele
nieuwsgierigheid op sleeptouw laten nemen, dan had hij ontdekt wie of wat die
Soyinka dan wel is: een buitengewoon produktief en veelzijdig schrijver - auteur van
vijftien toneelstukken, vier poëziebundels, twee romans, een autobiografie en essays,
en een onafhankelijke, kosmopolitische geest.
Het werk van Soyinka, geboren (1934) en getogen in Jorubaland in westelijk
Nigeria, is geworteld in de culturele tradities van zijn moederland. Daarnaast is hij
diepgaand beinvloed door het cultuurgoed van de moderne wereld, waarmee hij in
aanraking kwam toen hij in de jaren vijftig in Engeland studeerde. Zijn oeuvre bevat
dan ook talloze verwijzingen naar met name de bijbel en de Griekse mythologie,
oerelementen uit de westerse cultuur. In het licht van zijn multiculturele opvoeding
is het niet verwonderlijk dat Soyinka altijd een brug heeft proberen te slaan tussen
traditie en modernisme. Ook zijn passie voor het theater (Soyinka is toch in de
allereerste plaats toneelschrijver) is daar niet vreemd aan. Voortgekomen uit een
maatschappij waarin traditionele festivals vol dans, muziek en drama alsook orale
overlevering van oudsher een vitale rol speelden, was toneel voor Soyinka het middel
om zijn westerse educatie te verzoenen met de tradities van het land van herkomst.

Reactionair sperma
Zonder integratie van traditionele elementen is het moderne Afrikaanse leven in
Soyinka's ogen op drijfzand gebouwd. Ondertussen is de verheerlijking van het oude
Afrika hem evenzeer een gruwel als de imitatie van het westen. Soyinka heeft nooit
geloofd in de Negritude-beweging met haar mythe van het ooit onschuldige Afrika,
het zwarte paradijs, dat na het afschudden van het blanke koloniale juk, het kwaad
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voorgoed buiten de deur had gezet. De eerste jaren na de onafhankelijkheid (1960)
bevestigden zijn gelijk. Een zwarte elite had dan wel de plaats ingenomen van de
vermaledijde koloniale heersers, maar erg veel verschil bleek dat in de praktijk niet
te maken. Corruptie, machtsmisbruik en wanbeheer vierden hoogtij. In dat klimaat
schreef Soyinka zijn eerste roman The Interpreters (1965, in 1985 in het Nederlands
vertaald als De vertolkers). De roman beschrijft het isolement van een groepje
idealistische intellectuelen, levend in een maatschappij die verscheurd wordt tussen
traditionele waarden en moderne invloeden, een moreel en spiritueel niemandsland.
Door middel van de lucide commentaren van zijn helden veegt Soyinka op hilarische
wijze de vloer aan met de zwarte elite die de jonge natie bestiert. Maar ook de
vertolkers weten hun pretenties uiteindelijk niet waar te maken. Het blijven impotente
critici.
Het tekent de scepticus die Soyinka altijd geweest is. In al zijn maatschappelijk
engagement is hij wars van ideologieën. Blauwdrukken voor de postkoloniale
samenleving zijn van hem niet te verwachten. Hij is op de allereerste plaats satiricus,
iconoclast. Dit onderscheidt hem van die Afrikaanse schrijvers die voor zichzelf de
‘constructiever’ geachte rol opeisen van ‘de schrijver als leraar’ en het als hun eerste
taak zien het volk te onderwijzen in de eigen geschiedenis en cultuur om daarmee
het zelfrespect van de eeuwenlang geknechte en gehersenspoelde massa's een impuls
te geven. Soyinka is veeleer de visionaire rebel, het geweten van de natie op drift. ‘I
have a special responsibility, because I can smell the reactionary sperm years before
the rape of the nation takes place,’ vatte hij ooit zijn ‘programma’ samen.
Ook buiten de literatuur heeft Soyinka zich nooit afzijdig gehouden van de politieke
arena. En dat heeft hij geweten. In 1967 leidde zijn bemiddelingspoging tussen de
Biaffaanse afscheidingsbeweging en het centrale militaire gezag in Lagos uiteindelijk
tot vijftien maanden eenzame opsluiting. Inmiddels zijn ook Soyinka's
gevangenisnotities, gebundeld onder de titel Een man is dood (1972), in vertaling
verschenen. Ten tijde van Soyinka's tweede roman Season of Anomy (1973) - nu in
vertaling verschenen onder de titel Dagen der duisternis - is Nigeria twee militaire
coups en een bloedige burgeroorlog (Biafra) verder en in blijvende afwachting van
een of andere vorm van democratie. Het lachen is Soyinka inmiddels wel vergaan.
Dagen der duisternis is dan ook een veel bitterder en grimmiger boek dan De
vertolkers. Ook nu zijn traditie en vooruitgang, integriteit en macht thema's, maar
ze worden overvleugeld door een andere brandende kwestie: geweld.

Slagerij
Dagen der duisternis is het verhaal van Ofeyi, die als leider van het promotieteam
van een grote cacao-onderneming is betrokken bij een campagne om het niet met
name genoemde Afrikaanse land ‘cacao-minded’ te maken. Onderweg raken Ofeyi
en zijn vriendin Iriyise, danseres en publiekstrekker van de campagne, in de ban van
Aiyero, een utopische leefgemeenschap, waar bezit gemeenschappelijk is en respect
voor traditie hand in hand gaat met pioniersgeest. Ofeyi vat het plan op om de hele
maatschappij naar het voorbeeld van Aiyero te hervormen en de onderdrukkende
structuur van het Kartel (waartoe ook de cacao-onderneming behoort) te ondermijnen.
Aanvankelijk maakt hij nog gebruik van de machtige propagandamachine van
datzelfde kartel, tot de subversieve songteksten waarmee hij de campagne doorspekt
zijn opdrachtgevers te gortig worden en hij de door het hele land verspreid wonende
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afstammelingen van Aiyero bij zijn revolutionaire plannen betrekt. Terwijl het zaad
van Aiyero zich allengs over het land verspreidt, reageert de alliantie van het Kartel
en het corrupte militaire regime (‘de verbintenis van portefeuille en geweer’) met
intimidatie en meedogenloze terreur. Wanneer ook aanhangers van het Aiyero-ideaal
zich niet onbetuigd laten raakt het land in een spiraal van geweld.
Geweld dat Ofeyi voor een dilemma plaatst. Soyinka personifieert dit dilemma
door Ofeyi te confronteren met twee tegenspelers: Taiila, een vrouw van Aziatische
afkomst, verbeeldt het verlangen naar harmonie en schoonheid. Tegen haar zegt
Ofeyi: ‘Ik ben ook op zoek naar schoonheid, maar naar die schoonheid die beproefd
is en onder druk gezet. Alleen die soort schoonheid beklijft.’ Een man bijgenaamd
de Tandarts vertolkt de noodzaak van het geweld. Voor hem is Ofeyi een idealistische
intellectueel die verzuimt om praktisch te denken. In zijn ogen heeft geweld soms
een helende werking. Corrupte leiders moeten, net als rotte tanden, verwijderd worden
voor de verrotting om zich heen grijpt. Ofeyi's twijfel aan zijn geweldloos idealisme
groeit des te meer, wanneer hem het bericht bereikt dat Iriyise door militairen is
ontvoerd en hij, samen met een vriend, naar haar op zoek gaat. De wereld waar ze
doorheen trekken is de hel op aarde. Onderweg zien ze hoe projecten die in de geest
van Aiyero zijn uitgevoerd zijn vernietigd. De rivieren zitten verstopt van de lijken,
hun water is rood. Het mortuarium dat ze bezoeken heeft veel weg van een slagerij
vol niet meer te identificeren brokstukken. Een geheim vluchtelingenkamp, waar ze
de gewonden voor hun ogen zien sterven, is een vleesgeworden nachtmerrie. ‘De
dood spreidde zijn koude tentakels door het knagende duister, maar hij wekte in
niemands borst nog angst. Ze hadden al te veel gezien.’ Het zijn lugubere beelden
vol gruwelijke details, een macabere film die je als lezer niet in de kouwe kleren gaat
zitten, zo'n film waarbij je na afloop naai een hete douche verlangt. Opmerkelijk is
dat Soyinka, die nogal eens geneigd is tot exuberantie, juist in zijn beschrijving van
deze hel volkomen beheerst is, nergens melodramatisch of grotesk. Zo betrekt hij de
lezer des te dwingender bij deze horror-story. Als apotheose van de speurtocht naar
Iriyise betreedt Ofeyi tenslotte het hart van deze onderwereld: de gevangenis waar
zij wordt vastgehouden. Een waar inferno, door Soyinka op Jeroen Bosch-achtige
wijze in beeld gebracht. Via de afdelingen voor de lepralijders, de ter dood
veroordeelden en de krankzinnigen bereikt hij tenslotte Iriyise. Dat hij haar weet te
bevrijden komt goeddeels voor rekening van de Tandarts. Die blijkt het niet misselijke
onderlinge geweld tussen de gevangenen op touw te hebben gezet dat als
bliksemafleider dient voor Ofeyi's aftocht uit de onderwereld. De zwarte Orfeus kijkt
niet om. Met in zijn armen zijn bewusteloze geliefde, symbool van levenskracht en
schoonheid, loopt hij het ontwakende woud in. Soyinka heeft nog niet alle hoop
verloren. Maar het sprankje dat rest is louter mythologisch van aard, verbonden met
zijn geloof in de seizoengebonden cyclus van dood en wedergeboorte, geworteld in
de Joruba-cultuur waarin de god Ogun de dialectiek van schepping en vernietiging
verbeeldt, de paradoxale eenheid van die twee.

Wole Soyinka
BERTIL WAHLIN
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Groeistuipen
Dagen der duisternis is een allegorische roman. Dat is zowel de kracht als de zwakte
ervan. Zo blijven de personificaties van Ofeyi's dilemma goeddeels symbolische
figuren en komen ze onvoldoende uit de verf als mensen van vlees en bloed. Daar
staat tegenover dat de mythologische ruimte die Soyinka schept het verhaal een
universele relevantie geeft. Het speelt zich af in Afrika onder Afrikanen, maar het
overstijgt de grenzen van het continent. Kennis van de Joruba-cultuur zou ongetwijfeld
uitzicht bieden op nog veel meer lagen en nuances in Soyinka's werk, maar ook
zonder dat blijft er voor de westerse lezer genoeg te genieten. Als geen andere
Afrikaanse schrijver weet Soyinka de dilemma's en de groeistuipen van het continent
op literaire wijze te verbeelden.
Dat Soyinka niet de beste schrijver van de hele wereld is, is te wijten aan zijn
jammerlijke wisselvalligheid. Ook in Dagen der duisternis staan weer passages van
absolute wereldklasse, maar ze worden helaas afgewisseld door fragmenten waarin
Soyinka zich in zijn taalvirtuositeit verslikt en de neiging vertoont om het ingewikkeld
te vertellen als het ook eenvoudig kan. Dat leidt tot passages die er in hun bombast
wel indrukwekkend uitzien, maar ook na herhaald lezen volstrekt ondoorgrondelijk
blijven. Een ander terugkerend probleem is dat zijn romans nogal moeizaam uit de
startblokken komen. De eerste paar hoofdstukken van De vertolkers en Dagen der
duisternis nodigen niet direct uit tot verder lezen. Daarvoor onthoudt Soyinka de
lezer te lang de informatie die nodig is om de geschetste personages en situaties te
kunnen plaatsen. Maar de aanhouder wint. Naar mijn smaak zou Soyinka wel eens
wat meer aandacht mogen krijgen dan hij hier tot nu toe ondervonden heeft.
■
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Door de verveling op de hielen gezeten
Jean-Claude Lamy's biografie van Françoise Sagan
Sagan door Jean-Claude Lamy Uitgever: Mercure de France, 340 p., f
57,- Importeur: Nilsson & Lamm
Rudi Wester
De mythe-Sagan werd al snel na 1954, het jaar waarin Bonjour Tristesse uitkwam,
geboren. Als de meest gefotografeerde auteurvedette werd de frêle schrijfster met
de trieste glimlach een exportartikel als camembert en de parfums van Chanel. De
miljoenen van Sagan, het huwelijk van Sagan, het auto-ongeluk van Sagan, het
Saint-Tropez van Sagan: de Fransen konden er niet genoeg van krijgen, en Sagan
zorgde ook wel voor regelmatige aanvulling. De latere wapenfeiten zijn de
beschuldiging van plagiaat voor haar Le chien couchent, haar plotselinge, wegens
een longaandoening noodzakelijke, repatriëring uit Bogota waar ze in het officiële
gevolg van president Mitterrand verbleef, en een recente aanklacht wegens handel
in hard drugs. Een wonderkind en een total loss, zo komt ze ook naar voren in de
aardige biografie van Jean-Claude Lamy. Een vrouwelijke James Dean die te lang
is blijven leven, een eeuwige vertegenwoordigster van ‘le mal de la jeunesse’. ‘Ik
ben een doorlopend ongeval,’ zei ze vroeger al eens over zichzelf, en dat is kennelijk
zo gebleven. Wel mag elke roman van haar zich verheugen in een oplage van 200.000
exemplaren, wordt ze gelezen van Japan tot Rusland en krijgt haar nieuwste werk,
sinds de in uitgeverskringen beruchte Françoise Verny haar haar teksten stevig laat
bijschaven, serieuze kritieken in Le Monde. ‘Ik heb meer talent dan men over het
algemeen zegt, en minder dan ik zou willen,’ verzuchtte ze tegen een interviewer in
1975. Een uitspraak die van nuchterheid en zelfspot getuigt, en het is opvallend in
deze biografie te lezen hoe lapidair en raak ze eigenlijk vaak formuleert. In haar
romans wordt dat wat ondergesneeuwd door de vele cliché-situaties waarin ze haar
personages zo graag laat verkeren, maar in het mooie Avec mon meilleur souvenir
(1984), herinneringen aan onder anderen Orson Welles, Tennessee Williams en
Sartre, werd dat talent al wat meer zichtbaar. Ze heeft inmiddels twintig romans en
bundels korte verhalen op haar naam staan, zeven toneelstukken en scenario's waarvan
een samen met Claude Chabrol, als ook een briefwisseling tussen George Sand en
Alfred de Musset verzorgd. Haar ‘vie romancée’ over de actrice Sarah Bernhardt is
dit jaar verschenen. Maar alles begon met Bonjour Tristesse.

Nieuwe wind
In zes weken schrijft Françoise Quoirez, achttien jaar en dochter van een niet
onbemiddelde directeur van een elektriciteitsbedrijf, in de cafés van het Quartier
Latin de roman over een zeventienjarig meisjes dat de liefde bedrijft zonder verliefd
te zijn en dat met een machiavellistisch genoegen de maîtresse van haar vader uit de
weg ruimt: Bonjour Tristesse. Uitgever Julliard ziet meteen welk buitenkansje hij
op zijn bureau gekregen heeft, biedt een aardig contract aan maar informeert nog
wel even voorzichtig of haar ouders het boek wel hebben gelezen. Het is een
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onmiddellijk en overdonderend succes, tienduizend exemplaren werden er in 1954
van verkocht en de oplage is nu al ver over de twee miljoen heen. De biograaf doet
een wat vertwijfelde poging het fenomeen te verklaren, volgens hem blies Bonjour
Tristesse een nieuwe wind door de naoorlogse literatuur, lazen veel jongeren het
stiekem en buiten medeweten van hun ouders en was het een roman ‘zonder fratsen’,
een meesterwerkje ‘dat zich niet als zodanig presenteerde’. Het heeft natuurlijk ook
alles te maken met de seksuele moraal in die tijd. Want niet weinig droeg ook de van
zonden- en schuldbesef doortrokken auteur François Mauriac bij door in een
geruchtmakend artikel in de Figaro haar te prijzen als een ‘charmant monster’ en de
jury bij te vallen die de roman de Prix des Critiques verleende. Het kleine,
onopgemaakte meisje in haar zwartje jurkje en op platte ballerina's, laat het maar
over zich heen komen, verandert haar naam op verzoek van haar ouders (‘in het
telefoonboek staat maar één Quoirez’) definitief in Sagan, naar een figuur uit het
werk van haar lievelingsschrijver Proust, en begint vervolgens met het uitgeven van
die miljoenen (oude) francs die haar zomaar in de schoot geworpen worden. Ze koopt
een Jaguar, een Gordini, een oude Buick. Vrienden komen van alle kanten aanwaaien,
genereus betaalt ze altijd alle rekeningen van haar clan op welke plek dan ook en de
rest vervliegt op de speeltafel. Later zal ze in een interview zeggen dat, buiten roem
Bonjour Tristesse haar vooral angst bracht: ‘Ik was plotseling een schrijver geworden.
Ik had geen andere keus dan doorgaan, maar ik was ongelukkig (...) Ik heb geleden,
echt geleden mijzelf als een object te zien dat uitgelaten werd op het marktplein.’
Nurks gedraagt ze zich daarom vaak in het openbaar, waaraan het feit dat ze op een
onmogelijke manier lispelt en praat (Mitterrand zei tegen haar, toen ze aan de
beademingsapparatuur lag na het avontuur in Bogota: ‘Gewoonlijk ben je al slecht
te verstaan, maar nu maak je het helemaal te gek’) niet vreemd zal zijn.

Françoise Sagan in de tijd van het schrijven van ‘Bonjour Tristesse’ (1954) Onder: Françoise
Sagan nu

Drugs
Maar in de biografie verklaren veel vrienden, onder wie de tegendraadse auteur en
medewerker aan Les Temps Modernes, Bernard Frank met wie ze al vijfendertig jaar
een haatliefdeverhouding heeft, dat ze buitengewoon aardig, kwetsbaar en, vooral,
intelligent is en zo komt ze in haar uitspraken ook over. Alleen, altijd bereid tot het
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uiterste te gaan om hét grote spookbeeld in haar leven, verveling, te verdrijven. Te
hard rijden (‘ik rijd als een ambulance’), te vaak spelen, te veel drugs, te veel drinken
- na een operatie in 1978 is alcohol haar ten strengste verboden. Te veel romans
moeten schrijven om haar speelschulden af te betalen, veel verdovende middelen
om de gevolgen van roekeloos rijden te boven te komen. Want pas na het fameuze
ongeluk in 1957 waarbij ze onder haar Aston-Martin terechtkwam nadat deze door
te hoge snelheid de berm geraakt en een sprong van 3 meter 70 in de lucht gemaakt
had, zou ze aan de drugs geraken om de afschuwelijke pijnen die haar maanden
teisterden te verlichten. Verschillende malen gaat ze naar een afkick-kliniek waarover
ze het treurige Toxiques (1964) schrijft maar weldra maken drugs onderdeel uit van
haar algemene levensmalaise. In Magazine Littéraire verklaarde ze twintig jaar
geleden: ‘Men neemt drugs omdat het leven stomvervelend is, de mensen vermoeiend
en men geen grootse plannen meer heeft die uitgevoerd moeten worden. Je hebt geen
zin meer. Je stopt een stuk watten tussen jou en het leven.’
Wel trouwt ze nog even een paar keer. Het eerste huwelijk met de directeur van
uitgeverij Hachette, Guy Schoeller, lid van de Parijse jetset, duurt een paar maanden
(‘Wanneer je je begint te vervelen, te rillen van verveling, dan moet je vlug weg
wezen’) en van haar tweede echtgenoot, een vage acteur uit Hollywood, Bob
Westhoff, vader van haar zoon Denis die in 1963 geboren wordt, scheidt ze na een
jaar. Maar op de rechtszitting vinden ze elkaar weer zo aardig dat ze nog zeven jaar
samenleven. Romans en toneelstukken schrijft Sagan aan de lopende band, en de
meeste hebben een opmerkelijk succes. Haar boeken worden verfilmd, maar de enige
waarover ze tevreden is is Aimez-vous Brahms met Ingrid Bergman, Anthony Perkins
en Yves Montand. In 1967 wordt ze door de Sunday Times aangewezen als dé Franse
schrijfster die representatief is voor het huidige tijdsgewricht, waarbij haar beeltenis
omkranst wordt door een montage van een fles whisky, Alka-Seltzer, een
Aston-Martin en de buste van Karl Marx. Alleen van de Alka-Seltzer neemt ze
afstand, over haar politieke ideeën geeft ze als commentaar: ‘Er is een bepaald soort
socialisme dat ik verafschuw, namelijk dat wil dat niemand in een Rolls rijdt. Dat is
mijns inziens veel minder belangrijk dan te willen dat iedereen in een 2CV kan
rijden.’
Maar verder houdt ze zich vooral bij schrijven, het enige waarvoor ze voelt dat ze
geboren is. Als Sagan in 1985 de prestigieuze Prix de Monaco voor haar hele oeuvre
krijgt, reageert ze weer nuchter en to the point op de eer: ‘Ik ben een schrijver die
gelezen wordt. Daar is niets bijzonders aan. Dat kun je een lot noemen als je
romantisch bent; een carrière als je cynisch en praktisch bent; een ongeluk als je niet
van mijn boeken houdt; een goede zaak als je er wel van houdt; en een uitstekende
afloop als je het vanuit het oogpunt van succes bekijkt.’ Maar hoe het met de mens
Sagan zal aflopen, dat is na deze biografie volstrekt onduidelijk.
■
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De mens is de mens een wolf in de ashram
S. Updikes nieuwe roman: koele afrekening met het worshippen

John Updike

S. door John Updike Uitgever: André Deutsch, 244 p. Importeur: Nilsson
& Lamm, f 40,80
Trust me door John Updike Uitgever: Knopf, 302 p. Importeur: Van
Ditmar, f 46,85
Anthony Paul
John Updike is momenteel waarschijnlijk wat hij zelf eens heeft gezegd van Nabokov:
‘De best toegeruste schrijver in de Engelstalige wereld.’ Hij is in elk geval degene
die het vaardigst met woorden het zinnelijke oppervlak van de ervaring streelt: hij
heeft Nabokovs gevoelige precisie, gevatheid, dichterlijk beschrijvende talent. Zijn
kennis en observatie van het terrein van zijn keuze, het buitenwijkleven van New
England, is encyclopedisch en nauwkeurig. Hij is veelzijdig en produktief, waarbij
zijn verhalen (zes bundels tot dusver) onvoorwaardelijker bewondering oproepen
dan zijn romans, waarvan S. de dertiende is. Hij is een uitmuntend criticus,
goedmoedig en scherpzinnig: zijn royale bundels essays, Picked-Up Pieces en
Hugging the Shore, zijn oneindig leerzaam en een genot om te lezen. Evenals Nabokov
ontmoet Updike tevens geringschatting, van mensen die vinden dat hij eigenlijk
weinig te zeggen heeft en dat te mooi zegt, te narcistisch, of die eenvoudig niet
geloven kunnen dat iemand die zo goed schrijft oprecht kan zijn.
De verhalen in Trust Me zijn een poëtische, humoristische, melancholieke
inkapseling van het alledaagse privé-leven zoals geleid door de welgestelde burgers
van New England. De verhaalvorm is het meest geschikt voor Updikes hang om
geboeide aandacht te besteden aan, ach, wat dan ook: iemands losse kies, de pracht
van het najaar in New England, sneeuw (er zou een fonkelend, fraai boek zijn samen
te stellen uit Updikes zinnen over sneeuw), een vrouwenlichaam, kleren, water in
een zwembad, een schelp. In een roman kan zijn intense beschrijving iets overdadigs
krijgen en de vaart eruit halen - net als andere schrijvers die mooi schrijven wordt
Updike wel eens traag. Maar in het verhaal kan het briljante detail de drijvende kracht
zijn van het hele raderwerkje, kan de zorgvuldige sociale of fysieke observatie de
gloed aannemen van een dichterlijke metafoor. De losse kies staat voor sterfelijkheid.
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In ‘Unstuck’ bij voorbeeld zwoegt een jong stel wier huwelijk seksueel al ietwat
is bekoeld, gezamenlijk om hun auto uit een sneeuwbank te krijgen. Als ze de auto
ten slotte hebben los gesjord en gewrikt, stapt de man in naast zijn vrouw: ‘De
verwarming was op temperatuur gekomen: het was warm binnen. Hij zei nog eens:
“Je was fantastisch.” Hij hijgde nog steeds. Ze glimlachte en zei: “Jij ook.”’ Pas op
dat moment, aan het slot van het verhaal, wordt het een verfijnde erotische vertelling
en vallen beschrijvende trekjes die misschien louter versiering hebben geleken keurig
op hun plaats: de sneeuw wordt tot symbool gemaakt, maagdelijk zowel als echtelijk;
als hij erin stapt, treedt hij in zijn eigen voetstappen, ‘om de maagdelijke sneeuw zo
min mogelijk te schenden. De struiken kromden en helden als bruidsmeisjes overladen
met bloemen.’

Vlucht
Veel van de verhalen worden overheerst door uiteenlopende vormen van verwijdering,
waaronder ziekte en dood, en de onthutsende, pijnlijke processen van de tijd. In ‘Still
of Some Use’ moeten de gescheiden ouders van bijna volwassen kinderen een zolder
vol oude spelletjes opruimen - triktrak, monopoly, lotto - en binnen een minimum
aan bladzijden suggereren het lot van dat kinderspeelgoed en de vluchtig aangeduide
reacties en relaties tussen ouders en kinderen ongeschreven boekdelen over de
spanningen en dynamiek van het gezinsleven.
In Updikes romans, in elk geval sinds Couples (1968), is de overheersende geur
een doordringend mengsel van het vleselijke en het metafysische. De wellustige of
overspelige pastoor, van wie zijn nieuwe roman S. een parodistische versie geeft, is
een figuur die telkens terugkeert. De pikante mengeling van seks en godsdienst
overheerste ook in Updikes vorige roman, het indrukwekkende maar niet erg
sympathieke Roger's Version (1986), waarin uitgebreide theologische debatten werden
afgewisseld door rijkelijke porties voyeuristisch geslachtsverkeer, op en over het
randje van de pornografie. Evenals The Witches of Eastwick (1982), laat S. de
verschrikkingen van het christendom even rusten zonder de aandacht te verliezen
voor de godsdienst en de schakel tussen het geestelijke en het erotische. In The
Witches neemt de metafysische dimensie de raillerende vorm aan van zwarte kunst
en satanisme, in S. de nauwelijks minder kinderlijke vorm (althans in Updikes
fundamenteel calvinistische kijk op de dingen) van een hippie-achtig/oosters
allegaartje van yoga, sensitivity-training en trantristische mystiek.
S. staat in eerste instantie voor de hoofdpersoon, Sarah Worth, een dame uit Boston
die vlucht voor degelijkheid en fatsoen. Ook is er een indirecte verwijzing naar de
A (van adulteress - overspelige) uit Hawthornes The Scarlet Letter, een klassieke
roman die alle geletterde Amerikanen hebben gelezen op school. Evenals Roger's
Version bevat S. een aantal verwijzingen naar The Scarlet Letter, in die roman heet
de echtgenoot Roger Chillingworth; die van Sarah heet Charles Worth; evenals
Hawthornes heldin Hester Prynne heeft Sarah een dochter die Pearl heet. Enzovoorts.
Het opdiepen van die toespelingen is een onschuldig tijdverdrijf; het is trouwens heel
eenvoudig, en geen verarming, om ze te negeren.
In tegenstelling tot Hester krijgt Sarah geen sociaal stigma vanwege haar weigering
zich aan te passen. Ze ondergaat een zekere dosis onwelkome vernedering; maar de
moderne Amerikaanse vrouw is een succes, vooral, zo houdt Updike (net als andere
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gescheiden Amerikaanse schrijvers van faam) ons graag voor, een financieel succes.
En in tegenstelling tot Roger's Version en The Scarlet Letter is S. een komedie.
Als Sarah haar ontrouwe burgerlijke man in de steek laat, vliegt ze eerst
(symbolisch genoeg) van Boston naar Californië en rijdt dan naar een ashram in
Arizona, geleid door een dubieuze goeroe die door zijn volgelingen ‘de Arhat’ wordt
genoemd. Het relaas van die ashram en wat er zich afspeelt, heeft veel te danken aan
de uitstekende documentatie over de onderneming in Oregon van die populaire
grappenmaker Bhagwan Shree Rajneesh. Sarah, die helemaal opgaat in yoga en
dergelijke, meldt zich aan als sanyassin. De authentieke noot van de welbewuste
uitschakeling van het intellect die komt kijken bij de onderwerping aan de
Bhagwan-oplichterij is goed getroffen: op een bandje dat ze toestuurt aan haar beste
(zij het uiteindelijk trouweloze) vriendin Madge, pakt een in de woestijn gezeten
Sarah ronkend uit over ‘hoe geláden alleen al de rotsigheid van de rotsen schijnt (...)
en de verre bergen verkreukelde papieren zakdoeken lijken - hoe héílig eigenlijk, en
de hele kwestie of God bestaat of niet, die ik altijd nogal saai gevonden heb, wordt
gewoonweg overstégen, het lijkt zo overduidelijk dat er íéts bestaat, iets ongelooflijk
en onuitputtelijk goeds... Er is in alles iets, het ís-zijn, wat onuitsprekelijk groots en
geruststellend is. Ik voel me gewoon zo verschrikkelijk vól.’ En wat de Arhat betreft:
‘Je zou niet geloven wat een rúst hij uitstraalt, zelfs bij vijftig kilometer per uur.’
Het is allemaal weergaloos herkenbaar.

Flauwe kul
Hoewel onnozel in geestelijke zaken, is Sarah als het gaat om serieuze dingen, ofte
wel geld, niet op haar achterhoofd gevallen. Ze heeft een perfecte kijk op
machtsrelaties: kort na haar aankomst in de ashram ziet ze dat ‘het zeker even hemels
en geestrijk en bevrijdend is als we ons altijd hebben voorgesteld (dat wil zeggen zij
en Madge, thuis in de yogagroep), maar dat er ook een sterk element is... van de
mens is de mens een wolf.’ Ze blijkt zelf de meest bekwame en meedogenloos
vraatzuchtige wolf van allemaal. Al gauw promoveert ze van een ‘worship-ploeg zo heet een werkploeg hier’, die hittebestendige tomaten teelt in de woestijn, tot
privé-secretaresse van de Arhat met de fraaie nieuwe naam Ma Prem Kundalini. Op
haar snelle weg naar die hoogte is er het nodige gedaan aan maithuna (‘zo
Vervolg op pagina 14

Geletterd? 93

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 7 juli opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, postbus 1254, 1000
BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 94 van 16 juli. De citaten zijn
gekozen door Diny Schouten.
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Navolging
1 Ik ween om bloemen in de knop gebroken
En vóór de uchtend van haar bloei vergaan
Ik had er zeven vijftig in gestoken
Je zou zo'n rotzak ongelukkig slaan
2. Ik ben een dode Pyramus
Mors est communis omnibus.
Behanger, zanger, Bey van Tunis:
Finis est omnibus communis.
3. ‘Kent gij het land,’ zoo zingt hij, ‘waar
De kleiaardappel groeit?
Waar trouw aan vorst en mannenwoord
En waar de veeteelt bloeit?

Oplossing Geletterd 92 van 18 juni (Klokken):
1. ‘Honderd klokken van Londen doen Londen bonzen’: J.W.F. Werumeus Buning,
Mária Lécina;
2. ‘En wat een geluid zou het zijn, als de 29 460 klokken allemaal tegelijk
sloegen!’: W.F. Hermans, Een heilige van de horlogerie;
3. ‘Er springen liedjes uit de Westertoren’: Han G. Hoekstra, Gasthuismolensteeg.

Winnaar: C. Hogetoorn, Utrecht
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Tijdschrift
Het omslag van SIC 1988 nummer twee wordt opgesierd door een kleurrijk schilderij
van een visser die in het water pist. De maker van dat schilderij is Willem Brakman.
De oplettende lezer van Brakmans oeuvre had al eens een illustratie van hem op een
boekomslag kunnen aantreffen of had een klein uitgaafje met tekeningen van Brakman
gezien kunnen hebben. Maar totdat Brakmans schilderijen en tekeningen
tentoongesteld werden in Nijmegen en Amsterdam was de picturale achtergrond van
Brakman tamelijk onbekend. Brakman schreef hier wel zelf al over in zijn essaybundel
Een wak in het kroos. Hij tekende en schilderde veel in de jaren vijftig, maar absoluut
niet in de stijl van de avantgarde in die dagen. Het werk van Appel, Lucebert en
Corneille is volslagen anders dan dat van Brakman. Brakman schildert realistisch,
bijna naief. Figuren worden zeer vereenvoudigd weergegeven en het perspectief is
plat. Gerrit Jan Kleinrensink suggereert in zijn bijdrage in SIC dat Brakman het
schilderen min of meer heeft opgegeven voor het schrijven. ‘Het schrijven bood hem
zoveel meer gelegenheid om het niet in de pas lopen van het ik en de wereld van
commentaar te voorzien.’ Als overgang signaleert hij een aantal passages uit Brakmans
literaire werk, die vrijwel letterlijk beschrijven wat er op zijn tekeningen en
schilderijen te zien is. Brakman gaat bij het schrijven vaak uit van een beeld. Dat is
dan of een herinnering, een schilderij, een ansichtkaart, of iets uit de literatuur. Over
de intertextualiteit in Brakmans werk schrijft Jaap Goedegebuure. Hij meent overigens
dat Brakman ‘al in het werk van andere schrijvers sloop’ toen de begrippen
deconstructivisme en intertextualiteit nog door de wetenschap uitgevonden moesten
worden. ‘Voyeur, vervalser, verteller’ heet Goedegebuures bijdrage en ook hij gaat
terug op een Een wak in het kroos waarin Brakman vertelt ‘hoe hij als kind doordrong
in het gluurdersparadijs’, waar de dingen gebeurden in de sfeer van het verbodene.
Dat bekijken van liefdesparen is een metafoor voor het schrijversschap: de alziende
en ordescheppende blik van de verteller. In het kijken vinden het schilderen en het
vertellen elkaar, meent Goedegebuure. Hij bespreekt ook een aantal romans van
Brakman waarin hij zich heeft laten inspireren door andermans literaire werk. Zo is
Come-back verwant met de Odyssee; en bekend zijn ook de romans geïnspireerd
door Kafka, Flaubert en Kleist. Het is Brakmans ingeschapen zintuig voor symboliek
volgens Goedegebuure die hem aan het herdichten zet van de oerthema's liefde, dood,
schuld en straf, zoals die in Het proces, Madame Bovary en Michael Kohlhaas
voorkomen. Wam de Moor voelt Brakman aan de tand over het autobiografische in
zijn werk. Het is De Moors overtuiging dat elke schrijver het uiteindelijk toch over
zichzelf heeft. Brakman schaart zich daaromtrent achter Vestdijks adagium voor een
schrijver: dat is iemand die een minimum aan beleving koppelt aan een maximum
aan ervaring. Hij beaamt de uitspraak dat alle goede schrijven autobiografisch is: ‘Je
kunt wel veel maskers voordoen, maar 't is net als met kinderen die naar Sinterklaas
kijken: dan roepen ze - en terecht - da's Pappa of Ome Jan.’ Ineke Bulte bespreekt
het enige hoorspel dat Brakman ooit schreef en toont aan dat de man in Nadere
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kennismaking weer een authentieke Brakman-man is. Van Brakman zelf is een
fragment uit zijn binnenkort te verschijnen novelle Heer op kamer opgenomen en
een essay over het schrijven. In de portfolio zijn tekeningen en schilderijen van hem
afgebeeld.
EVA COSSEE

Stig Dagerman
Vervolg van pagina 6
teratuurwetenschapper Périllieux, die heeft geprobeerd de angstpassages bij Dagerman
en in De slang in het bijzonder als gemodelleerd naar Sartre of Kierkegaard voor te
stellen. Hij kwam echter tot de conclusie dat hun invloed op Dagerman beperkt is.
Van Kierkegaard had deze wel enige kennis, maar of dat van Sartre ook het geval
was, is maar zeer de vraag: Dagerman hield er niet van Frans te lezen en het meeste
van Sartre was niet in het Zweeds vertaald. Perillieux concludeert dat Dagermans
aandrift bij het schrijven van De slang meer van politieke dan existentiefilosofische
aard moet zijn geweest. Over zijn opvattingen sprak Dagerman in een interview in
Aftontidningen in 1945 ook vooral in politieke termen. Hij zei dat hij het als zijn
voornaamste opgave beschouwde ‘het autoriteitsgeloof te ondergraven en steeds
weer opnieuw de mensen voor te houden dat ze hun lijdzame verhouding tot de staat
kritisch moesten onderzoeken.’

IJzeren hoofdband
In de slang vinden we het in een beeldspraak terug. In een van de gesprekken tussen
het groepje filosofisch geïnteresseerde dienstplichtigen wordt de staat de
‘Geborgenheidgever’ genoemd. Geborgenheid wordt verstrekt in de vorm van een
ijzeren hoofdband die alle behoeften bevredigt: ‘U voelt een grote, grote geborgenheid
die u voor de wonderbaarlijke ijzeren band nooit gevoeld hebt, en u bent daarom
vanzelfsprekend genoodzaakt een dergelijk wonderlijk hoofddeksel aan al uw vrienden
aan te bevelen.’ Natuurlijk wordt dit ironisch bedoeld. Scriver (de schijver, die later
dood zal vallen) zegt dan ook in hetzelfde gesprek: ‘Ik ben dus niet van mening dat
het tot mijn plichten als schrijver behoort gerust te stellen en golfbrekers te bouwen.
In plaats daarvan beschouw ik het als mijn plicht, voorzover dat in mijn vermogen
ligt, dammen af te breken. Alleen wie vertrouwd is met zijn angst is zich bewust van
zijn waarde, dat wil zeggen, voelt geen behoefte zijn ogen te sluiten, of hij nu een
moeras passeert of een tennisbaan.’
Alsof de woorden van Scriver nog niet genoeg zijn laat Dagerman hem zijn eigen
principes ook nog eens demonstreren. Scriver had zich kwaad gemaakt over mystici,
die in plaats van de situatie onder ogen te zien, de werkelijkheid proberen te
ontvluchten door een kromme redenering: ‘Ik vind het namelijk een in iedere opzicht
verdomd naïeve manier van proberen te vluchten als je door het ene raam naar buiten
springt om dan via het volgende raam weer naar binnen te kruipen.’
Vervolgens probeert de inmiddels dronken geworden Scriver inderdaad een tochtje
langs de gevel, maar hij haalt het volgende raam niet, glijdt uit en valt.
Dat Dagerman zelf, zonder al te aanwijsbare invloed van Sartre of geestverwanten
tot een soort existentialisme is gekomen is natuurlijk niet zo vreemd. Onthutsende
‘naoorlogse feiten’ als de concentratiekampen, de atoombommen op Japan, de
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onmiddellijk na het staken van de krijgshandelingen ingetreden koude oorlog, van
grote invloed op het internationale existentialisme, waren de politiek zeer bewuste
Dagerman uiteraard niet ontgaan, wonderlijker is dat iemand op zijn 22ste jaar
debuteert met een boek van het formaat van De slang. Toegegeven: hier en daar
vertoont het onmiskenbare ‘debuutmankementen’. Sommige beeldspraken
(bijvoorbeeld ‘als een scheermes’, ‘dreef een wig in’, ‘woorden druppelden’) worden
nogal vaak herhaald. De compositie van De slang is evenmin een wonder van
evenwicht. Aan de andere kant weet Dagerman personages en stof goed in de hand
te houden en bevat zijn debuutroman prachtige, schitterend vertelde verhalen. Of je
wilt of niet, als lezer word je ook nu nog meegesleept in de afgrond van Dagermans
wereldbeschouwing. Zonder nu meteen zonder eerst de garagedeur te openen in je
auto te stappen en het sleutelje om te draaien, of zonder het raam uit te stappen voor
demonstratief geveltoerisme: het lezen van Dagerman blijft niet zonder gevolgen.
■

John Updike
Vervolg van pagina 13
heet neuken in het Sanskriet’): maithuna, vooral groeps-maithuna, ‘is in de kern een
geestelijke daad’. Sarahs relatie met de Arhat wordt al snel bijzonder geestelijk.
De roman wordt verteld aan de hand van brie ven en bandjes die Sarah stuurt aan
haar man, moeder, dochter, kapster, tandarts, psychiater, bank, beste vriendin. Tegen
elk van haar correspondenten bedient Sarah zich van een andere toon en een andere
identiteit (‘Liefs, S.’; ‘heel veel liefs, moeder’; ‘Met hartelijke groeten, Sarah Worth’).
Die vorm is zeer doeltreffend: Updike imiteert met veel plezier de verscheidene
stemmen van zijn heldin en de optelsom is een gedenkwaardige karakteristiek, zeer
overtuigend op de climax na. Ik kon niet echt geloven in Sarahs criminele kant als
ze besluit de ashram met de eigen wapens te verslaan en voor zichzelf een groot
fortuin naar de Bahama's te sluizen.
Updikes onderzoek naar de traditie en het woordgebruik van de Sanskritische
mystiek is nauwgezet verricht en hij biedt ons als bewijs daarvan een nuttig
glossarium. Maar hoe gewetensvol hij ook zijn huiswerk heeft gedaan, hij neemt
niets van dat alles ook maar een ogenblik serieus en is er onvoldoende in
geïnteresseerd om het anders dan als flauwe kul te behandelen. Aan het slot maakt
hij zijn hele verhaal tot een farce door te onthullen dat de Arhat eigenlijk een
ondernemende jodenjongen genaamd Art Stein metz is, zelf uit Boston, maar uit een
armoediger deel van de stad dan Sarah.
Waar de roman uiteindelijk om draait is het achteloze functioneren van egoïsme,
hebzucht en gefoezel in een maatschappij waar oprechtheid en ernst uit het oog
verloren zijn. Wat begint als een luchthartige satirische uithaal naar een groot en
waardig doel, verliest op het eind zijn fleurige laagje humor, en wat eronder ligt is
een koud brok minachting.
■

Best verkocht
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VN-top-10 fictie
1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (4)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

3. (6)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

4. (3)

Marilyn French. Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

5. (-)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

6. (5)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

7. (2)

Stephen King, De gloed (Luitingh, f
32,90)

8. (10)

Geerten Meijsing, Veranderlijk en
wisselvallig (De Arbeiderspers, f 38,50)

9. (-)

Raymond van den Bogaard, Moskou aan
zee (Meulenhoff, f 32,50)

10. (7)

Diverse auteurs, Inpakken en wegwezen
(Contact, f 10,-)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

2. (2)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

3. (4)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

4. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

5. (6)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

6. (7)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

7. (9)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)
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8. (-)

Marja Wagenaar (red.), Herinneringen
aan Joop den Uyl (Van Gennep, f 19,50)

9. (8)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

10. (-)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
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94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

15

Innerlijke emigratie
In de jaren dertig ontvluchtten talrijke schrijvers Hitler-Duitsland, maar anderen
bleven en trokken zich terug in de zogeheten ‘innere Emigration’. Een van hen was
Luise Rinser. Zij ontwikkelde zich pas gedurende de nazitijd als schrijfster en in de
jaren dertig werden enige van haar gedichten en verhalen in nationaal-socialistische
tijdschriften geplaatst - waarmee niet gezegd is dat zijzelf nazi-sympathieën had. Na
haar verhalenbundel Die glasernen Ringe uit 1940 trof haar een publikatieverbod en
in 1944 werd Rinser gearresteerd wegens kritische uitlatingen over het regime. De
doodstraf hing haar boven het hoofd, maar Hitlers einde kwam eerder. In de cel hield
ze een dagboek bij op papiertjes die ze vond onder een plank in de vloer. Dit Dagboek
uit de gevangenis werd in 1946 uitgegeven en is nu in Nederlandse vertaling herdrukt
(Nijgh & Van Ditmar, f 28,50). Hoewel het natuurlijk van belang is als tijdsdocument
van de ‘innere Emigration’, lijkt het mij inmiddels van algemenere betekenis als
verslag van het leven in een vrouwengevangenis. Arthur Koestier was na zijn Spaanse
gevangenschap onder Franco - beschreven in Dialogue with death - in staat realistisch
over het stalinisme te schrijven in Darkness at noon. Zo zijn ook Rinsers belevenissen
achter de tralies minder aan tijd en plaats gebonden dan we graag zouden willen. Ik
moest tijdens het lezen nogal eens denken aan Dacia Maraini's roman Herinneringen
van een dievegge, die zich onder meer afspeelt in de Italiaanse
Rebibia-vrouwengevangenis. Luise Rinser zat niet in een concentratiekamp, maar
in een reguliere strafinrichting, waar de gevangenisdirecteur in een gesprek met haar
zelfs aan zijn nazi-personeel refereerde als aan ‘dat tuig’. Onder haar celgenotes zijn
oplichters en dieveggen, maar ook vrouwen die zich hebben laten aborteren. Het
nazisme is op de achtergrond steeds aanwezig, maar slechts af en toe dringt het in
zijn volle omvang naar voren. Zoals in het huiveringwekkende verhaal over de vrouw
van een SS'er die maar niet zwanger werd en daarom een jaar lang aan experimenten
in een SS-hospitaal werd onderworpen. Rinsers bedoeling is geweest ‘een fotografisch
nauwkeurig beeld’ te geven van wat ze achter de gevangenismuren heeft gezien. De
verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke gevangenen blijken op sommige punten
minder groot dan menigeen denkt. Zo maakt ze melding van een grote seksuele
activiteit onder haar lotgenotes. In het Dagboek komen betrekkelijk weinig politieke
en werelbeschouwelijke overwegingen voor. Rinser zegt daar bewust van af te hebben
gezien met het oog op ontdekking van haar aantekeningen. Ze noteerde wel haar
opinie over het systeem van langdurige opsluiting: ‘Zou het niet duizend maal beter
zijn als de gevangenissen en tuchthuizen werden afgeschaft?’
HS
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Deze twee tekeningen zijn van Kamagurka. Helaas maar twee, omdat het niet mogelijk is zijn hele
nieuwe boek Mieke's eerste exhibitionist hier af te drukken, al verdient hij het wel. Wie niet in de
lach schiet, moet naar de humordokter, Koepoortkaai 10, Gent, België. Uitgegeven door De Harmonie,
f 9,90.

Dubbelzien
Het verrassende aan schilderende of tekenende schrijvers is dat het volslagen
onvoorspelbaar is hoe die schilderijen of tekeningen eruit zullen zien als je alleen
het literaire werk kent. Soms kun je er vermoeden van hebben, zoals bij William
Makepeace Thackeray, de schrijver van Vanity Fair: dat hij ironische
negentiende-eeuwse illustraties zal maken die het beschrevene nog eens laten zien.
Er zijn ook kunstenaars die je alleen maar kent als dubbeltalent, zoals William Blake,
omdat je ze nooit afzonderlijk ziet. Bij Strindberg is het opmerkelijk dat hij tegen
het abstracte aanleunende landschappen schilderde die zijn getourmenteerde geest
precies uitdrukken. In het prachtige boek Doubly Gifted: The Author as Visual
Artist, samengesteld door Kathleen G. Hjerter met een voorwoord van John Updike
(Harry N. Abrams, Aerdenhout, f 65,60) wordt een overzicht gegeven van de
dubbeltalenten. Het is natuurlijk zo onvolledig als wat, maar de verzameling is
niettemin groot genoeg: de sepiaschetsen van Goethe, de etsen van Gunter Grass, de
kleurige aquarellen van Hermann Hesse, de typisch Spaanse kleurpotloodtekeningen
van Garcia Lorca, Oscar Wildes waterverfschetsen, Evelyn Waughs jeugdtekeningen
en illustraties in Broom, een studentenblad in Oxford, William Faulkners geestige
en vaardige tekeningen voor The Scream, een humoristisch tijdschrift waarvan hij
redacteur was. En verder: James Agee, Apollinaire, Baudelaire, Chesterton, Winston
Churchill, John dos Passos, e.e. cummings, Rudyard Kipling, Lermontov, Ibsen,
Henry Miller, Lear, Thurber, Updike, Stevenson, George Sand. Natuurlijk zijn de
schilderijen of tekeningen zelden indrukwekkender dan het geschreven werk, maar
soms is het op zijn minst gelijkwaardig, zoals bij Djuna Barnes. Anderen zijn
inmiddels bekender vanwege hun schilderijen, zoals Wyndham Lewis, wiens
schrijversportretten vaak voor omslagen worden gebruikt. In de negentiende eeuw
was het kunnen tekenen veel vanzelfsprekender dan nu: Charlotte Brönte of Edgar
Allan Poe kunnen heel aardig tekenen, met een academische hand weliswaar, maar
het is alsof het tot hun opvoeding behoorde. Ook dat leerden ze, omdat je het moest
kunnen.
JS

Tekening van William Faulkner

Tekening van Djuna Barnes
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Onweerlegbaar juist
In het begin van zijn typografische leven was Jan Tschichold (1902-1974) een
Bauhaus-ontwerper. Hij zou deze periode, waarin hij vurige apologetische geschriften
over Bauhaus-typografie publiceerde, later afzweren, en terugkeren tot traditioneler
vormentaal die hij met al even grote stelligheid verdedigde. Zijn nu in het Nederlands
vertaalde Opstellen over typografie (Gerards & Schreurs Maastricht, 126 p., f 35,-)
stammen uit de latere periode. In de vormgeving van de Penguin-pockets en in de
letter Sabon liet Tschichold verder sporen na. Vertaler Huib van Krimpen vindt
Tschichold representatief voor de in (Oost- en West-) Duitsland heersende ‘Leipziger
opvattingen’ aangaande typografie; tegelijkertijd heeft hij die traditie ook geïnspireerd.
Verder is volgens Van Krimpen ‘vrijwel alles wat Tschichold over typografische
kleinigheden te zeggen heeft van onweerlegbare juistheid’. Huib van Krimpen is een
onvermoeibaar propagandist van de (traditionele) typografie in Nederland. Zijn Boek.
Over het maken van boeken is een klassiek werk. Helaas lijden zijn nawoorden aan
merkwaardige kwalen. Zo schreef hij achter in Eric Gills Een essay over typografie
geergerd over diens ‘doordraven’ en ‘druipende sarcasme’, voor een tekstbezorger
wel wat erg geëmotioneerd. Ook bij Tschichold neemt hij sarcasme waar, maar hier
wijt hij dat aan het Duitse volkskarakter. Van Krimpen besteedt uitvoerig aandacht
aan de achtergronden van Tschicholds stam: ‘Hij was een Sakser, nauwkeuriger: een
Sorbiër, stammend uit de Slavische volksgroep die in het oosten van Saksen om de
stad Bautzen leeft.’ De Saksers, schrijft Van Krimpen, ‘zijn een hard en radicaal
volk, bij wie het verzet tegen het nationaal-socialisme taaier was dan waar ook elders
in het oude Duitse Rijk.’ Tschichold vertrok in 1933 voor een vrijwillige ballingschap
naar Zwitserland. We mogen aannemen dat Van Krimpen deze antinazistische houding
op Tschicholds Sakserschap baseert. Hij geeft echter niet aan waarom ‘het van
karakter getuigt’ dat Tschichold in 1954 een verzoek om directeur van de Graphische
Akademie in Munchen te worden van de hand wijst. Of bedoelt Van Krimpen ook
hier dat het van ‘volkskarakter’ getuigt?
Naast al deze weinig ter zake doende etnologische beschouwingen van een al te
aanwezige ‘uitleider’, is Tschicholds tekst door de Huib van Krimpen nauwkeurig
in het Nederlands overgebracht. Tschichold schrijft aanmerkelijk minder bevlogen
dan Eric Gill, die ook veel buiten-typografische zaken in zijn beschouwingen betrekt.
Maar tot nadenken stemmen ze zeker, deze gedachten over hoe een boek, een bladzijde
van een boek of een letter er uit moet zien.
AJ

Nogal wat halve-garen
Niet geweten dat Lijsje Lorresnor een zeer Bergens boek is: het ontstond uit verhalen
die mevrouw J. Selleger-Elout (1875-1957) hoorde van haar Bergense dienstbode.
Evenmin geweten dat Winnie-the-Pooh-vertaalster Toos Blom al evenzeer deel
uitmaakte van het literair klimaat van het ‘bezielde’ kunstenaarsdorp Bergen (N.H.).
De beknoptheid van Querido's letterkundige reisgids van Nederland, waar in het
bestek van drie bladzijden slechts aan Bergens ‘major poets’ - Gorter, Adama van
Scheltema, Roland Holst en Lucebert - aandacht gegeven kon worden, wordt
goedgemaakt door de schets die Willem van Toorn schreef op verzoek van de
Bergense Openbare Bibliotheek, het Kunstenaarscentrum Bergen en het A. Roland
Holst Fonds. Van Toorn presenteert ‘Er moeten nogal wat halvegaren wonen’;
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Schrijvers in en over Bergen (Querido, 109 p., f 22,50) bescheiden: als iets tussen
een studie over het literaire Bergen en een literaire wandeling in. De grappige titel
is ontleend aan een brief van Nescio: ‘Ken je Bergen binnen? Een urbaan plaatsje,
met twee aardige hotelletjes bij de ruïne, tal van koekebakkers & sigarenwinkels en
zelfs een vrij goeie “middelbrow” boekwinkel. Er moeten nogal wat halve-garen
wonen, maar die zie je niet. Een niet al te banale drukte van zomergasten.’ Van Toorn
zwalkt genoeglijk door het urbane plaatsje, telkens stilstaand, zoals hij zijn lezers
aanraadt te doen, bij gedichten, prozafragmenten en gesproken herinneringen die het
aanzicht van historische plekken als ‘De Verbrande Pan’ ontroerend maken. De
‘jonge kunstenaarskolonie’ Bergen blijkt zich van andere kunstenaarsdorpen als
Barbizon, Worpswede, Sint Martens Lathem of, in Nederland, het Noordhollandse
Laren te onderscheiden doordat de schilders werden gevolgd door literatoren, maar
natuurlijk werd ook hier de grootse natuur verheerlijkt in de dorpskroeg. Van Toorn
maakte dankbaar gebruik van de overgeleverde dorpsroddel, die vooral in de jaren
veertig en vroege jaren vijftig welig tierde, toen diverse schrijverscoterieën er hun
logeeradresjes hadden. Van Toorns schets overstijgt echter de petite histoire als hij,
schrijvend over de familie Kouwenaar, door emoties wordt overmand: ‘Het is
wonderlijk voor een latere lezer, zich te realiseren dat op dezelfde plaats in het
landschap waar aan het begin van de eeuw de grote vernieuwer van de Nederlandse
poëzie werkte aan zijn socialistische epos Pan, net voor en tijdens de tweede
wereldoorlog een aantal ontmoetingen de kiem zou leggen voor wat de tweede grote
omwenteling in de poëzie zou worden, op een andere manier even sociaal bewogen
als die van Tachtig.’
DS
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Diny Schouten, Judith Staghouwer
en Hans Schoots

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Jules Renard, Dagboek 1887-1899/1900-1910. Vertaling Frans de Haan en Marianne
Kaas (De Arbeiderspers, Privé Domein, twee delen samen f 79,50). Elke
dagboekaantekening, soms maar van een paar regels, van de schrijver van Peenhaar
is iets bijzonders. Vandaar dat het een soortnaam is geworden: een renard is luchtige
waarheid.
Cultural Literacy. What every American needs to know door E.D. Hirsch, jr.
(Vintage-paperback, f 21,70, importeur Van Ditmar). Hirsch is vooral bekend door
een veel geroemd boek over interpretatie. Als hoogleraar aan de University of Virginia
kreeg hij te maken met de enorme onwetendheid van studenten.
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Kristien Hemmerechts
Vervolg van pagina 10
Indiaanse rituelen: in chica (een soort hasj) en drank; de vrouw zit erbij en kijkt
ernaar en schrijft het op. ‘Sinds Ajacucho is het altijd wachten op Hans. Of ik nu in
het donker op een matras luister naar de nacht, of onder een boom een bruiloftsfeest
gadesla, altijd is het wachten op Hans. En nooit is er iemand om mee te praten. Nooit
kruist een andere gringo ons pad.’ Soms vindt ze Hans tegen de ochtend op het
pleintje van het dorp, half bewusteloos, bezweet, een vlieg op zijn buik, een glazige
blik in zijn ogen. En op een ochtend vindt ze hem daar wederom, niet alleen bezweet
maar ook bebloed, ettelijke vliegen op zijn buik, wijd open ogen ‘hard als glas’. ‘Ik
had toen naast hem neergeknield en heb zijn hoofd in mijn schoot genomen. Ik heb
gewacht. Het bloed druppelt niet langer uit zijn mondhoeken maar stolt bruin op zijn
huid en op de grond (...) Zijn hoofd is loodzwaar in mijn schoot. Heel binnenkort zal
ik zijn hoofd neerleggen en het lege plein oversteken.
Een sfeervol en aangrijpend verhaal; een verhaal om echt serieus te nemen. Een
verhaal waarvan ik denk: dit had een uitwerking kunnen krijgen tot een omvang
waardoor enkele andere verhalen in deze bundel niet gepubliceerd hadden behoeven
te worden. Anderzijds: veranderlijk en wisselvallig, zo typeerde ik immers de
weerberichten van Kristien Hemmerechts. In deze bundel heeft ze als schrijfster een
waaier van haar mogelijkheden laten zien: van ironische zedenschetsen tot emotionele
reisverhalen. Ik heb een uitgesproken voorkeur voor de laatste, maar helaas heb ik
weinig invloed op de weerkaart.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Zijn er nog vragen?
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Diny Schouten
Kortenhoef, 20 juni, 16.30 uur
Reeds sedert 1981 tracht de Stichting ‘Kunst aan de Dijk’ de schilderkunstige
historie van het oude dorp Kortenhoef in de belangstelling van een groot publiek te
plaatsen, pleit de uitnodiging voor de dubbelexpositie Met Verweyzing naar Bomans
‘Maar,’ voegt het bestuurslid dat de tentoonstelling vanmiddag voor geopend verklaart
daar met lichte verontschuldiging aan toe: ‘We zijn inmiddels een beetje door de
Kortenhoefse schilders heengeraakt.’ Het zo aardige literaire én schilderkunstige
karakter van de tentoonstelling ‘Nescio uit de doeken’ van een paar jaar terug deed
het bestuur zoeken naar een onderwerp dat opnieuw tweezijdigheid beloofde. Met
de zomertentoonstelling ‘Grote Realisten’ van vorig jaar werd al gebroken met de
traditie van een Kortenhoefs onderwerp. Het is zelfs de vraag of de schilder en de
schrijver ooit in de voetstappen traden van Nescio, die in het schuin aan de overzijde
gelegen café 't Rechthuys aan zijn ‘Uitvreter’ schreef. Het bestuur rekent niet op de
komst van Kees Verwey. Verwey mag dan tegen televisiepresentator Ivo Niehe
verklaard hebben dat de vriendschap tussen Godfried Bomans en hemzelf ‘belangrijk
genoeg’ is geweest voor een expositie in Kortenhoef, voor het overige hield hij zich
doof voor de hartelijke uitnodigingen van de Stichting. Gelukkig zou Godfried
Bomans dit jaar vijfenzeventig jaar geworden zijn, zodat er wel degelijk iets te vieren
valt.
Bomans, zegt de tekst bij de laatste van de aan hem gewijde vitrines, werd slechts
achtenvijftig jaar, ‘dezelfde leeftijd als waarop zijn idool Charles Dickens stierf’. De
foto's laten hem zien in talloze, meest door eigen toedoen gecreëerde carnavaleske
erefuncties: als president van de Haarlemse ‘branch’ van het Dickens' Fellowship,
als oprichter van de Haarlemse sociëteit Teisterbant, en in zijn favoriete rol van
Sinterklaas. Samen met Prenen vormde Bomans dan nog een Beetsgenootschap en
een ‘Rijnlandsche Academie’, die zich op geschept briefpapier presenteerde als een
vereniging van honderden ‘maatschappelijk bewuste’ intellectuelen en als zodanige
pressiegroep Haarlem voor de demping van de Bakenessergracht behoedde. De
mutuele bewondering tussen Harry Mulisch en Bomans werd geïnstitutionaliseerd
in een Eckermanngesellschaft, en ook was Bomans een trouw bezoeker van de aan
hemzélf gewijde meisjesfanclub, maar dat is allemaal niets vergeleken bij de verering
die hij en zijn vriend Kees Verwey koesterden voor beider stadgenoot Karel Lodewijk
Alberdingk Thijm.
De naam van die derde uit een hecht driemanschap had Harry G.M. Prick graag
nog even als verrassing in petto willen houden in zijn openingstoespraak. Prick heeft
er niet op gerekend dat de bezoekers Verweys markante portret van ‘de Dritter im
Bunde, wiens schuilnaam ik nog even in het midden laat’, al hebben kunnen
bewonderen en ook Bomans' ‘Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel’ kunnen
hebben zien liggen, waarin verhaald wordt hoe onverzoenlijk Thijm zich opstelde
tegenover de kunstenaar die verzuimde de hem toebehorende ridderorden op het
doek aan te brengen. ‘De reden waarom het werkstuk hem niet beviel, was natuurlijk
het feit dat Thijm er duidelijk op loenst.’ Thijm-kenner Prick, wiens galopperende
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volzinnen-met-ingebouwde-voetnoten en fraaie dictie bij het glaasje-na alom luidop
verkondigde bewondering oogsten, betoont zich even weinig tot concessies bereid
als het object van zijn bewondering: ‘Ik doe dan maar net alsof u de tentoonstelling
nog niet gezien hebt.’ Zijn verhaal gaat over de stille maar venijnig gevoerde strijd
tussen Verwey en Bomans om de aandacht van het ‘ongrijpbare menselijke fenomeen,
waarover zij niet uitgepraat en uitgemijmerd raakten’, en over de ‘welgeteld zes ten
dele foutieve, ten dele onvolledige bijzonderheden’ in het onderschrift van de foto
op pagina 212 in Michel van der Plas' ‘Herinneringen aan Godfried Bomans’. ‘Bij
thuiskomst doet u er goed aan een forse kras door het bijschrift bij die foto te halen.’
Even later hebben oplettende bezoekers de organisatoren op een onschuldige
typefout in een ander bijschrift gewezen, maar het zijn kniesoren die erover vallen
dat ‘krant’ als ‘karnt’ is gespeld, of dat Bomans' laatst gehouden televisie-interview
met Johan Cruijff juist niét is uitgezonden. De vitrines zijn uiterst verzorgd, een
prijzenswaardige prestatie voor wie hoort dat het zeventiende-eeuwse kerkje pas
vanochtend beschikbaar was. Diezelfde inspanning wordt volgende week weer
gevergd, want aanstaande zondag heeft de dominee zijn ruimte nodig. Ooit was ook
hij bestuurslid van ‘Kunst aan de Dijk’, maar verschil van inzicht doen hem nu eigen
tentoonstellingen in zijn kerk organiseren. Dat leidt wel eens tot misverstanden over
de activiteiten die wel of niet van de Stichting Kunst aan de Dijk uitgaan. Een pijnlijke
geschiedenis, waartoe men in de nabijheid van zoveel Bomansiana beter het zwijgen
doet. ‘“De nieuwe tak,” vervolgde meneer van Vliesvleugel, “voert wel den naam
van Vliesvleugel, en, zeker, zeker, zijn zij ook aan ons geparenteerd, doch door een
mésailliance met de Liesheuveltjes zijn zij enigszins - enigszins...” Hij zweeg en
keek een ogenblik pijnlijk getroffen voor zich uit. “Enfin,” besloot hij, “u kent die
geschiedenis.” “Natuurlijk,” zei Erik bedremmeld, “het spijt mij vreselijk voor u.”’
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[9 juli 1988 - Nummer 27]
Ter zake
Diny Schouten

Wegens ‘bijzondere verdiensten voor het boek’ kreeg dr. L. de Jong de gouden D.A.
Thiemepenning uitgereikt namens de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels. De lijst van eerdere toekenningen van de prijs, die in 1879 werd
ingesteld als huldeblijk aan uitgever Dirk Anthonie Thieme, telt illustere namen van
auteurs en uitgevers, onder wie Louis Couperus, Willem Kloos, Johan Huizinga,
Adriaan Roland Holst, Emmanuel Querido en Geert van Oorschot. Dr. De Jong werd
op suggestie van een boekverkoper uitverkoren. De voorzitter van de Vereeniging
prees de vierentwintig banden van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog als ‘een prestatie van zeer bijzondere maatschappelijke betekenis, die
uniek mag worden genoemd in de geschiedenis van het Nederlandse boek’. Om de
uiterst efficiënte wijze waarop hij bij elke verschijning van een nieuw deel voor free
publicity zorgde, hoorde De Jong zich ‘een droomauteur’ noemen, een compliment
dat met harde cijfers kon worden ondersteund: er werden van De Jongs standaardwerk
2,7 miljoen banden verkocht met voor de boekhandel een omzet van naar schatting
honderdvijftig miljoen gulden.
Uitgeverij Dedalus had zich al verheugd in de opdracht om ook dit jaar het Vlaamse
boekenweekgeschenk te mogen verzorgen. Dat was vorig jaar voor de eerste maal
gebeurd, toen de Vlaamse Boekverkopersbond het publiek verraste met Hugo Claus'
‘Chateau Migraine’. Dedalus kwam met de Boekverkopersbond overeen dat het
aardig zou zijn om na het succes met een zeer grote ‘Vlaamse reus’ nu te komen met
een ‘jonge god’. Herman Brusselmans zette zich daarop aan het schrijven van Iedere
zondag sterven & doodgaan in de week. Tegelijk met de binnenkomst van
Brusselmans' manuscript kwam Dedalus-uitgever Ronald Grossey ter ore dat het niet
meer nodig was: de VBVB, de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse
Boekwezen had zich over het geschenk ontfermd en was erin geslaagd om een sponsor
te vinden in de Taalunie, waardoor de oplage van de oorspronkelijk geplande 20.000
exemplaren verhoogd kon worden tot 55.000. Monika van Paemel werd aangezocht
voor de opdracht van het schrijven ervan. Een wat veiliger keus, moet Grossey
toegeven, ‘want Brusselmans is wel controversieel’. Uitgeverij Dedalus heeft nu het
nakijken, want de overeenkomst met de Boekverkopersbond was gebaseerd op een
mondelinge afspraak, en de auteur bood het inmiddels aan aan zijn eigen uitgever,
Bert Bakker. De boekverkopers hebben hun excuses aangeboden aan Dedalus,
benadrukt VBVB-directeur Anton Wouters. De vraag waarom Brusselmans werd
gepasseerd maakt Wouters ietwat ongeduldig: ‘Wij waren al rond met ons voorstel,
en de Boekverkopersbond heeft dat besluit goedgekeurd. Het sluit niet uit dat we
volgend jaar aan Brusselmans zouden kunnen denken.’
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Uitgeverij Unieboek betaalde het recordbedrag van 55.000 dollar voor een nieuw
boek van historica Barbara Tuchman. Met The First Salute hoopt
Unieboek-uitgeefster Yvonne van Oort het ‘gewicht’ te kunnen geven dat aan de
Fibula-reeks haars inziens de laatste jaren, na alle Unieboek-reorganisaties, ontbrak.
Tuchman schrijft over de vooravond van de Amerikaanse vrijheidsstrijd. Omdat ze
volgens de ‘outline’ van het manuscript ingaat op het Nederlandse voorbeeld van de
Tachtigjarige Oorlog, zag Bert Bakkers hoofdredacteur Mai Spijkers er een voor de
Nederlandse markt interessant boek in. Spijkers' bod van 25.000 dollar op de rechten
wordt nu door collegauitgevers gezien als het op onfatsoenlijke wijze proberen
toeëigenen van andermans auteurs en als nodeloze prijsopdrijving, want de Engelse
agent A.M. Heath besloot tot een veiling van de rechten. Dat is in elk geval de mening
van Frits Vesters van uitgeverij Agon, waar men tot dusver gewend was om voor de
zes in het fonds aanwezige Tuchman-titels niet meer dan 10.000 gulden te betalen.
‘Waar gaat dat heen’, zo omschrijft Vesters zijn reactie. Agon overtroefde Bakker
met een bod van 75.000 gulden, ‘de uiterste grens van onze calculatie.’ Wat Vesters
betreft is er een code doorbroken: ‘Zulke bedragen kwamen tot nu toe alleen voor
bij populaire fictie, niet bij non-fictie.’ Bij Bert Bakker wijst Mai Spijkers de
beschuldiging aan zijn adres ferm van de hand met het argument dat Tuchmans agent
te weinig vertrouwen had in het nieuwe (van Elsevier) verzelfstandigde Agon. Spijkers
is opgelucht dat de deal niet doorging: ‘Ik heb het boek inmiddels kunnen lezen, en
het is een aardig boek, maar ik zou me niet erg safe hebben gevoeld dat ik het geld
zou hebben terug verdiend.’ Unieboeks Yvonne van Oort is vanzelfsprekend
optimistisch over de vooruitzichten van een goede promotiecampagne en zelfs over
de eventuele komst van de zesenzeventigjarige Tuchman: ‘Maar het bij vrouwelijke
auteurs al gebruikelijke promotiezinnetje dat de auteur er aantrekkelijk uitziet, ontbrak
deze maal.’
Schrijfster Sue Townsend - De dagboeken van Adrian Mole; De groeipijnen van
Adrian Mole - bracht een bezoek aan de Sovjetunie, deel uitmakend van een delegatie
van zes Britse schrijvers: Timothy Mo, Christopher Hope, Paul Bailey, Alan Bennett
en Craig Raine. The Guardian drukte haar dagboek af. Townsends verslag is vooral
schuldbewust: meteen al na het zien van een naargeestige Goem-etalage maakte een
hysterische slappe lach zich van de groep meester die niet meer bedwongen werd.
‘Het leek of we de hele tijd gierend doorbrachten, met tranende ogen en stampende
voeten.’ Redes van de Britse delegatie voor de Moskouse Schrijversbond over het
discussiethema ‘Beïnvloedt het verleden uw werk’ werden beleefd maar zonder
reactie aangehoord. Een in het restaurant van de Schrijversbond aangetroffen zeer
dronken en oud geworden Jevtoesjenko zorgde voor schaterpartijen toen diens artikel
over de gevaren van alcohol een dag later in de Pravda verscheen. Townsends
schaamtevolle terugblik op de zo beleefde Russische ontvangst bevat een klacht: de
schildwacht bij de begraafplaats verhinderde een bezoek aan Tsjechovs graf. De gids
van het gezelschap probeert hem te overreden met het argument dat ze zes Britse
schrijvers bij zich heeft: ‘Nou en,’ was het gevatte antwoord, ‘ik kan lezen dat ze er
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niet in mogen.’ Tsjechov zou de grap gewaardeerd hebben, bedenkt het gezelschap
starend door het hek.
Een opvallend grote advertentie bejubelt in de Weekkrant Suriname het oeuvre van
Astrid Roemer. De slogans ‘Blijf bij - Geef Roemer Kado’, en: ‘Geef Astrid Roemer
als stimulerend emancipatie-geschenk’ worden gevolgd door lovende adjectieven
als ‘gewaagd’, ‘schokkend’, ‘ingenieus’, ‘provocerend’, ‘onthullend’, ‘nostalgisch’,
‘ontroerend’ en ‘teder’, elk één voor Roemers acht titels. De advertentie is ondertekend
door Roemers drie uitgeverijen, Conserve, In de Knipscheer en De Geus, die
eensgezind van mening zijn dat ‘Literatuur individuen uit hun isolement (wil) halen;
sociale krachten op gang brengen; hele volksstammen helpen om hun zelfrespekt en
waardigheid terug te vinden.’ Maar voor Frank Knipscheer van uitgeverij In de
Knipscheer is de tekst nieuw: ‘Astrid Roemer heeft ons alleen om een financiële
bijdrage gevraagd.’ De schrijfster zelf betoont zich zeer tevreden over haar initiatief:
‘Ik kwam op het idee omdat op 1 juli gevierd werd dat de slavernij
honderdvijfentwintig jaar geleden werd afgeschaft. Binnen de Surinaamse
gemeenschap is weinig aandacht voor literatuur, maar zo'n datum is wel aanleiding
om over dingen na te denken. Vandaar.’ De enigszins belerende tekst zou niet geschikt
zijn voor een advertentie in Vrij Nederland of De Groene, geeft Roemer toe: ‘Hij is
zeer doelgroepgericht.’ Dat zijzelf de enig verantwoordelijke is voor de tekst ervaart
ze niet als ongewoon: ‘Tenslotte zijn schrijvers in Suriname eraan gewend om alles
zelf te doen.’

Gedicht
maar toen kwam er
de volgende dag een man langs
gekleed in het harde staal
van een duur vrijetijdspak met daarboven ook
zo'n hoofd die zei toen hij hiervan hoorde dat
de tijd van dat soort denken voorbij is
de enige ruimte die er is
ben jij en het gaat alleen om jou
en zo red je je ook en alle anderen
doen hetzelfde en iedereen is
met zichzelf bezig op zo'n manier
dat ie de ander helemaal niet meer
nodig heeft behalve misschien als een
soort behang een beetje omgeving
iets wat je naar believen kunt
veranderen omdat je er ook niet
te veel mee te maken wilt hebben
want aan sentiment gaat de wereld
te gronde

BERT SCHIERBEEK
(fragment)
Uit: Door het oog van de wind. De Bezige Bij, f 27,50
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Ik ben bezeten door een allesoverheersende vernietigingsdrift
Hugo Claus over Cobra, Een zachte vernieling en zijn grote boek
‘Beelden’
Marc Reynebeau
Het is louter toeval dat Hugo Claus' roman Een zachte vernieling, waarin
het Parijs van de Cobra-schilders het decor vormt, verscheen op het moment
dat allerlei manifestaties de veertigste verjaardag van Cobra herdenken
(Claus; ‘Ik word er onpasselijk van’), en dat hij plannen maakt voor
tentoonstellingen van zijn schilderijen in Amsterdam en Berlijn, terwijl
eind mei zijn boek Beelden verscheen (uitgegeven voor Nederland door
J.H. Gottmer/H.J. Becht, f 350,-). Marc Reynebeau had hierover een
gesprek met hem.
In dit enorme boek, een initiatief van de Vlaamse kunstboekenuitgeverij
Mercatorfonds, in co-editie met de Nederlandse uitgeverij Becht en het Franse huis
Albin Michel, brengt niet minder dan 465 plastische werken van Claus bij elkaar.
Dat werk - in inkt, potlood, gouache, aquarel, oliekrijt, collages, airbrush, fotomorfoses
(fotokopieën over elkaar heen) of een combinatie daarvan - is gelardeerd met
alfabetisch volgens trefwoorden geordende uittreksels uit gedichten van Claus.
Samensteller van het boek is Marnix Vincent, vertaler van Claus' werk in het Frans.
Onlangs kwam van hem (samen met Maddy Buysse) de Franse vertaling van een
bloemlezing uit Claus' poëzie uit onder de titel Traces (bij de Zwitserse uitgeverij
L'Age d'Homme); zijn Franse versie van Een zachte vernieling verschijnt in het
najaar.
Beelden is alles behalve een conventioneel kunstboek. De opgenomen werken
worden op geen enkele manier geïdentificeerd of beschreven: geen data, titels,
chronologie of afmetingen. Beelden krijgt daardoor de allures van een imaginair
museum. Soms zelfs letterlijk, want sommige werken bestaan enkel als foto, terwijl
het origineel verdwenen is, vernietigd, verminkt.
‘Ik ben bezeten door een alles overheersende vernietigingsdrift,’ zegt Hugo Claus.
‘Van de duizenden dingen die ik heb gemaakt is maar een klein deel bewaard
gebleven. Ik maak reeksen van vijftien, twintig werken, waarin ik iets zo nauwkeurig
mogelijk tracht op te roepen in eenzelfde stijl. Daar haal ik dan een stuk of tien van
weg, en na een jaar of drie, of tien, verdwijnen er nog een aantal, zodat ik daar na
verloop van tijd een of twee van overhoud. Niet omdat het de beste van de serie
zouden zijn, maar omdat ze het best die stijl uitdrukken, ik houd er dus een souvenir
van over, dat is het vertrekpunt.
Bovendien breng ik voortdurend correcties aan, niet alleen door te vernietigen,
maar ook door het veranderen. Dat gaat altijd de richting van de mutilatie uit, datgene
wat je niet mag doen. Voor mijn tentoonstelling “Cobra revisited” (1978) heb ik mijn
Cobra-schilderijen uit de jaren 1948-'50 niet zomaar getoond, maar met de schaar
stukgesneden. Door die ingreep verloren ze alle waarde. Dat zijn de kinderachtige
dingen waar een volwassen man zich mee amuseert. Men wantrouwt dat.’
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Lipstick
‘Niet zozeer de vernietiging interesseert mij, wel aftakeling en verval. Dat werkte ik
dan zelf in de hand door in 1948-'49 schilderijen te maken met lipstick, tandpasta en
schoensmeer. Herman Teirlinck heeft er aangekocht voor de Belgische staat. Die
kwamen in de kelders terecht, waar ze pas een jaar of vijftien later weer uitgehaald
werden, toen het museum van Oostende ze wou hebben. Toen was er natuurlijk
nauwelijks nog iets van te zien. Maar een aantal estheten en connoisseurs vond ze
prachtig: het bijna niets, het immateriële. Een variante van dat verhaal komt in Een
zachte vernieling voor. In de gemeenteraad van Oostende werd daarover boos
geïnterpelleerd, dat ze die onzin in het museum hingen. Ik heb toen een brief
geschreven, waarin ik me bereid verklaarde die werken elk jaar bij te werken, als ze
maar lipstick, tandpasta en schoensmeer van die jaren hadden. De gemeenteraad
heeft daar niet op geantwoord, wat ik heel flauw vond. In diezelfde orde had ik een
tentoonstelling (in 1961) bij Knoll International in Brussel - daar kom je enkel met
een handtekening binnen, want tuig moeten ze daar niet over de vloer hebben. Daar
had ik iets groots voor gemaakt, in goud, wat afbrokkelde. Het heette ook “Herfst”.
Elke avond moesten die brokjes samengeveegd worden. Pas veel later heeft men de
geest opgebracht om dat te kunnen waarderen of in ieder geval te kunnen plaatsen.
Toen was dat zuiver onnozel.’

Hugo Claus, ‘Verhalen’

Misschien is er meer in het geding dan kinderachtigheid. Claus' ‘roots’ als beeldend
kunstenaar liggen inderdaad bij Cobra, de Belgisch-Nederlands-Deense
schildersschool die zich kort na de oorlog in Parijs had gevestigd. Het beeld dat Claus
van Cobra schetst in Een zachte vernieling is niet erg vleiend: de
ASUR-kunstenaarsgroep erin lijkt te bestaan bij de gratie van aanstellerij, naïviteit,
misplaatste pretentie en andere misverstanden. Hoofdpersonage André Maertens niet toevallig een gevelschilder - krijgt zelfs op basis van een misverstand de status
van kunstschilder aangemeten: wanneer het pastelkrijt van zijn ‘stuntelige
ASUR-nabootsing’ verstoven raakt door een verkeerde behandeling en de kritiek er
prompt metafysische dimensies achter vermoedt.
Kan achter ‘Een zachte vernieling’ wel een démasqué van Cobra verondersteld
worden?
‘Cobra is een heel duidelijke referentie in het boek. Maar als ik werkelijk had
gewild dat de figuren erin ook herkenbaar zouden zijn, als ik mijn opinie over Appel
of Corneille had willen meedelen, dan had ik een documentaire geschreven. Had ik
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er een sleutelroman van willen maken, dan had ik toch geprobeerd het iets dichter
bij de werkelijkheid te beschrijven. De feitelijkheid speelt hier geen rol; als de
innerlijke structuur plausibel is, zijn de links met die realiteit van geen belang.
Dergelijke bindingen met het bestaan heb ik in mijn werk nodig en dat geldt wel
voor alle kunsten. Wat je ermee doet is iets totaal anders. Vandaar dat ik een aantal
details beschrijf die ik niet had kunnen verzinnen. Natuurlijk is het niet omdat iets
echt gebeurd is, dat het daarom in een boek moet. Het moet wel kloppen. Maar zonder
die autobiografische springplank kan ik het niet doen. Een ideeënroman bij voorbeeld
is voor mij ondenkbaar. En het interesseert me ook bijna nooit om zoiets te lezen.
Dit boek bestaat bij de gratie van iets totaal anders. Wie het alleen als een verhaaltje
leest, leest daar overheen. Als een boek behoorlijk is geschreven, verhult de
oppervlakte andere dingen.

Hugo Claus
BERT NIENHUIS

Maar ik zal me niet verbergen achter het excuus dat de opinies van mijn personage
niet de mijne hoeven te zijn. Er is inderdaad iets voor te zeggen dat Cobra, een
beweging die vrijheid en spontaneiteit propageerde, uitsluitend een reeks
olieverfdoeken heeft voorgebracht die alleen maar probeerden zo kinderlijk mogelijk
te zijn. Dat is ook een bepaalde verschraling in de gedachte.’

Visitekaartje
Werd er binnen Cobra veel gediscussieerd? ‘Nee, men deed maar wat.’
Na uw Cobra-tijd hebt u slechts zelden nog plastisch werk tentoongesteld, hoewel u
bent blijven schilderen en tekenen. U zei zelfs ooit dat hier gewoon sprake was van
een gebrek aan talent en dat uw schilderijen simpelweg semi-privé-aardigheidjes
voor uw vrienden waren.
‘Ik kan natuurlijk wel erg schamper doen over bepaalde passages, maar het geheel
neem ik vrij au sérieux. Het is voor mij erg moeilijk om tentoon te stellen, omdat ik
geen enkele stijl heb. Elke dag hanteer ik een nieuwe stijl. Je
[Vervolg op pagina 4]
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[Ik ben bezeten door een allesoverheersende vernietigingsdrift vervolg]

Hugo Claus, Don Quichotte

kunt het ook noemen: met alle winden meewaaien. Elke tentoonstelling kan daarom
slechts een klein fragment van mijn werk tonen. Vandaar dat ik maar eens om de
zeven jaar of zo een klein tentoonstellingetje had, in een dorp waar niemand komt.
In de Brakke Grond in Amsterdam bij voorbeeld.
Je kan een museum binnenlopen en onmiddellijk een Brueghel of een Bosch of
een Burssens herkennen. Dat kan je bij mij absoluut niet doen. Dat is een gedachte
waar ik vrijwel alleen in sta. Als ik wil tonen wat ik maak, opdat het geplaatst en
geapprecieerd zou kunnen worden, opdat er geen misverstanden zouden ontstaan,
ben ik verplicht alles te tonen, achthonderd schilderijen van de letterlijk duizenden,
want het ene staat contrapuntaal tegenover het andere. Daarom is zo'n boek handig,
het is een soort visitekaartje. Als wetenschappelijke studie of catalogus is het geen
cent waard, maar ik ben niet gelieerd aan tijden, ruimten of stijlen.’
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In uw literair werk zit ook die versnippering, die balorigheid, die diversiteit...
‘Noem het pudeur. Ja, natuurlijk, vandaar dat het idioot is om het patroon of schema
dat voor andere schrijvers geldt, ook op mij toe te passen. Vandaar dat men in Een
zachte vernieling tevergeefs zoekt naar een spoor van de complexiteit of de epische
weet-ik-veel van Het verdriet van België. Dat is onzin. Elk werk heeft zijn eigen
eisen en wetten en die moet je volgen. Niet wat ervoor komt, niet wat erop volgt,
alleen dat ene object. Het is een beetje een Cobra-principe: het nu telt. Het vatten
van het bijna onvatbare moment, dat moet je proberen.
Bij mij bestaat niet die ordening in periodes, die bij andere schilders het sérieux
van hun onderneming bevestigt. Dat is het precies wat me het belet: het toepassen
van die ene gimmick, van dat ene maniertje, waardoor de veelvuldigheid van het
bestaan wordt herleid tot een schamel teken, dat is voor mij onaanvaardbaar. Bij mij
is de kans ook groot dat je van iets vindt dat het goed is en iets anders een beetje
minder. Het vervalt een beetje, want je moet met een nieuw genre rekening houden.
Wat hier als compositie werkt, valt daar in het niets.’
Beeld en tekst staan wel ongeordend, in toevallige combinaties naast elkaar in dit
boek.
‘Willekeur is een beleefde uitdrukking. Het zijn beelden met woorden; soms loopt
het gelijk, soms tegengesteld. Iedereen maakt er het zijne van. Ik heb een heel
simplistische theorie: als de dingen goed zijn, past alles bij alles. Er bestaat niet zoiets
als een gamma; elke kleur past bij elke kleur, alleen moet je ze kunnen gebruiken.
Daar speelt het toeval. Als het slecht is, zal het toeval zich tegen je keren.’

Goud en zilver
Wat denkt u zelf als u het boek ziet?
‘Het ziet eruit als een enorme vuilnisbak. Je kan er kop noch staart aan krijgen.
Alsof je met een recordsnelheid door een museum loopt. Na een tijd begin je eraan
te wennen en merk je dat er logica in deze waanzin zit. Elke keer treft me de
progressie, je ziet de beelden preciezer worden, van zwarte, gebalde, abstracte vormen,
aan Cobra en aan de tijd gebonden. Dat verdwijnt en er komen andere dingen voor
in de plaats.
Toen de uitgever me de maquette in Parijs kwam tonen, was ik echt geïmponeerd.
Ik dacht: zó. Ik ben er uiterst opgetogen over, het is een van de mooiste kunstboeken
die ik ken, echt waar. Het is een vermoeiend boek, omdat je van de ene pagina in de
andere moet duiken. Voor mij was het dubbel vermoeiend, omdat ik tegelijkertijd
projecteerde waar het vandaan kwam. Ik zag het allemaal weer terug. Zoals dat grote
schilderij bij Knoll International, daar is niets van overgebleven, maar toen zag ik
zo'n klein dingetje en ik dacht: dat is er ook nog geweest.’
Claus loopt de reprodukties in het boek door, wijst op wat erop te zien is: meneer
en mevrouw Landuyt, letterbeelden (‘op een bepaald moment ben ik zeer
geïnteresseerd geweest in alles wat met schrifturen, tekentjes te maken had, zoals
bij Cobra, maar dit hadden ze veel te geometrisch gevonden, want de rechte lijn was
uit den boze, die bestond niet in de natuur’), een doodziek prinsesje, de races in
Francorchamps, de classicistische periode, de moord op Kennedy, ‘een agent die
nogal brutaal was toen hij me tegenhield’, de brievenbus van Salinger (‘die móést
je toen gelezen hebben, zijn Nine Stories, nee, niet The Catcher In The Rye, dat
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vonden wij te makkelijk, te banaal’), het leven van Nietzsche in twaalf staties, (‘er
staan hele verhalen in, ik had een kameraad, hier zijn ze met z'n tweeën, daar is er
maar een meer’), imitaties ‘met een deuk erin’, de onafhankelijkheid van Belgisch
Congo, Proust, Pernath, een zelfportret (‘ik vrees het, ja’).
‘Eigenlijk zou ik een avondje moeten doorbrengen bij alle mensen die het boek
gekocht hebben, om uit te leggen hoe en wat en waarom. Hier, Rubens aan de wandel
met zijn vrouw, zie je, als ik er niet bij ben om dat te vertellen, weet men dat niet.
Daar wordt geciteerd uit een rebus. Een kleine metafoor voor de manier waarop ik
de dingen doe.’
Dit doet denken aan het werk van...?
‘Spilliaert. Ik ben een groot bewonderaar van Spilliaert en als ik iets maak wat
daar toevallig op lijkt, zal ik dat niet negeren.’
Het boek eindigt met een rustig, sober beeld van een kussend paar. Is dat The End?
‘Jazeker, het eindigt op de trivialiteit zelf. Goud en zilver.’
En het schrijven, is dat ook zo prettig?
‘Schrijven? Veel lol is er niet aan te beleven. Wel lucht het op als het eenmaal op
papier staat. Dat is analoog aan die gek die met zijn hoofd tegen de muur slaat, en
die op de vraag waarom hij dat doet, antwoordt: het is zo lekker als ik ermee ophoud.’
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

5

Arme man zonder eigenschappen
De vertaling van Musils levenswerk valt niet mee
Thomas Graftdijk
De Nederlandse vertaling van Robert Musils omvangrijke roman Der
Mann ohne Eigenschaften, waarvan onlangs het eerste deel bij Meulenhoff
verscheen, is een belangrijke literaire gebeurtenis (zie de Boekenbijlage
van 18 juni j.l.). Maar hoe is het boek vertaald? Thomas Graftdijk, die
onder meer Thomas Manns Doctor Faustus en het werk van Nietzsche
vertaalde, las de vertaling van Ingeborg Lesener, die in een gevorderd
stadium werd bijgestaan door Jo Radersma en Hans Hom.
Het lot in Nederland van Robert Musil, volgens sommigen de grootste Duitstalige
romancier van deze eeuw, was tot dusverre niet gelukkig. De slechte vertalingen die
voorhanden waren van Die Verwirrungen des Zöglings Törless (Frank Diamand) en
Drei Frauen (Jacques Hamelink), hebben beruchte precedenten geschapen; daarom
had het vanzelf moeten spreken dat tenminste Musils omvangrijke hoofdwerk, Der
Mann ohne Eigenschaften de optimale vertaling kreeg die het verdient.
Dit is een ernstige zaak. Dat hier van een vertaler een buitengewone intellectuele
en literaire prestatie wordt gevergd, behoeft geen betoog. Het gaat hier immers om
een revolutionaire essayroman, kritisch en ironisch van toon, doortrokken van een
fijne zinnelijkheid, vol beeldspraken, die niet zelden iets eigenaardigs en etherisch
hebben en altijd fascineren in hun complexiteit. Alle registers van het beeldend en
poëtisch taalvermogen moeten opengetrokken, terwijl verstand en vernuft tegelijkertijd
voortdurend op scherp moeten staan; gesjoemel en natte-vingerwerk zijn uit den
boze. Wie de schouders onder een karwei van deze zwaarte zet, heeft recht op een
sympathiserende kritiek.
Ik zette mij aan de lectuur. ‘Hoofdstuk 1-80’, zei de titelpagina met een
gemeenzame knipoog: Kapitel als een enkelvoud gelezen of is dit hedendaags
Nederlands? Nu niet meteen de messen gaan wetten, waarschuwde ik mijzelf: en
toch bespeurde ik enige verbazing toen ik nota bene op de eerste bladzij van Musils
jungle, tweede alinea, oog in oog stond met een gorilla van een fout. (13) Hunderte
Töne waren zu einem drahtigen Geräusch ineinander verwunden, aus dem einzelne
Spitzen vorstanden, langs dessen schneidige Kanten liefen und sich wieder einebneten,
von dem klare Töne absplitterten und verflogen. - ‘Honderden klanken waren tot een
draadachtig gedruis ineengedraaid, waar hier en daar pieken uit opstaken, SNEL
LANGS DE SCHERPE KANTEN ERVAN LIEPEN en zich weer effenden, waar
heldere tonen vanaf splinterden en vervlogen.’ - (Waar scherpe randen langs liepen
en weer effen werden.) En ik had mijn eerste onbehagen al in de eerste alinea
bespeurd, waar men niet had kunnen nalaten recht gut (zeer goed) lekker vlot met
‘heel aardig’ af te doen. Nog afgezien van de hoofdstuktitel, die eigenlijk ook niet
deugde. De toon was ernaast, de vondsten waren zwak, als proefvertaling kon dit het
eigenlijk al niet meer halen, en de fouten en tientallen vage, rare dingetjes in de
resterende drie pagina's van het eerste hoofdstuk bevestigden dit. Mijn
Angstbereitschaft, om met Freud te spreken, was gewekt, en mijn achterdocht. Ik
nam een royale steekproef, vijftig pagina's in totaal ofte wel meer dan tien procent,
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over het hele boek verspreid, zin voor zin vergelijkend met het origineel, en het
resultaat was teleurstellend.

Robert Musil, ets van J.T. van Heiningen

Minstens twee evidente vertaalfouten per pagina, talloze minder juiste interpretaties
van het Duits en radbrakingen van het Nederlands. Dit laatste hier en daar verworden
tot machteloos koeterwaals, abstruus en onwelluidend, vaak nog extra ontsierd door
misplaatste pogingen tot modieus en vlot doen: ‘want die twee waren ondanks dat
het zomer was...’, ‘als ze willen laten zien dat ze iets voorstellen’, ‘het is dus helemaal
niet zo'n beetje geluk hebben als je op het idee komt’, (over een zwanger gemaakt
meisje:) ‘Zij was... de deur uitgetrapt’ (zur Türe hinausgestossen worden). Ik zou
het Musil niet graag in de pen splitsen.
De feilen van deze vertaling laten zich grofweg als volgt rubriceren.
1. Gelijkvormige woorden, Duits of Oostenrijks idioom, vaste zegswijzen enzovoort
niet herkend of niet opgezocht, er zelf maar wat op los geassocieerd of door
onverstand in voetangels gelopen (‘statig’ voor stattlich, ‘alledaags’ voor alltäglich.
Bij de volgende voorbeelden staat mijn commentaar of vertaling tussen haakjes na
de vertaling van Ingeborg Lesener - de feilen zijn met kapitaal aangegeven.
(p. 15) Er war durch seine eigene Unachtsamkeit zu Schaden gekommen, wie
allgemein zugegeben wurde. - ‘Hij had HET aan zijn eigen onoplettendheid TE
WIJTEN, werd algemeen beaamd.’ - (Zu Schaden kommen = gewond raken, letsel
oplopen.)
(24) Diese Entwicklung... bedeutet für den einzelnen Menschen sowohl eine
Schwäche wie eine Kraft. - ‘Deze ontwikkeling... betekent voor ELK
AFZONDERLIJK MENS zowel een zwakte als een kracht.’ (Individu, enkeling.)
(p. 31) Natürlich scheute sei dabei, wie es sein muss, urn das Anständige zu
beleben, auch keineswegs vor einer gelegentlich eingestreuten Unanständigkeit
zurück etc. - ‘Natuurlijk schrok zij daarbij, WAAR HET NODIG IS OM HET
fatsoenlijke op te fleuren, ook geenszins terug voor een zo nu en dan
ERTUSSENDOOR GESTROOIDE onfatsoenlijkheid’ et cetera. - (Natuurlijk schrok
zij daarbij, zoals nu eenmaal moet, om het fatsoenlijke wat levendiger te maken ook
allerminst terug voor een nu en dan ingelaste onfatsoenlijkheid)
(p. 33) So stand sie denn... auf und begann gelassen, aber mit lautem Vortrag zu
singen. - ‘Dus stond zij dan... op en begon GELATEN maar LUIDKEELS een lied
voor te dragen.’ - (begon rustig, maar met luide voordracht te zingen.)
(p. 56) Denn die zarteren Gefühle der männlichen Hingabe sind ungefähr so wie
das Knurren eines Jaguars über einem Stück Fleisch. - ‘Want de meer tedere

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

gevoelens van mannelijke overgave zijn zoiets als het KNORREN van een jaguar
BOVEN een homp vlees.’ - (Het grommen van een jaguar bij het vreten van een stuk
vlees.)
(p. 211) ...und getreu dem gräflich Leinsdorfschen Grundsatz ‘Besitz und Bildung’
- ‘...en, getrouw aan Leinsdorfs GRAFELIJKE principe ‘bezit en beschaving’ - (en,
trouw aan het beginsel van graaf Leinsdorf ‘bezit en beschaving’.)
(p. 212) ...weil es eine Freude war, sich an Rachels Augensternen zu weiden, die
bei jeder Mitteilung flauwiteit und goldenen Spiegeln glichen, die das Bild der Herrin
strahlend zurückwarfen. - ‘...omdat het een genot was zich te verlustigen in de
STERRETJES in Rachels ogen die bij iedere ontboezeming FLONKERDEN, en
WEL gouden SPIEGELTJES leken die het beeld van de meesteres stralend
weerkaatsten.’ - (...omdat het een genot was zich aan Rachels pupillen (of oogappels)
te verlustigen, die bij iedere mededeling opvlamden en gouden spiegels leken, die
het beeld van haar mevrouw stralend weerkaatsten.)
(p. 214) Die Köchinnen, von denen Diotima korrektes Denken und Erkenntnis
begangener Fehler verlangte... - ‘De KOKKINNEN, van wie Diotima correct denken
en INZICHT IN begane fouten verlangde...’ - (De keukenmeiden, van wie Diotima
zindelijk denken en de erkenning van gemaakte fouten eiste.)
2. In het duister getast omtrent inhoud en context en daardoor de verkeerde
betekenis gekozen (het misgokken dat de grote vloek van de dilettant is):
(p. 16) ‘Meinen Sie, dass er tot ist?’ - ‘BEDOELT u dat hij dood is?’ - (Denkt.)
(p. 76) Die Staatsmänner zeigen sich gern in den Künsten der Kultur beschlagen...
- ‘De staatslieden tonen zich graag in KUNST EN cultuur onderlegd...’ - (De politici
betonen zich graag doorkneed in de kunstjes van de cultuur.)
(p. 216) Het dienstmeisje Rachel mag haar aanbeden mevrouw Diotima ‘stevig’
afdrogen met de badhanddoek (216), maar Musil zegt, in het kader van een bedekt
erotische scène, ‘vrijmoedig’ (dreist), dus ongegeneerd op alle plaatsen van haar
lichaam. Arnheim drinkt de gebeurtenissen ‘plechtig in als een kenner wiens gezicht
uitdrukt: Ik wil niet te veel zeggen, maar dit is een buitengewoon edele drank!’ Hier
is förmlich niet als ‘gewoonweg’ herkend, en ein ganz edles Gäwachs is gewoon een
heel fijn wijntje.
(p. 66) (Het gaat over pianoklanken:) Wenn Einfall als Vorstellung als Ahnung als
Gedanke man nicht aufpasste, schien es wie ‘wabernde
Musil
(p. 213) (...) aber wenn sie einen Roman in der Hand hatte, den ihr Diotima
als grosses Kunstwerk bezeichnete..., dann verstand sie die Geschehnisse
natürlich nur so, wie man einem lebhaften Vorgang aus grosser Entfernung
oder in einem fremden Land zusieht; sie wurde von der ihr
unverstandlichen Bewegung beschaftigt, ja ergriffen, ohne etwas
dareinreden zu können, und das liebte sie überaus.
Lesener
- ...maar als zij een roman in handen had die Diotima HAAR als een groot
kunstwerk OMSCHREEF ...begreep zij de gebeurtenissen natuurlijk slechts
zoals men een ECHTE gebeurtenis van grote afstand of in een vreemd
land volgt; zij werd door de voor haar onbegrijpelijke BEWOGENHEID
GEGREPEN, zelfs ontroerd, zonder er iets TEGENIN te kunnen
BRENGEN, en daar hield zij BOVEN ALLES van.
Graftdijk
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- ...maar als zij een roman in haar handen hield die Diotima tegenover haar
een groot kunstwerk noemde ...dan begreep zij de gebeurtenissen natuurlijk
slechts zoals men vanaf grote afstand of in een vreemd land naar een
levendig gebeuren kijkt; die voor haar onbegrijpelijke drukte hield haar
bezig, ontroerde haar zelfs, zonder dat zij zich erin kon mengen, en daar
was zij een groot liefhebster van.
Musil
(p. 250) So könnte noch mancherlei von Arnheims Erfolg erzählt werden.
Vonden Diplomaten... Von den Künstlern... Endlich von den Journalisten,
die sogar den ersten Anspruch hatten, dass man von ihnen erzähle, weil
sie es waren, die durch ihre Bewunderung Arnheim erst zu einem grossen
Mann machten, ohne den verkehrten Zusammenhang zu bemerken; denn
man hatte ihnen einen Floh ins Ohr gesetzt, und sie glaubten das Gras
der Zeit wachsen zu hören.
Lesener
- Zo zou er nog van alles over Arnheims succes kunnen worden verteld.
DOOR de diplomaten... DOOR de kunstenaars... Ten slotte DOOR de
journalisten, die er zelfs als eersten aanspraak op zouden mogen maken
dat er over hen verteld WERD, omdat zij het waren die door hun
bewondering Arnheim pas tot een groot man maakten, zonder het
omgekeerde verband te zien; want zij VERNAMEN GERUCHTEN en
zij verbeeldden zich HET GRAS van de tijd TE HOREN GROEIEN.
Graftdijk
- Zo zou er nog het een en ander over Arnheims succes te vertellen zijn.
Over de diplomaten... Over de kunstenaars... Ten slotte over de journalisten,
die zelfs als eersten zouden verdienen dat men over hen vertelt, omdat zij
het waren wier bewondering Arnheim pas tot een groot man maakte, terwijl
het omgekeerde verband aan hun waarneming ontsnapte; want men had
hun muizenissen in het hoofd gezet, en zij meenden de wijsheid omtrent
het tijdperk in pacht te hebben.’
Lohe' aus den Erdhügeln aufzusteigen. - ‘Als je niet OPPASTE leek het als
“flakkerende GLOED” uit de heuveltjes op te stijgen.’ - (Als je niet oplette leek het
als een ‘flakkerende vlammenwal’ (namelijk die waarmee Odin de slapende
Brunnhilde omgeeft: Wagner!) uit de aardhopen op te stijgen.)
3. Logische fouten: a. metaforen slecht begrepen en niet in staat geweest ze te
reproduceren; b. redenering niet begrepen:
(p. 23-24) ...und der Mann mit gewöhnlichem Wirklichkeitssinn gleicht einem
Fisch... wahrend der Mann mit jenem Wirklichkeitssinn, den man auch
Möglichkeitssinn nennen kann, et cetera - ‘...dat de man met gewone werkelijkheidszin
op een vis lijkt... terwijl de man met genoemde werkelijkheidszin, die je ook
mogelijkheidszin kunt noemen,’ et cetera - (Jenem wijst vooruit naar die
werkelijkheidszin die men ook mogelijkheidszin kan noemen!)
(p. 33) (Das Leben) ... und nun steht es da, steif, voll Verbindung in sich, scharf
begrenzt und doch ungeheuer sinnlos im Ganzen. -’ (Het leven) ...en daar staat het
dan, stijf, vol ONDERLINGE VERBANDEN, scherp afgegrensd en toch ontzaglijk
zinloos in zijn totaliteit.’ - (Innerlijke samenhang.)
(p. 63) ...bis zu den Bildern an der Wand und den spindeldürren Entwürfen der
Kunstfabrikmöbel. - ‘...tot de schilderijen aan de muur en de latmagere
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KUNSTNIJVER ONTWORPEN seriemeubels toe.’ - (de stakerige ontwerpen van
de meubels uit de kunstfabriek (de Wiener Werkstätte dus).)
(p. 78) (Die Dummheit) ist allseitig beweglich und kann alle Kleider der Wahrheit
anziehen. Die Wahrheit dagegen hat jeweils nur ein Kleid und einen Weg und ist
immer im Nachteil. - ‘(De domheid) kan zich AAN alle kanten bewegen en alle kleren
van de waarheid aantrekken. De waarheid daarentegen heeft altijd maar één
kledingstuk en BRENGT MAAR één BOODSCHAP TEGELIJK en is altijd in het
nadeel.’ - (Kan zich naar alle richtingen bewegen... De waarheid echter heeft telkens
maar een kleed en kan maar een weg gaan en is altijd in het nadeel.)
(p. 214) ...eher das Wort Verehrung, wenn man es sich in seinem ganzen Sinn
vergegenwärtigt, wo die übertragene Ehre einen Menschen dermassen durchdringt,
dass er bis ins Innerste von ihr erfüllt und geradezu von seinem eigenen Platz in sich
weggedrängt wird. - ‘...eerder het woord verering, als men het zich in zijn volle
betekenis voorstelt, waarin de OVERDRACHTELIJKE eer iemand dermate doordringt
dat hij er tot diep in zijn binnenste door wordt vervuld en haast van zijn eigen plaats
IN ZICHZELF wordt WEGGEDRUKT.’ - (...overgedragen eer, van zijn eigen plaats
binnen zichzelf (in zijn innerlijk) wordt weggedrongen.)
4. Letterlijk terugkerende attributen en correspondenties niet herkend en dus niet
volgehouden, waardoor het betoog van de pointe wordt beroofd: (Rachel doet alles
mit heller Begeisterung (p. 211: met groot enthousiasme; 213: vol vervoering; (p.
251) Er besass das Talent, niemals in etwas Nachweisbarem und Einzelnem überlegen
zu sein, ...(Volgende zin) Denn auch die Schönheit eines Menschen besteht beinahe
in nichts Einzelnem und Nachweisbarem... - ‘Hij bezat het talent nooit in iets
aantoonbaars en speciaals uit te blinken, ...Want ook de schoonheid van een mens
bestaat vrijwel nooit uit iets op zichzelf staands en uit iets aantoonbaars...’ (Aanwijsbaars en bijzonders, bijzonders en aanwijsbaars.)
5. Betweterij die tot Verballhornungen (verbale verhoorningen) door wijzigingen
en toevoegingen leidt, of verkortingen waardoor de rest van het discours in het water
valt: (p. 134) die instinktive vegetative Arbeit, die täglich unter der Decke des Leibes
vor sich geht, über der der seelenvolle Ausdruck einer schönen Frau uns anblickt ‘het instinctieve vegetatieve proces dat zich dagelijks ONDERHUIDS voltrekt,
waarboven (???) de bezielde blik van een mooie vrouw ons aankijkt’;
6. Fantastische verzinsels uit eigen koker: ‘spijzenier’ voor Garkoch =
gaarkeukenhouder, ‘notulant’ voor Schriftführer = secretaris of notulist, ‘seksualist’
voor Sexualiker i.t.t. Erotiker;
7. Zinnen uit angstvalligheid of perplexiteit gedemonteerd en onhandig weer in
elkaar gezet, gegoochel dat tot hopeloze verwarring leidt: (p. 47) ...sondern liess sich
von einer leidenschaftlichen Erinnerung an heroïsche Zustände des Herrentums, der
Gewalt und des Stolzes erfüllen. - ‘... maar liet zich door een hartstochtelijke
herinnering aan DE heldhaftige toestanden ONDER DE HEREN GEBIEDERS VAN
macht en trots vervullen.’ - (herinnering aan heroïsche toestanden van heersersmoraal,
geweld en trots.)
8. Misinterpretaties door verkeerd lezen van komma's of woorden, ‘fluwelig wit’
voor samtweich;
9. Slordigheden als het gebruik van ‘men’ en ‘je’ door elkaar heen, soms binnen
één zin en foutief, zoals (p. 56): ‘Dan moest je opeens oprecht zijn en goed..., alles
wat men respecteerde respecteren en ZICH op moreel gebied even tactvol gedragen
als aan een ziekbed.’; (p. 298): ‘En wat moest je beginnen met een soldaat als MEN,
zoals die twee eisten, niet ZULT doden?’;
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10. Tics van de vertaler als het te pas en te onpas gebruiken van ‘(het) idee’ voor
zowel als Idee, het meedogenloos tussenvoegen van stopwoorden als ‘zo’ en ‘wel’,
het binnensmokkelen van misplaatste gemeenzaamheden als ‘heleboel’, ‘allemaal’,
‘een tikkeltje’, ‘heel aardig’, ‘gauw’, ‘zachtjes’, (p. 245) ‘leuke vriendinnetjes’ voor
hübsche Frauenzimmer (aantrekkelijke vrouwspersonen).
11. Onverklaarbare fouten: (p. 15) Man öffnete seinen Rock uns schloss ihn wieder...
- ‘Men knoopte zijn COLBERT open.’ (Jas.)
12. Net verkeerd aangevoelde of ‘geproefde’ zaken, waardoor in het Nederlands
onverkwikkelijke misverstanden kunnen ontstaan: ‘toiletwater’ voor Schmuckwasser
(reukwaters), ‘luchtjes van de nachtrust’ voor Dünste der Nachtruhe (uitwasemingen).
Dit alles is al erg genoeg; niettemin kan ook een vertaling die wemelt van de fouten
nog een prachtige tekst opleveren. Hier echter is van de woordatleet Musil een
hompelende invalide gemaakt. Jammer dat er nog een kleine duizend pagina's van
dit Nederlands zullen volgen. Het ergste is wel de permanente, soms potsierlijke
duisterheid daarvan, terwijl Musils proza toch al niet eenvoudig te volgen is. De
mislukking van dit dure, voorlopig onherhaalbare project (tenzij iemand het na het
vervallen van de rechten in 1991 nog eens zal willen proberen), een vervalste en
verknoeide Musil in duizenden boekenkasten, in de hoofden van duizenden lezers,
is minder aan de vertaalster zelf te wijten dan aan de naiveteit van de uitgever en het
broddelwerk van de tweekoppige ‘eindredactie Nederlandse vertaling’. Arme man
zonder eigenschappen...
■

Afgeprijsd
Opiumeter Thomas de Quincey was in de jaren 1818 en 1819 hoofdredacteur van de
Westmoreland Gazette in het Engelse Kendal, een fel conservatief blad. Aan deze
periode in De Quincy's leven hebben biografen nooit veel aandacht besteed, eigenlijk
vond men het vreemd dat een onmaatschappelijke drugsverslaafde als De Quincey
zich zo voor een Tory-karretje liet spannen. Als men er al over schreef was dit
negatief: hij zou er niet veel van gemaakt hebben. In The Opium-Eating Editor
probeert Richard Caseby iets aan dit negatieve beeld te veranderen. (Martyrium,
Amsterdam, 191 p., f 14,90) In dit zeer leesbare boekje toont Caseby aan dat de
Westmoreland Gazette met De Quincey een intellectuele sterredacteur heeft gehad,
ook al hingen druggebruik en armoede als een zware schaduw over zijn privéleven.
Het lijkt erop dat de praktische kanten die nu eenmaal aan de journalistiek kleven
De Quincey genoeg afstand van zijn lijden hebben gegeven om in 1821 zijn
Confessions of an English Opium-eater te kunnen schrijven.
Mythe & Werkelijkheid is de titel van een bundel artikelen over drie eeuwen
vaderlandse geschiedschrijving, van 1600 tot 1900. (De Slegte, 249 p., f 14,90) Bevat
o.a. stukken over Hooft en Tacitus, Gereformeerde populaire hagiografie in 17de en
18de eeuw, Simon Stijl als verlicht geschiedschrijver, Wijsgerige geschiedschrijving
in Nederland, Bilderdijk als historicus en de wijsgerige geschiedkunde van Johannes
van Vloten. ‘Met de reputatie van Van Vloten is het een merkwaardige zaak,’ schrijft
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C. Offringa in zijn stuk. Hij laat zien waarom deze dwarse 19de-eeuwse polemist
een ten onrechte verwaarloosde figuur is: ‘Multatuli is groot, doch ongelezen. Van
Vloten is slechts het laatste. Toch kwam Van Vlotens kritiek wellicht harder aan dan
die van Multatuli.’
Michael Rosenthal schreef The Character Factory, een studie over de padvinders
van Lord Baden Powell, de man die een te verwaarlozen gewonnen veldtocht wist
op te blazen tot waar heldendom, maar die vooral de eeuwigheid inging als
superhopman. (Martyrium, Amsterdam, 329 p., f 17,50) Hoe leidde men de Britse
jongeling op tot een steen in de imperiale muur? Rosenthal maakt aannemelijk dat
Baden Powells uitputtende antwoord op deze vraag exemplarisch is voor de ethiek
van een wereldrijk in verval. Ook de Russische tsaar zag wel iets in de padvinderij.
Volgens Baden Powell was hij zelfs diep onder de indruk van de mogelijkheden van
een beweging die discipline, patriottisme en trouw aan de troon bij de jeugd stimuleert.
(Besproken door Lodewijk Brunt in de Boekenbijlage van 27 september 1986.)
Richard Holmes volgde het spoor van een groot aantal schrijvers door Europa en
doet er verslag van in Footsteps. Adventures of a Romantic Biographer.
(Martyrium, 277 p., f 14,90) Holmes reisde R.L. Stevenson na door het Franse Massif
Central, komt via Shelley (over wie hij ook een alom geprezen biografie schreef) in
Italië terecht, volgt de gangen van de jonge Wordsworth en Mary Wollstonecraft in
het revolutionaire Parijs en probeert ten slotte in dezelfde stad de biografische raadsels
rond Gérard de Nerval op te lossen. In zijn queeste naar de autobiografische elementen
in Nervals reisverhalen raakt Holmes lelijk de weg kwijt. De waanzin die Nerval
veelvuldig had geplaagd lijkt ook bij hem op de loer te liggen. Hij begint de gewoonte
van zijn onderwerp om de Tarot te raadplegen over te nemen bij de interpretatie van
diens werk, en wordt zo gefascineerd door de schizofrenie van zijn onderwerp en de
geheimzinnigheid van diens metafysica, dat een vriendin tegen hem zegt: ‘Wordt
het zo langzamerhand niet eens tijd dat jij naar huis gaat?’ Footsteps is een goed
geschreven, schitterend boek (de Nederlandse vertaling verscheen bij Contact). Het
onthult op speelse wijze vele voetangels en klemmen van het schrijven van een
literaire biografie.
Het is erg jammer dat het geen personenregister bevat, anders zou je in Tolstoy's
bicycle van Jeremy Baker kunnen naslaan wat Gérard de Nerval op welke leeftijd
had gepresteerd. Zijn zelfmoord (op zijn zevenenveertigste) wordt door Baker niet
vermeld. Tolstoj bereed op zijn zevenenzestigste voor het eerst een fiets, Dylan
Thomas werd op zijn vierendertigste betrapt op het niet betalen van zijn
inkomstenbelasting, de missionaris Livingstone werd op zijn achtenvijftigste na lange
afwezigheid door een Amerikaanse journalist in Afrika teruggevonden en begroet
met de woorden ‘Dr. Stanley Livingstone, I presume’ en Strindberg trouwde in zijn
tweeënvijftigste levensjaar met de veel jongere, mooie actrice Harriet Bosse. Toen
hij vijfenvijftig was scheidde hij weer. De wereldgeschiedenis gerangschikt naar de
leeftijd van de deelnemers: Tolstoy's bicycle is een bizar boek. (Martyrium, 548 p.,
f 14,90)
Wel een register (natuurlijk) bevat het standaardwerk The Columbia History of the
World. 1237 prettig geschreven bladzijden, met handige chronologische overzichtjes
en veel suggesties voor verdere literatuur. Zeer waardevol als ingang tot talloze
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onderwerpen. (Martyrium, f 19,90) Een vrij behoorlijk naslagwerk is Gods and
Mortals in Classical Mythology. Wie was Crius, waar moeten we Venilia plaatsen
en welke rol speelde bijvoorbeeld Zeuxippe? Samenstellers Michael Grant en John
Hazel leggen het uit. Handig zijn de schema's achterin, waarin de familiebanden van
goden en andere mythologische figuren worden weergegeven. (Martyrium, 365 p.,
f 14,90)
In 1985 publiceerde Ibsen-kenner Michael Meyer zijn biografie van Strindberg, die
(ook in deze krant) zeer slecht door de kritiek werd ontvangen. (Martyrium, 630 p.,
f 24,90) Meyer heeft zich niet over de weerzin kunnen heenzetten, die Strindberg bij
hem moet hebben opgeroepen. Van Strindbergs nietdramatische werk moet Meyer
weinig hebben. Toch heeft deze vijandige Strindberg-biograaf zeer veel materiaal
verzameld en in de vele opgenomen citaten is voor zover ik heb kunnen controleren
niet geknoeid. Voor de omzichtige gebruiker is het daardoor ondanks alle gebreken
een waardevol werk. Voor wie een weliswaar minder gedocumenteerd, maar wel
veel betrouwbaarder Strindberg-beeld wil krijgen: Olof Lagercranz' prachtige biografie
is ook nog steeds afgeprijsd verkrijgbaar.
ATTE JONGSTRA
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Molières ‘Tartuffe’ in Leningrad, 1929

Alexander Tairovs enscenering van G.K. Chestertons ‘The Man Who Was Thursday’

Konstantin Stanislavski, 1923

Vsevolod Meyerhold, 1925

Constructivisten op het toneel
Avant-garde en traditie in het Russische theater
Russian & Soviet Theater Tradition & the Avant-Garde door Konstantin
Rudnitsky Uitgever: Thames and Hudson, 320 p., f 154,80 Importeur:
Nilsson & Lamm
Bernard Hulsman
Enkele jaren geleden was in Amsterdam een aantal opvoeringen te zien van de
Russische futuristische opera De overwinning op de zon. Deze authentieke
opvoeringen, gereconstrueerd en uitgevoerd door Amerikaanse studenten, gaven een

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

indruk van dit roemruchte futuristische Gesamtkunstwerk dat in het jaar van oorsprong.
1913, slechts enkele keren in Petersburg werd opgevoerd. De muziek was helaas
weinig bijzonder en afgezien van de absurdistische proloog van Velimir Chlebnikov
viel ook het libretto tegen. Het stuk werd gered door de fraaie, door Kazimir Malevitsj
ontworpen kostuums en decors, die de eigenlijke rechtvaardiging van de reconstructie
bleken te vormen.
Konstantin Rudnitsky, auteur van het lijvige Russian and Soviet Theatre, heeft
weinig vertrouwen in dergelijke authentieke opvoeringen. Volgens hem is theater,
meer nog dan andere kunsten, tijdgebonden en alleen te begrijpen binnen de
maatschappelijke context. Wie nu Shakespeares Globe Theatre zou zien, aldus
Rudnitsky in zijn voorwoord, zou er niets van begrijpen en dat geldt ook voor stukken
als Overwinning op de zon. Deze opvatting over theater als uitdrukking van zijn tijd
loopt als een rode draad door het boek. Telkens legt Rudnitsky een direct verband
tussen de ontwikkelingen in de politieke situatie in Rusland (en later de Sovjetunie)
en de veranderingen in het Russische theater. In de jaren na de Oktoberrevolutie was
goed toneel ‘in overeenstemming met de revolutie’, maar de burgeroorlog was in
1922 nog maar net afgelopen of ‘de kunst die was ontstaan onder de voorwaarden
van gewapende klassenstrijd, moest veranderen’, aldus het soms ronkende proza van
Rudnitsky. Het eerste vijfjarenplan, dat in 1928 werd afgekondigd, stelde uiteraard
wéér andere eisen aan het toneel: het publiek wilde een held op het toneel zien en
verlangde realisme in plaats van vermoeiende experimenten.
Soms leidt Rudnitsky's nadruk op de sociaal-politieke kant van het toneel tot
feitelijke onjuistheden. Als bewonderaar van Vladimir Majakovski meet hij diens
pacifisme en anti-imperialisme tijdens de Eerste Wereldoorlog breed uit. In
werkelijkheid was Majakovski eerder een enthousiaste voorstander van de oorlog
dan een pacifist. Als enige zoon hoefde de futuristische schilder en toneelschrijver
niet in dienst, maar hij meldde zich als vrijwilliger in 1914. Vanwege zijn turbulente
verleden werd hij door de tsaristische autoriteiten afgewezen, maar deze teleurstelling
weerhield Majakovski er niet van om met enkele fel patriottische, anti-Duitse
gedichten een bijdrage te leveren aan de Russische oorlogsinspanningen.
Rudnitsky's tamelijk orthodoxe opvattingen over theater en kunst zijn natuurlijk
niet verbazend voor een theaterwetenschapper uit de Sovjetunie. In de marxistische
esthetica overheerst immers nog steeds de gedachte dat kunst een afspiegeling is (of
moet zijn?) van de maatschappij. Gelukkig bestaat het grootste gedeelte van de tekst
uit beschrijvingen van het Russische en Sovjet-toneel uit de jaren 1905-1932 en hoeft
de lezer zich niet al te zeer te storen aan Rudnitsky's simplistische esthetische
opvattingen.
Rudnitsky besteedt niet alleen aandacht aan beroemde regisseurs als Konstantin
Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, Alexander Tairov, Michail Tsjechov en Sergej
Eisenstein, maar ook aan in het Westen minder bekende figuren als Sergej Radlov.
Nikolaj Foregger en Alexej Gipritsj. Hij maakte daarbij gebruik van talloze recensies
uit kranten en theatertijdschriften en van de archieven van de verschillende theaters.
Op zijn speurtochten in de archieven stuitte hij op onbekend materiaal en vele van
de 457 prachtige afbeeldingen, die twee derde van het boek beslaan, zijn nog niet
eerder gepubliceerd. Rudnitsky beschrijft de stukken alsof hij ze zelf heeft gezien
en dit maakt het boek ook voor niet-ingewijden zeer leesbaar.
De nadruk ligt op de jaren twintig, en terecht, want wat toen in de Sovjetunie was
te zien is nog steeds uniek en onovertroffen. De enorme bloei van het Sovjet-theater
in de jaren twintig was mede te danken aan de inbreng van de constructivistische
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kunstenaars. De constructivisten wilden met hun op abstract-geometrische kunst
geïnspireerde ontwerpen voor gebruiksvoorwerpen een nuttige bijdrage leveren aan
het nieuwe, revolutionaire Rusland. Helaas werden hun ontwerpen vrijwel nooit in
produktie genomen, maar in de beslotenheid van het theater kregen de constructivisten
volop de gelegenheid hun dromen op beperkte schaal te realiseren. Ljoebov Popova.
Varvara Stepanova en Alexander Vesnin ontwierpen adembenemende decors die
bestonden uit houten, kale constructies van verschillende verdiepingen. Liften,
lopende banden en draaimolens vormden de dynamische elementen van deze
verbeeldingen van de nieuwe, functionele stad. Het begrip decor is eigenlijk niet op
zijn plaats voor deze machineachtige constructies die vaak het hele toneel in beslag
namen en waar de acteurs zich meer in dan vóór bewogen. Het waren vooral de
regisseurs Meyerhold en Tairov die de constructivisten de
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kans gaven. Meyerhold ontwikkelde zelfs een bij het constructivisme passende
acteerkunst, de biomechanica. In het biomechanisch systeem werd de acteur
beschouwd als een soort robot die de expressieve mogelijkheden van het lichaam
optimaal moest benutten. Elke beweging van de acteur moest opzettelijk,
gecontroleerd en functioneel zijn. Om dit te bereiken ontwikkelde Meyerhold een
leersysteem voor zijn acteurs, dat sterk aan gymnastiek doet denken. Meyerholds
ritmische, dynamische theater was een prototype van de gemechaniseerde toekomst,
waarin geen plaats zou zijn voor ongecontroleerde instincten en hartstochten.
Maar niet al het Sovjet-theater van de jaren twintig was zo streng en emotieloos.
Rudnitsky laat zien dat het expressionisme, de music-hall, het circus, de revues op
een of andere manier op het verbazend veelzijdige Sovjet-toneel waren terug te
vinden. Bovendien bleef Stanislavski's gerenommeerde Moskouse Kunst-theater,
waar ooit Tsjechovs stukken in première gingen, ook na de revolutie een belangrijke
rol spelen. Al lang voor 1917 had Stanislavski een leersysteem ontwikkeld voor een
realistische, psychologisch geloofwaardige acteerkunst. De Oktoberrevolutie was
voor hem geen reden om zijn systeem of repertoire te veranderen. Hierdoor raakte
het Moskouse Kunsttheater volgens Rudnitsky in een diepe crisis - het was immers
geen uitdrukking van zijn tijd meer - en werd het mikpunt van kritiek van
avantgardistische regisseurs. Het biomechanisch systeem van Meyerhold, ooit
Stanislavski's leerling, was een bewuste tegenhanger van het systeem van Stanislavski.

Sergej Eisenstein, 1922

Na 1925 namen de tegenstellingen tussen de in het Moskouse Kunsttheater
belichaamde traditie en de avant-garde af. Meyerhold en andere avantgardisten
begonnen zich weer te interesseren voor de held en zijn individuele problemen en
Stanislavski's realisme werd, verrassend genoeg, zelfs weer ‘zeitgemäβ’. Rond 1930
vroeg de tijd weer om realisme, aldus Rudnitsky, en begin jaren dertig was er voor
het Moskouse Kunsttheater weer nauwelijks een kaartje te krijgen. Rudnitsky's
behandeling van de opleving van het realisme is ronduit onbevredigend. ‘Historical
detail, social and psychological truth, emotional saturation of the acting - this is
what has become firmly established in the Soviet theatre at the beginning of the
1930s. Polemical extremes and the antagonism of aesthetic positions hostile to one
another receded into the past,’ schrijft hij aan het einde van zijn boek. Dit is toch
wel een erg magere conclusie van iemand die vindt dat theater en politiek-sociale
ontwikkelingen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Beginjaren dertig was er
in de Sovjet-kunst wel wat meer aan de hand dan alleen een tijd die om realisme
‘vroeg’. Stalin had de absolute alleenheerschappij veroverd en dit had ook gevolgen
voor de kunst. In 1932 werden alle onafhankelijke kunstenaarsorganisaties verboden
en twee jaar later werd het (socialistisch) realisme tot enig toegestane, universeel
toepasbare stijl uitgeroepen. Het was dus niet alleen -de tijd die om realisme ‘vroeg’,
de staat hielp duidelijk een handje en legde het dwingend op. Maar hierover geen
woord bij Rudnitsky, laat staan over het treurige lot van de in 1940 geëxecuteerde
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Meyerhold. Kennelijk blijft het stalinisme voor Rudnitsky ondanks glasnost een
moeilijk thema.
■

Maximaal postexperimenteel
Wanneer de dichtersgroep de Maximalen namen noemt van dichters die
te veel wit in hun poëzie doen en afkerig zijn van het grote gebaar, dan
wordt daarbij ook steeds de naam genoemd van Wiel Kusters, dichter en
poëzie-chroniqueur van De Gids en schrijver van een boek over de poëzie
van Gerrit Kouwenaar, een ander verlaten station voor de Maximalen.
Onlangs verschenen Kusters' kronieken in boekvorm bij Querido: De
geheimen van wikke en dille. Kusters las de bundel Maximaal (uitgegeven
door In de Knipscheer) waarin Arthur Lava een keuze maakt uit
Nederlandse en Vlaamse dichters die kenmerkend zijn voor ‘maximale
poëzie’.

Wiel Kusters
‘Een poëzie die over de rand van de bezonkenheid heen kijkt en roept “kiekeboe”,
of erger.’
Arthur Lava in Maximaal
Men schrijft vanuit de traditie, of men schrijft zich de geschiedenis in. Voor dat
laatste is moedwil nodig. Wie de traditie niet verloochent (de artistieke traditie die
hem bevalt) heet in de aanvang misschien nog epigoon, maar schept zich op den duur
een eigen oorspronkelijkheid.
Als hij talent heeft.
Maar wie met de geschiedenis collaboreert, met zijn werk geschiedenis denkt te
‘maken’, die is vroeg oud en voor hij het weet leeft hij postuum: hij verricht
‘historische’ daden, leder woord dat hij schrijft, krijgt terwijl de inkt nog droogt al
het karakter van nagelaten werk. Wordt hij gefotografeerd, dan ziet hij zichzelf al
als een portret met onderschrift in een Schrijversprentenboek. Voorde traditie is hij
verloren. En vooreen op haar te veroveren oorspronkelijkheid eveneens. Hij imiteert,
hij doet de geschiedenis na. Dat is tragisch en ridicuul. ‘Die Geschichte verachtet
den, der sie liebt,’ schrijft Canetti in Die Provinz des Menschen.
Er timmert een groepje jonge dichters aan de weg, de ‘maximalen’, de
‘klauwhamers’. Zij hebben in het prentenboek der Vijftigers gekeken en nu is er een
lyriek die zij afschaffen. Het boekje waarmee zij voorde dag zijn gekomen, en dat
de poëzie moet veranderen, heet Maximaal. Dat is een echo van Atonaal. Maximaal
moet ik lezen als een staalkaart van hun maximale kunnen.
Het is een manifest van historische pretenties, van het verlangen naar een imago.
Hun muze is een ‘aziatische vrouw’, menen zij, die zij ‘gerieven op bevel’. Ik denk
dat zij haar slaan, omdat zij hen niet kust.
In Een tien voor de tieners, de jaarlijkse bloemlezing uit de schoolpers, las je
vroeger beter werk. Maar daar spiegelt Maximaal zich niet aan. De samensteller en
de uitgever hebben er alles aan gedaan hun boekje te doen lijken op Atonaal, Simon
Vinkenoogs roemruchte bloemlezing uit het werk van de jonge Vijftigers. Maar over
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die Vijftigers zelf, over Kouwenaar, Lucebert, Elburg, Campert, wordt door Arthur
Lava - een essayistische kruk met acrobatenpretenties - in zijn inleiding met geen
woord gerept, en dat terwijl heel veel van die opgenomen poëzie als mislukte imitaties
van werk van Lucebert of Elburg beschouwd kan worden. De historische obsessie
van deze maximalen is uiterst naïef. Zij doen ‘Vijftig’ nog eens over, ondernemen
althans een poging daartoe. Is dat ‘avontuurlijk’? Is dat ‘het grote gebaar’?
Het is allemaal nog gênanter: de meeste gedichten uit Maximaal zijn niet te
onderscheiden van de poëzie en quasi-poëtische woordenbrij die aan het eind van
de jaren vijftig, en vooral ook in de jaren zestig, als ‘postexperimenteel’ te boek
stond. Ik geef drie willekeurige citaten: een uit Maximaal en twee uit Vijftig na '50.
Bloemlezing van de nieuwe poëzie, een gezamenlijk werkstuk van Willem M.
Roggeman en Hans van de Waarsenburg uit 1973.
Een kreet, een luide lach en opnieuw staat
de profeet er, slierten mensen drijven voorbij,
één enkel meisje beeft.
Ik wil de nacht en daarin de vrouw die ik niet ken
dan voor die ene nacht:
de juiste vluchtelinge op
de grenzen van de zekerheid.
Ik woon met mezelf in de huid
van dit raadsel en streel onopgemerkt
de ingewanden van de taal.

Is dit niet toch één gedicht, van één auteur? De geciteerde dichters waren
achtereenvolgens de Vlaming Mark Dangin, geboren in 1935, de maximale dichter
anno 1988 Pieter Boskma, die ‘de transen van het kapitaal verslinden’ wil en zichzelf
‘de kringspier van het moderne leven’ noemt, en de derde strofe was van de Vlaamse
dichter Walter Haesaert, net als Dangin geboren in 1935.
Deze namen mogen dienen als geheime tip voor Arthur Lava en de zijnen. En
misschien mag ik de maximale dichterschaar ook nog op deze roemruchte voorgangers
wijzen: Marcel van Maele (1931), Clem Schouwenaars (1932), Wim Huyskens (1939)
en Leopold M. van den Brande (1947), En zovelen vergeet ik nu nog. Ken uw traditie
en houd haar in ere!
Daarom nog een quiz. Welke strofe is van wie? Men kieze uit de volgende namen:
maximaal Huigen. Huyskens, maximaal Lanoye, Van Maele, maximaal Zwagerman.
Leg de ketting klaar en hark mij tegen de draad van
kokkelgeur, het ganzenei moet stuk voor stuk
gezwellen.
Een machtige onderneming een ontroerend spel
van vallen en opstaan van
op- en aftelrijmpjes
boeboe kiekeboe
dit is een koe een kiekeboe
dat is je rechter...
boeboe kiekeboe
Zo veel woordgebroed is opgehitst,
in slaap gesust en weer wakker gemept.
Stilte weet zich met geweld bereikt.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Om van ieder woord het water in de mond,
de tong er als rolmops rond
te kunnen krijgen, wat in geen hamvraag wordt verwoord
Doch niets wordt in dit talend schimmenspel
geraakt, laat staan gaat op in
deze tafel als brood in
spieren, vet, stoelgang, gelach.

Homerisch gelach? Jazeker. Maximaal gelach om deze maximalen.
■
De oplossing staat op pagina 11
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De kosten van Grote Gevoelens
Christiansen brengt de romantiek terug in de romantiek
Romantic affinities door Rupert Christiansen Uitgever: The Bodley Head,
262 p., f 65,60
Mels de Jong
Van mijn eigen middelbare-schooljaren herinner ik mij dat de enige periode uit de
Engelse literatuurgeschiedenis die met een zekere mate van uitvoerigheid besproken
werd de ‘romantic movement’ was. Het leek ook een duidelijke stroming van een
aantal bevlogen dichters die als gemeenschappelijke werkhypothese de leus: ‘God
made the country, man made the town’ hanteerden. De implicatie was ondubbelzinnig:
wil je je één voelen met een Groter Plan, wil je de nabijheid van God aan den lijve
ervaren, laat dan de stad achter je en trek de vrije natuur in. Ik was er wel gevoelig
voor, ook zonder veel zin voor religie. En nog steeds: iedere keer als ik het Engelse
Lake District bezoek waar een aantal van de dichters hun inspiratie vond, ervaar ik
weer iets van de hooggestemde gevoelens uit de tijd dat ik hun gedichten las, hoewel
gezegd moet worden dat het al lang niet meer God alleen is die zijn stempel op dit
gebied heeft gedrukt.
Het is ongetwijfeld een eenzijdige en naïeve opvatting van de romantiek, maar
niettemin een die tamelijk hardnekkig is. Omdat Rupert Christiansen deze, als leraar
Engels, uit ervaring kende en omdat hij vond dat de bestaande tekstboeken niet...
romantisch genoeg waren, heeft hij in zijn Romantic Affinities getracht de nodige
nuances aan te brengen en de levens van de betrokken dichters te plaatsen tegen de
achtergrond van hun tijd. Over zijn bedoelingen zegt hij: ‘Ik heb geen aspiraties om
een originele bijdrage te leveren aan de literaire kritiek of geschiedenis, geen pretenies
om een omvattende of encyclopedische beschrijving te geven van het gebied, alleen
de wens om het gevoel bij te brengen van de creatieve chaos - caleidoscopisch,
fragmentarisch, tegenstrijdig, zoals alles in de geschiedenis - die toch op de een of
andere manier optelt tot het bestaan van een kunstzinnig tijdperk.’
Dat hij het eerste hoofdstuk begint met een beschrijving van het leven van de
Franse dichter André Chénier is veelzeggend. Chénier stond op de grens van twee
werelden. Hij groeide op in het tijdperk van de Verlichting en begroette met enige
instemming de Franse Revolutie, die volgens hem ‘rechtvaardig en wettig’ was en
die hij ook als journalist zou steunen. Maar de ontluistering komt al snel, als hij merkt
dat het volk zich aan deze rechtvaardigheid en aan de wet weinig gelegen laat liggen
en met demonstraties en straatrellen preludeert op de periode van de Terreur. In zijn
De altaren van de angst schrijft hij: ‘De slechte mensen hebben de moed die
voortkomt uit afgunst en haat, terwijl de goede enkel hun onschuld hebben en het
gebrek aan moed dat past bij de deugd.’ Hij trekt zich terug in Versailles maar zal,
als zovele goedwillende onschuldigen, de dood vinden onder de guillotine.
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Coleridge

Hoge verwachtingen
Voor Christiansen staat Chénier dus mét de Revolutie aan het begin van een nieuwe
tijd. Een tijd gekenmerkt door hoge verwachtingen omtrent een vrijheid om te leven
in broederlijke harmonie en natuurlijke eenvoud in een wereld die niet meer
verscheurd en verdeeld wordt door politiek en ideologie. Maar net als bij Chénier
zullen deze hoge verwachtingen bij de overige figuren die in het boek ter sprake
komen ontaarden in een persoonlijk echec. Al in het eerste hoofdstuk, met de
duidelijke titel: Visions betrayed. laat Christiansen daarover geen twijfel bestaan.
Na Chénier passeren min of meer uitvoerig Wordsworth. Coleridge en Shelley de
revue en van hen is het eigenlijk alleen Wordsworth die, vertroeteld en verzorgd
door vrouw en zus in zijn ‘Dove cottage’ in Grasmere, een enigszins normaal leven
leidt, zij het dat dit op den duur ten koste gaat van zijn creatieve impulsen. Zijn
dichtregel ‘We Poets in our youth begin in gladness:/ But thereof in the end comes
despondency and madness’ slaat dan ook duidelijk niet op hemzelf, maar eerder op
zijn goede vriend Coleridge, een van de meestbelovende dichters van de groep, die
het voor een groot deel echter bij beloftes liet en later steeds afhankelijker werd van
opium in de vorm van laudanum. In zijn jeugd stichtte Coleridge samen met Southey
de ‘Pantisocratic Society’ (pantisocratie = heerschappij van allen) met het doel om
met de leden een gemeenschap te vormen aan de oevers van de Susquehannah in
Amerika. Dit Waldenachtige plan leed schipbreuk wegens onvoldoende middelen,
maar toch ook wel omdat Southey een knecht van zijn tante met diens vrouw wilde
meenemen om voor hem te zorgen en dat was wat erg in strijd met de pantisocratische
beginselen. Daarna ontwikkelt Coleridge een symbiotische relatie met Wordsworth
die hij als dichter vereert, en met wie hij eenzelfde ideeënwereld deelt. Hij is zo
ongeveer opgenomen in het huishouden van Wordsworth totdat deze hem in 1810
via een vriend laat weten dat hij een ‘beroerde dronkaard’ is en een ‘absolute plaag
binnen het gezin’. De breuk die dan ontstaat is definitief en Coleridge zal de laatste
jaren van zijn leven, terend op zijn reputatie, een beetje de rol spelen van goeroe van
het Londense literaire wereldje.

Mary Shelley

Het is altijd moeilijk uit te maken in hoeverre een bepaalde ‘tijdgeest’ een
beslissende invloed uitoefent op de mensen die in deze tijd leven. Waarschijnlijk is
het eerder zo dat ‘de tijd’, of de gebeurtenissen die een tijd bepalen, zorgt voor een
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klimaat waarbinnen zekere persoonlijkheden gunstig gedijen. Een goed voorbeeld
lijkt mij Shelley die een kort leven lang gestreden heeft om zich te bevrijden van een
jeugd in een al te beschermd milieu en zich daarbij geruggesteund wist door de
heersende opvattingen. Of anders wel Byron. Het is niet goed voor te stellen dat hij,
die qua talent waarschijnlijk de mindere was van zijn kunstbroeders, in enige andere
tijd dan de romantiek zo veel roem vergaard zou hebben of zo'n invloed zou kunnen
hebben uitgeoefend. De Byroniaanse held is spreekwoordelijk geworden. Hij is niet
iemand die strijdt tegen een onderdrukkend sociaal bestel, geen rebel of revolutionair,
maar juist iemand die weerloos is. Weerloos tegenover de verlokkingen van de
hartstochtelijke Liefde en altijd op zoek naar moederlijke genegenheden die hij nooit
heeft gekend. De schok die Byrons ook weer voortijdige dood bij zijn tijdgenoten
teweegbracht, kan volgens Christiansen alleen maar worden vergeleken met die
welke het bericht van de moord op Kennedy veroorzaakte.
Romantic Affinities is opgebouwd uit een aantal thematische hoofdstukken waardoor
de levens van de behandelde personages bezien
[Vervolg op pagina 10]
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Tijdschrift
De produktieve slavist Jan Paul Hinrichs breekt in het juninummer van Het Oog in
't Zeil een lans voor een van zijn enigszins vergeten vakgenoten: Nicolaas van Wijk.
Hij was de eerste hoogleraar in de slavistiek in ons land toen hij in 1913 in Leiden
benoemd werd. Van huis uit was hij neerlandicus, maar na zijn dissertatie, die hij op
eenentwintigjarige leeftijd voltooide, ging hij in Leipzig en Moskou colleges lopen
in het Sanskriet en de Slavische talen. Terug in Holland schreef hij een succesvol
schoolboek over de Nederlandse taal en vernieuwde hij het (nog steeds) bekende
etymologische woordenboek van J. Franck. Na zijn benoeming concentreerde hij
zich uiteraard op de slavistiek. Hij moet een buitengewoon actief mens zijn geweest,
want zijn bibliografie omvat wel bijna zeshonderd titels. Tussen het schrijven door
reisde hij frequent naar de Baltische landen en Rusland tot aan de revolutie. Na 1917
wilde hij Rusland niet meer bezoeken. Hinrichs citeert een aantal van Van Wijks
studenten om duidelijk te maken wat voor een ouderwets degelijke en indrukwekkende
hoogleraar hij was. Etty Hillesum schrijft bij Van Wijks overlijden in 1941 in haar
dagboek: ‘Ik begrijp het niet, ik begrijp er helemaal niets van, zeg ik aldoor in mijzelf.
Er is een wereld van wetenschap zomaar, plotseling, geruisloos in elkaar gezakt. Het
lijkt me erger dan de hele oorlog, al zal ik deze woorden later wel eens terug moeten
nemen. Deze man was uniek in Europa en zal waarschijnlijk decenniën lang
onvervangbaar blijken.’ Van Wijks grootste verdienste ligt op het gebied van de
filologie en de linguïstiek, maar Hinrichs bespreekt hier vooral zijn letterkundig en
cultuurhistorisch werk naar aanleiding van een uitspraak van Jan Romein die op het
proefschrift Dostojewskij in de westersche kritiek (1924) bij Van Wijk promoveerde.
De Geschiedenis der Russische letterkunde van Karel van het Reve vindt Hinrichs
de eerste serieuze opvolger van de drie boeken die Van Wijk schreef over de Russische
literatuur. Deze rehabilitatie van de grondlegger van de slavistiek in Nederland krijgt
dit najaar een vervolg met een tentoonstelling over Van Wijk in de Leidse
universiteitsbibliotheek. Koos van Weringh trekt in Het Oog in 't Zeil het spoor na
van de prentenverzamelaar Günter Böhmer uit Munchen. Zijp eerste kennismaking
met Böhmer vormde diens proefschrift over een Vlaamse landschapsschilder uit de
Gouden Eeuw. Van Weringhs interesse voor dat boek werd voornamelijk gewekt
door de datum waarop deze studie werd gepubliceerd: in 1940 tijdens Hitlers regime.
Maar in deze dissertatie klinkt niets door van ‘nieuwe kaders’ of ander nationaalsocialistisch gebeuzel over de verheerlijking van het landleven of iets dergelijks op
de schilderijen van Brouwer. De verzamelaar Böhmer was zelf ook actief als fotograaf
en hij liet na zijn proefschrift nog een boek verschijnen over zijn ervaringen als
Oostfrontsoldaat. Te beoordelen naar wat Van Weringh over de kritische inhoud van
dit boekje schrijft lijkt het mij nogal bijzonder dat het legaal in 1943 bij Suhrkamp
in Berlijn heeft kunnen verschijnen. Lisette Lewin vertelt in haar bijdrage Chroniqueur
van tempo doeloe het proefschrift van Gerard Termorshuizen over P.A. Daum na.
Zij is erg enthousiast over dit bijna spannende boek over de kranteredacteur en
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schrijver, die tussen Multatuli en Du Perron in gerangschikt kan worden in de Indische
literaire geschiedschrijving. Reinold Kuipers geeft tenslotte in zijn rubriek Gerezen
Wit een vriendschappelijk en bescheiden In Memoriam van Han G. Hoekstra.
EVA COSSEE

[De kosten van Grote Gevoelens - vervolg]
kunnen worden vanuit een steeds wisselend perspectief. Een bijzonder boeiend
hoofdstuk is gewijd aan de rol die de vrouwen hebben gespeeld in deze periode en
die blijkt niet alleen belangrijk - dat wekt geen verbazing - maar ook in een aantal
gevallen strijdig met verwachtingen gewekt door Rousseaus Julie, ou La Nouvelle
Héloïse en de daarop volgende sentimentalistische stroming die wilde dat de vrouw
lijdzaam de impulsen van het hart zou volgen. Dat kwam natuurlijk voor - Dorothy
Wordsworth is een sprekend voorbeeld - maar daarnaast traden toch ook een aantal
zeer krachtige figuren naar de voorgrond. Men zou er een reactie in kunnen zien op
de relatieve weerloosheid van de ‘nieuwe man’, maar dat is zeker niet het hele verhaal.
Een prerevolutionaire verloopster was Kitty Macaulay, die elk inherent verschil
tussen man en vrouw afwees en die zoveel school maakte dat de later onder de
guillotine omgekomen geestverwante Madame Roland verklaarde dat zij ‘la Macaulay
de mon pays’ wilde zijn.

Hartstochtelijke liefdes
Mary Wollstonecraft, een van de eerste vrouwen die van haar pen leefde, geeft in
haar A vindication of the rights of women argumenten voor de bevrijding van de
vrouw van de tirannie van de man die ook nu nog door het moderne feminisme
worden gehanteerd. Na een ongelukkige liefdesaffaire in Parijs trouwt zij met de
ideoloog van de romantische beweging Godwin en sterft bij de geboorte van een
dochter, de latere Mary Shelley, auteur van de onsterfelijke Frankenstein. Jane
Austen, ongetwijfeld de belangrijkste schrijfster van haar generatie, is minder radicaal
in haar opvattingen en blijft sceptisch en rationeel aarzelen tussen het oude en het
nieuwe.
Dat de veranderde opvattingen doorwerken in de relaties tussen mannen en vrouwen
spreekt vanzelf, maar ook dat dit niet altijd zonder kleerscheuren verloopt.
Christiansens boek toont ons vele hartstochtelijke liefdes die vaak weer snel in hun
tegendeel verkeren. Het is alsof het primaat van de Grote Gevoelens een premie stelt
op impulsiviteit ten koste van standvastigheid. Saai was de tijd in ieder geval niet.
Shelley, die met zijn vrouw Mary en haar halfzus Claire in een soort ménage à trois
door Europa trekt; dezelfde Claire die zich in geschrifte ‘aanbiedt’ aan Byron en niet
rust alvorens zij haar zin krijgt bij de ten opzichte van haar onverschillige minnaar.
En Byron zelf met ongetwijfeld het kleurrijkste liefdesleven van zijn tijd: een huwelijk
dat slechts enkele weken aanhoudt en waarover nog steeds druk wordt gespeculeerd,
talloze verhoudingen waaronder een met zijn halfzuster, en een vlucht uit Engeland,
waarschijnlijk vanwege een ‘love that dares not speak its name’ en waarmee
ongetwijfeld de homoseksualiteit bedoeld wordt.
Christiansen geeft aan zijn boek de ondertitel Portraits from an age, 1780-1830
mee en daarmee wordt de inhoud uitstekend gedekt. Hij beperkt zich bovendien niet
tot Engeland en Frankrijk maar toont ook ‘portretten’ van de grote Duitse tijdgenoten
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Goethe, Von Kleist en Holderlin en van de sterk door Byron beinvloede Rus Poesjkin
en wijdt aparte hoofdstukken aan de muziek en het theater. Veel van de afzonderlijke
feiten waren natuurlijk al bekend, maar Christiansen weet ze toch in een nieuw en
zinvol verband te plaatsen. Zijn beschrijving van de determinerende factoren toont
aan waarom deze tijd zich, ondanks alle diversiteit, toch als een herkenbare en
duidelijk te onderscheiden periode aan ons voordoet. En zijn gevoel voor het saillante
detail maakt bovendien dat men zich als lezer geen moment verveelt.
■
In de serie Oxford Lives van Oxford University Press verscheen onlangs een
paperback-uitgave van Robert Gittings & Jo Mantons biografie van Dorothy
Wordsworth (317 p., f 25,10). Als Abacus-paperback werd Frederic Raphaels even
serieuze als frivole biografie van Byron herdrukt (224 p., f 25,10). Importeur in beide
gevallen: Van Ditmar.

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (7)

Stephen King, De gloed (Luitingh, f
32,90)

3. (4)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

4. (2)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

5. (6)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

6. (3)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

7. (-)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

8. (5)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

9. (-)

Toon Hermans, Een mooie dag (Fontein,
f 19,90)

10. (7)

Geerten Meijsing, Veranderlijk en
wisselvallig (De Arbeiderspers, f 38,50)
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VN-top-10 non-fictie
1. (3)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (1)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

3. (2)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

4. (4)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

5. (5)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

6. (-)

Bart Vos, Himalaya dagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

7. (9)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

8. (6)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

9. (10)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

10. (-)

Ravi Batra, De grote wereldcrisis van
1990 (Omega, f 45,-)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
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Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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[George Platt Lynes]

‘Romantisch existentiële landschappen vol ombreuze naakten, omgeven door een
sfeer van individueel isolement, seksueel conflict en erotische spanning,’ zo omschrijft
inleider Jack Woody de foto's van George Platt Lynes (1907-1955). Platt Lynes was
een Amerikaanse society-fotograaf, en als zodanig ging zijn interesse vooral uit naar
jong mannelijk naakt in een semi-symbolistische context, zoals je die nu weer veel
tegenkomt. In het prachtig verzorgde boek George Platt Lynes, Photographs
1931-1955 (Twelvetree Press, f 110,-, importeur Nilsson & Lamm) vindt men onder
andere zijn bekende ‘Geboorte van Dionysos’, een babytje dat zich naar buiten wurmt
uit het dijbeen van een naakte man, het portret van Dali met naakt en kreeft, en
Somerset Maugham, minzaam neerkijkend op het keurig geknipte achterhoofd van
een naakte jongeman. Het is knap gedaan, maar je moet er van houden. Uitgesproken
grappig is zijn ‘Danaë’ en de gouden regen, voorstellende een met gouden pailletten
beplakte man die als een plank uit de lucht komt vallen op een bloot slapend
winkelmeisje uit de jaren dertig.
MH

Dublins pillendozen
In Ierland bestaat traditioneel een gepassioneerde belangstelling voor geschiedenis.
Zo hebben de moeilijkheden in Noord-Ierland veel te maken met de standvastige
wijze waarop de bevolking de blik gevestigd houdt op het verleden. Voor Stephen
Dedalus, het alter ego van James Joyce in diens roman A Portrait of the Artist as a
Young Man, was geschiedenis ‘een nachtmerrie waaruit ik probeer te ontwaken’;
Thomas Kettle, een medestudent van Joyce in het Dublin van hun jeugd, sprak over
geschiedenis als ‘de leugen waarover men ruzie maakt’. Geen wonder dat zoiets als
het Dublinse ‘millenium’ - de Ierse hoofdstad heeft besloten duizend jaar oud te zijn
en dit op gepaste wijze met veel vertoon te vieren - onvermijdelijk enige historische
publikaties tot gevolg heeft. In Dublin; A Traveler's Companion (Constable, f
64,30, importeur Nilsson & Lamm) is een groot aantal getuigenissen uit het roerige
Dublinse verleden bijeengebracht door Thomas en Valerie Pakenham, die aardig
geslaagd zijn in hun opzet om dit verleden te laten spreken door middel van brieven,
dagboeken, memoires, krantestukken en niet te vergeten de literatuur. De lezer, die
zich meegevoerd ziet op een zwerftocht langs de monumenten, over de kaden, door
stadswijken en parken, mag onderweg heel wat wetenswaardigs vernemen. Gezien
Dublins reputatie als een oord van welbespraakte lieden die in etablissementen met
volledige vergunning uitputtend roddelen over elkaars eigenaardigheden, is het niet
meer dan passend dat op deze rondtocht het triviale allerminst werd geschuwd. Zo
omvat het beeld dat van de achttiende-eeuwse politieke denker en essayist Edmund
Burke wordt gegeven niet diens optreden als orator of rechtsgeleerde; nee, we zien
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hoe de schooljongen Burke zich vermaakt door in een tobbe in de ondergelopen
kelder van zijn ouderlijk huis rond te dobberen. Destijds namelijk stonden bij hoog
water de kaden van de rivier de Liffey blank. En dan dat treurige hoogtepunt in de
meer recente Dublinse geschiedenis, de Paasopstand van 1916: als alle gegevens
inzake het getal van de slachtoffers en de plechtige woorden van de manifesten zijn
gestold tot enkele paragrafen in de geschiedenisboekjes, dan blijft daar het beeld hier weergegeven in een verslag van Ernie O'Malley - van een beschonken oude
vrouw die op een dood paardelijf zit en al zwaaiend een liedje zingt. Het jaar 988 is,
nogal arbitrair, door het stadsbestuur als het beginpunt van de Dublinse geschiedenis
genomen omdat toen een van de Ierse koningen de nederzetting op de Vikingen zou
hebben veroverd. Zouden de huidige bestuurders er misschien op uit zijn om iedere
herinnering aan de alleroudste geschiedenis van hun stad te smoren? In ieder geval
maakt Thomas Pakenham in zijn inleiding tot dit boek met nauw bedwongen
verontwaardiging gewag van een wandaad uit het begin van onze jaren tachtig, toen
de vroede vaderen van Dublin een nieuw stadhuis, bestaande uit twee massieve
betonnen pillendozen, lieten neerzetten op het pasontdekte hart van de oude
Viking-nederzetting. Ook de manier waarop er met het architectonische erfgoed uit
Dublins gouden periode (de achttiende eeuw) is omgesprongen - de oude Sackville
Street werd O'Connell Street: van ‘neo-classic’ tot ‘neon classic’ - wordt in niet mis
te verstane termen gelaakt, en hier waarlijk niet voor het eerst. De viering van het
millennium is misschien niet de slechtste gelegenheid om te hopen en te bidden dat
de hartstocht van de Ieren voor het verleden ook nog eens zichtbaar wordt in de
manier waarop ze in hun hoofdstad omgaan met het vele wat er, ondanks alles, nog
van over is.
MK

Oplossing Van wie is deze strofe? (pagina 8)
1 Tom Lanoye, 2 Marcel van Maele, 3 Joost Zwagerman, 4 Rene Huigen, 5 Wim
Huyskens

Brody's invloed
‘De eerste grafische vormgever van het computertijdperk’ wordt hij wel genoemd:
Neville Brody. De stijl van deze Engelse ontwerper ontplooide zich in eerste instantie
vooral in het door hem ontworpen muziekblad The Face, een blad dat qua vorm en
inhoud Vinyl zou inspireren. Wie de werkelijk schitterende catalogus The Graphic
Language Of Neville Brody leest (Thames and Hudson, 160 p., f 64,50), vallen twee
dingen op. In de eerste plaats lijkt de letter behalve drager van een boodschap ook
illustratieve waarde te zijn toegekend. Brody weet beide zaken tot zeer onverwachte
en speelse combinaties te verenigen, waardoor prachtige bladzijden ontstaan. Door
conventies lijkt hij daarbij niet gehinderd. Zo breekt hij bijvoorbeeld met het

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

traditionele typografische onderscheid tussen de M en W, door de als M ontworpen
letter ondersteboven als W te gebruiken. Een tweede opvallende eigenschap van
Brody's vormgeving is de symbolische lading die hij in zijn typografie inbrengt. Zijn
pagina's zitten vol emblemen, zijn letters krijgen hier en daar bijna mythische lading.
Veel van Brody's vormen zouden nooit zonder de computer zijn ontstaan; nergens
lijkt hij echter de macht over het medium te verliezen. De Memphis-invloed is op
veel plaatsen zichtbaar, maar Brody's handschrift blijft onmiskenbaar. De invloed
van Neville Brody op de hedendaagse jonge computertypografie is enorm, velen
hebben hem nagevolgd. Dat is hem zelf ook opgevallen. Hij stopte met ‘zijn’ The
Face, verliet zijn vormen en keerde terug naar een zeer gestileerde, typografische
eenvoud die er haast traditioneel uitziet. Die stap, die zelfbeheersing, lijkt me, stempelt
hem als een echt grote ontwerper.
AJ

[Franciszka Themerson]

Franciszka Themerson, die woensdag 29 juni (een dag na haar eenentachtigste
verjaardg) in Londen overleed, bepaalde het gezicht van de uitgeverij die zij met
haar man Stefan Themerson had: The Gaberbocchus Press. Witte boekjes in alle
formaten, voorop meestal een lijntekening, zwarte tekst met een rood detail. Tussen
andere boeken zijn ze onmiddellijk te herkennen en als je er een ziet (de
oorspronkelijke uitgaven zijn zeldzaam) grijp je er meteen naar omdat je weet dat je
dan iets leuks in handen hebt. Franciszka Themerson tekende en schilderde; klassiek
is haar versie van Ubu Roi van Alfred Jarry dat in 1951 verscheen en dat onlangs
(nadat het eerst in De Revisor had gestaan) in een vertaling van Dolf Verspoor werd
uitgegeven door De Bezige Bij, waar ook twee van haar kinderboekjes in vertaling
uitkwamen: Meneer Bruis bouwt zijn huis en De avonturen van Aardje Stapper. Ze
werd geboren in Warschau, waar ze Stefan Themerson ontmoette en met wie ze in
het begin een aantal avantgarde-films maakte. In 1940 vestigden ze zich in Londen.
Haar werk werd herhaaldelijk tentoongesteld en in boekvorm uitgegeven, zoals in
Traces of Living en The Way it Walks, allebei boeken die binnenkort weer te krijgen
zullen zijn omdat ze herdrukt zijn door De Harmonie, die het hele fonds van The
Gaberbocchus Press geleidelijk opnieuw uitgeeft, Een kinderlijke hand gestuurd door
volwassen raffinement: met minieme middelen bereikte Franciszka Themerson in
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haar tekeningen een filosofisch-komisch resultaat, dat zij graag onderschreef met
scherp gekozen citaten uit werk van Wittgenstein, Bertrand Russell, Gilbert Ryle,
A.J. Ayer.
CP

Fragment uit Ubu Roi van Franciszka Themerson

Aan deze pagina werkten mee: Mariette Haveman, Martin Koomen, Atte Jongstra
en Carel Peeters

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
De obelisk en andere verhalen door E.M. Forster. Vertaling Bas Heijne. Veen, f
24,50. Acht verhalen die, net als zijn onlangs verfilmde roman Maurice, liefde tusen
mannen tot onderwerp hebben en eveneens in Forsters nalatenschap werden gevonden.
Afscheid van Lake Wobegon door Garisson Keillor. Vertaling Mieke Lindenburg.
Veen, f 29,90. Dit zijn de laatste verhalen van Keillor over Lake Wobegon, het stadje
in Minnesota dat hij wereldberoemd maakte met zijn radioprogramma Wegwijs op
de prairie en dat ook al centraal stond in het eerder vertaalde Het leven in Lake
Wobegon.
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Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Gemeentehuis Callantsoog, 25 juni, 10.30 uur
Waarnemend burgemeester Vierhout dankt zijn wethoudster met drie hoorbaardikke
zoenen: ‘Wat ons betreft heeft úw comité vanmiddag de finale gewonnen.’ Het is
onder leiding van mevrouw Keuning-Wagelaar dan ook prachtig gelukt om de
praktische bezwaren tussen droom en daad te overwinnen, en zo komt het dat
Callantsoog deze zomer behalve met de gebruikelijke festiviteiten als de
kano-slalomwedstrijd, missverkiezing en openluchtconcert van de
accordeonvereniging een extra vermelding krijgt in de ‘Noord-Holland Toer-In’-krant
wegens een zelf uitgestippelde Poëzieroute.
‘Omdat het fijn is om met kunst om te gaan,’ voegt burgemeester nog aan zijn
Elsschottiaanse toespeling toe, om er openhartig aan toe te voegen dat hij ‘het
promotionele aspect’ waarlijk niet van minder groot belang acht. Een achter hem in
het oog springende vlammende proclamatie, bewijst zelfs hóé groot de belangen zijn
die op het spel staan: het ‘Comité Callantsoog Zelfstandig’ verkondigt daarin ‘de
mobilisatie van alle krachten in de strijd tegen elke aantasting van de zelfstandigheid
van Callantsoog.’ Navraag leert dat de gefiguurzaagde bijl met opschrift ‘Callantsoog
Zelfstandig’ die eveneens het schoonmetselwerk van de raadszaal siert, een bewijs
is van de handvaardigheid van de hoogste klassen van de lagere school.
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Ook de wethoudster spreekt in poëzie: ‘Er zullen dagen komen dat gedichten op
de trottoirs spelen, als kinderen, en er zullen dagen komen dat moeders tegen hun
kinderen zullen zeggen: haal een pond koffie en een pak zout, en een bundeltje
gedichten, een dún bundeltje, want het is het eind van de maand.’ Het blijkt de
parafrase te zijn van een gedicht van de Friese dichteres Tiny Mulder, dat tijden
voorspelt waarin de ‘poëzy-brükendefrou’ haar plichten verzaken zal. De utopie van
huishoudens waarin geen schoon overhemd meer in de kast ligt, geen boerenkool
meer op tafel komt en de koffiepot leeg blijft, wekt hilariteit onder de Callantsogers.
Zó erg zal het hier toch niet worden, al krijgt even later drukker Filemieg, die
zorgdroeg voor de keurige uitvoering van dertig gedichten op tekstborden van
plexiglas, een standje wegens verwaarlozing van zijn echtgenote. Het etentje wordt
daarom aan mevrouw Filemieg aangeboden, ‘dan kunt u eindelijk eens samen eten
met uw man.’
Het gedicht ‘Na de storm’ van de Callantsoger dichter en oud-diplomaat M. Mourik
heeft als nummer dertien een toepasselijk plaatsje gekregen bij de ingang van het
VVV-bosje. Het openingsgedicht van de wandelof fietsroute is voor het VVV-kantoor
geplaatst. Met het wegscheuren van de eromheen geplakte landkaart verricht Mourik
de opening. Achterbergs ‘Cartering’ is een suggestie van mevrouw Achterberg, die
bezwaar maakte tegen de oorspronkelijke keuze van ‘Standbeeld’, een gedicht dat
zij té intiem vond om zomaar langs de openbare weg te zetten. Alle andere gekozen
dichters of hun erven hadden geen bezwaar om hun gedichten deze zomer ‘op de
trottoirs te laten spelen’, en zo is nu Toon Hermans' gedichtje ‘Oud’ te vinden voor
het bejaardentehuis (‘Leven is nog zo iets anders/dan alleen een rikketik/'k heb ook
mensen jong zien worden-/in een enkel ogenblik’), Speenhoffs ‘Ambtenaar’ voor
het gemeentehuis (‘Haasten vond hij minderwaardig/Voor zijn
ambtenaarsfatsoen/Pijpjes rookend, lijntjes trekkend/Ging hij rustig met pensioen’)
en Geerten Gossaerts ‘De bader’ in de buurt van de opgang naar het strand. Het
binnen de gemeentegrenzen vallende badgehucht Groote Keeten is met tien gedichten
in de route opgenomen, waaronder, ter wille van de zomergasten, de Duitse vertaling
van Henriëtte Roland Holst-van der Schalks ‘De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind’.
‘Een daad van geloof,’ prijst dichter-diplomaat Mourik de initiatiefnemers, ‘die
zich om het eens bijbels te zeggen als dienaren der gemeente hebben uitgezonden
om in heggen en steggen het poëtische woord te verkondigen.’ Zelf betoont Mourik
zich ongelovig in een overwinning van de poëzie op de massacultuur, ‘tenzij dichters
zich als kijkdieren tentoonstellen, zoals bij Poetry International of tijdens Nachten
van de Poëzie, maar zo hóórt het natuurlijk niet.’ Mourik noemt uit eigen ervaring
‘bittere feiten’: ‘Als een uitgever van een dichtbundel duizend exemplaren drukt en
er driehonderdvijftig verkoopt, dan is hij in zijn nopjes, maar het tékent toch hoezeer
de dichtkunst zich in de belangstelling van weinigen mag verheugen.’ De spreker
heeft thuis een boek in de kast, wel zevenhonderd bladzijden dik, waarin geprobeerd
wordt te definiëren wat poëzie is. In een kort kwatrijn van eigen hand blijkt hij het
zelf korter te kunnen zeggen. Regel één, ‘Wat dichten toch wel is?’ krijgt daar in
regel drie het antwoord: ‘Het is het vullen van gemis.’
Vooralsnog lokt de Europa-finale, en dat plezier gunt Mourik zijn gehoor van
harte: ‘Ook mij kunt u vanmiddag aantreffen achter de kijkkast.’ Het naderend
middaguur doet de aanwezige echtgenoten hun vrouw aansporen tot vertrek naar het
fornuis, de buitenspelende gedichten komen later wel. ‘Boven Schoorldam begint
de Westfriese nuchterheid,’ waarschuwde de wethoudster nog. Haar gelijk wordt
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bewezen in de twijfels van een Callantsoogse:’ 't Zal nog een verschriklijk eind lopen
zijn, denk.’
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[16 juli 1988 - Nummer 28]
Ter zake
Diny Schouten

Dat het nu zo goed gaat met de boekwinkels van Bruna B.V. wil de secretaris van
de vennootschap F.G. Vaandrager niet zeggen - werknemers vermoeden een negatief
jaarresultaat van meer dan vijf miljoen gulden - maar dat eigenaar Bührmann Tetterode
zou proberen het verliesgevende Bruna af te stoten wordt met kracht ontkend. ‘We
zijn sinds tweeeneenhalf jaar voor honderd procent eigenaar, en we hebben Bruna
niet gekocht om het weer kwijt te raken.’ Integendeel, verklaart Vaandrager met
klem: ‘Er wordt met alle kracht gewerkt om het aangezicht van de winkels te
verbeteren.’ In de tot nu toe genomen maatregelen ziet hij ‘al duidelijk een opgaande
lijn, dus zijn wij overtuigd van de juistheid van de koers die wij gekozen hebben.
Het gaat om vierhonderdvijftig winkels, en dat vinden we ook wel genoeg.’
Vaandrager weerspreekt niet dat er (inmiddels afgebroken) onderhandelingen zijn
gevoerd over een fusie met de AKO-kiosken van Verenigde Lektuur Bedrijven, maar
het hardnekkige gerucht dat boekenclub ECI zich als koper van de Bruna-keten heeft
gemeld is ‘beslist niet juist’. Bij ECI kent directeur Jan Lancé dat verhaal ook: ‘Er
is geen uitgever die het me niet gevraagd heeft.’ Het is waar dat ECI-eigenaar
Bertelsmann zoekt naar mondiale expansie, zegt Lancé, ‘maar daar wordt gedacht
aan veel interessanter taalgebieden als Noord-Amerika. Bertelsmann gaat van het
standpunt uit dat je beter je energie kunt stoppen in één zeer grote acquisitie dan in
een zestal kleinere. Bruna is voor Bertelsmann eenvoudigweg te klein.’
Het was níét Max Havelaar, of de Koffy-veilingen van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij (1860), die de Stichting Solidaridad aan het denken zette. De
brochure die de stichting de ogen opende, heette Koffie een verkwikking voor u? Het
betoog daarin, dat koffie waarvoor géén eerlijke prijs was betaald, geen zuivere koffie
kon zijn, leidde tot het initiatief van Solidaridad om koffiehandelaren en importeurs
te bewegen tot het betalen van een redelijke prijs aan de (kleine) producent. Inmiddels
hebben een aantal ideële organisaties en ‘verlichte’ elementen uit de koffiebranche
zich verenigd tot een Stichting Max Havelaar. Er is een keurmerk ontwikkeld voor
de garantie dat de betreffende brander een behoorlijke prijs geeft aan de betrokken
boerencoöperatie in Afrika of Zuid-Amerika. Vanaf oktober zal de Max
Havelaarkoffie door groot- en detailhandel geleverd kunnen worden: elf branders
zegden hun medewerking toe. Nico Roozen, staffunctionaris van Solidaridad, is
optimistisch over de te mobiliseren consumentenmacht waarmee de drie grote branders
Van Nelle. Douwe Egberts en Albert Heijn gedwongen zullen worden tot het
importeren van koffie die niet van grootgrondbezitters afkomstig is: ‘Als er
vraaguitval komt doordat een gedeelte van de consumenten een mensvriendelijk
produkt blijkt te willen, dan zullen ze wel moeten. Naar schatting zes tot veertien
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procent van de consumenten is bereid om wat meer te betalen, net als voor
scharrelkippen of scharrelvarkens, mits het verkrijgbaarheidscircuit niet beperkt is
tot Derde-Wereldwinkels.’ Roozen verwacht niet dat het initiatief door de nazaten
van Droogstoppel hartelijk ontvangen zal worden: ‘Het commerciële handelsgebeuren
ziet er nog precies zo uit als honderd jaar geleden. Er is geen enkel verschil met de
produktieomstandigheden die Multatuli als een der eersten aangeklaagd heeft in Max
Havelaar.’

De Sarphatistraat is al van zichzelf de mooiste plek van Europa, en nu heeft de
gemeente Amsterdam óók nog het aanpalend Oosterpark verfraaid. Alsof dat allemaal
nog niet genoeg is, keren bij de gelegenheid van de officiële heropening Nescio's
Titaantjes terug op hun oorspronkelijke plaats bij het hek. Beeldend kunstenaar
Hans Bayens kreeg opdracht voor het vervaardigen van een kopie. Het beeld werd
in 1985 gestolen en is sindsdien spoorloos; naar de indruk van de kunstenaar heeft
de opdrachtgevende gemeente ‘een gepaste rouwtijd’ in acht genomen. Op 22 juli
zal de wethoudster Kunstzaken mevrouw Luimstra het onthullen, samen met de
dochter van J.H.F. Grönloh. Het jongste nummer van Juffrouw Ida, het
mededelingenblad van het Letterkundig Museum in Den Haag bevat het bericht over
de wonderbaarlijke terugkeer van prof. Wertheims borstbeeld van Arthur van
Schendel. Dat werd in 1981 van zijn sokkel gelicht. Een Utrechtse schroothandelaar
trof het aan op zijn terrein en inmiddels maakt het als bruikleen van de Amsterdamse
Dienst Gemeentewerken deel uit van de collectie van het Letterkundig Museum.
‘Een historisch document,’ vindt de redactie van het Vlaamse radio- en
televisieweekblad Humo van het interview dat schrijfster Carla Walschap maakte
met haar vader Gerard Walschap. ‘De grootste nog in leven zijnde Vlaamse
schrijver’ werd op 9 juli negentig jaar. De dochter vraagt naar de zelfmoordneiging
die haar vader van kleins af teisterde, en of haar moeder ‘als 24-urengezel en de
verpersoonlijking van uw gezin en werkplicht’ niet een druk is geweest op de man
die met Houtekiet ‘een ode op de vrije liefde’ schreef. Walschap bekent alleen in de
geest een revolutionair te zijn geweest, ‘van levenswijze ben ik een burger’. Wel
gelooft hij dat de maatschappij zal evolueren naar ‘de vrije relatie’, ‘en ik denk dat
dat veel ongelukken, moorden en rampen zal vermijden.’ De schrijver noemt zijn
Houtekiet ‘een evangelie’, wat (samen met ‘zeurkousen die van mij schrappingen
zouden trachten te bekomen’) de reden vormt dat hij verschillende verzoeken van
cineasten om het boek te mogen verfilmen altijd geweigerd heeft. Vader Walschap,
nog altijd fervent antiklerikaal, waarschuwt aan het eind van het gesprek zijn dochter
voor ‘de truuk van Jezus en consoorten’; haar vertwijfelde vraag: ‘Wat moeten wij
doen, wij die hic et nunc leven?’ krijgt als antwoord: ‘Ik ga heen, ik moet niets meer
doen. Gij zoudt, als het u tenminste iets zegt, voorde toekomst kunnen leven. Goed
uit uw ogen kijken, nooit tegen- en altijd mee werken.’
De opgetogen abonnees van het Bulletin van het Boek wonen zo dichtbij als Wallonië
of zover als West-Samoa en Tonga, maar door hun schriftelijke mondreclame begint

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

het blad nu ook lezers in Nederland te bereiken. Boekhandelaar Theo Schuiten van
de Leidse Boekhandel De Kler zette het blad - benevens verzendboekhandel - op
voor de vergeten doelgroep van Nederlandstaligen die (semi-)permanent hun
woonplaats buiten Nederland heeft. Het kwartaalblad (f 25,- per jaar, Postbus 16191,
2301 GD Leiden), voltooit eerdaags de eerste jaargang. Schuiten informeert zijn
lezers vooral over ‘het betere boek’, al zwichtte hij inmiddels voor de vraag uit het
verre buitenland naar kookboeken. Elk nummer opent met een biografisch essay over
een Nederlandstalig auteur, een eer die te beurt viel aan J.M.A. Biesheuvel, W.F.
Hermans en Willy Spillebeen, en bevat voorts korte besprekingen en persstemmen
van en over vierhonderd nieuw verschenen titels en herdrukken. Schuiten, die het
blad opzette met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bezweert dat het
Bulletin van het Boek géén boekenclub is: het staat de lezers vrij om het blad te zien
als ‘een boekwinkel thuis’, waar men zich informeren kan, om een begeerd boek
alsnog bij een ander te bestellen of te kopen.
De brief, afkomstig van de directie van NDU viel uitgevers een beetje rauw op het
lijf, want de Lezersservice van NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad was toch
altijd goed voor wat extra omzet. De directie besloot na vijftien jaar de
postorderservice van boeken, platen, compact discs en reizen op te heffen. ‘Het was
een historisch restant, en het was commercieël niet erg interessant,’ legt
NDU-directeur Cees Smaling uit: ‘We vinden dat het niet op onze weg ligt om de
nieuwe woordenboeken van Van Dale te verkopen. Ons aanbod was niet uniek en
het past ook eigenlijk niet meer in deze tijd. Nederland beschikt over tal van goede
boekhandels, vindt u ook niet?’

Gedicht
Geheim
Wij zuchten niet, droog zijn de ogen,
Een glimlach vaak en zelfs een lach!
In niet een blik of ander teken
Komt het geheim ooit aan de dag.
't Geheim dat met zijn woordloos lijden
In 't diepste van de ziel verbloedt;
Krampachtig blijft de mond gesloten,
Al schreeuwt het in het wild gemoed.
Vraag het de zuigling in zijn wiegje,
Vraag het de doden in het graf,
Misschien dat zij je wel verraden
Wat ik je nooit te kennen gaf.

HEINRICH HEINE
Uit: Denk ik aan Duitsland in de nacht. Vertaling: Marko Fondse en Peter Verstegen.
Bert Bakker, Tweede Ronde Reeks 5, f 29.90.
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Die andere mannetjes van de radio
Proefschrift over de controle op de radio tussen de twee wereldoorlogen:
een mentaliteitsgeschiedenis
Radio onder restrictie Overheidsbemoeiing met radioprogramma's
1919-1941 door Huub Wijfjes Uitgever: Stichting Beheer Instituut voor
Sociale Geschiedenis (IISG), A'dam, f 48,Niels Wisman
Een onvolwassen medium, zo typeert Huub Wijfjes de Nederlandse radio in de jaren
dertig. Van overheidswege uitgeoefende censuur betekende een ernstige belemmering
voor de ontplooiing van een nieuw communicatiemiddel. Behandeling van actuele
gebeurtenissen was nagenoeg onmogelijk. Van een kritisch geluid over de
ontwikkelingen in nazi-Duitsland kon geen sprake zijn. Hoorspel en amusement
vonden hun weg naar de luisteraar pas na toetsing aan christelijke fatsoensnormen.
Politieke uitzendingen waren alleen toegestaan als zeker was dat tegenstanders er
niet door werden geprikkeld. ‘De angst voor ondermijning van het traditioneel
christelijk normbesef, voor verscherping van de politieke verhoudingen, voor
verstoring van de maatschappelijke orde en voor bedreiging van de neutrale
internationale positie leiden tot een medium, waarin slechts na censuur en zelfcensuur
plaats voor vrijheid is,’ concludeert Wijfjes.
Tussen mei 1930 en januari 1941 zetelde in de Haagse Surinamestraat de Radio
Omroep Contrôle Commissie, in de wandeling wel de Rococo genoemd. De leden
van deze commissie hielden zich bezig met preventie en repressieve censuur op wat
de omroeporganisaties uitzonden. AVRO, KRO, NCRV, VARA, VPRO en de kleinere
zendgemachtigden waren gehouden van alle voorgenomen uitzendingen schematische
overzichten op te sturen. Desgevraagd moesten ook volledige programmateksten aan
de commissie worden voorgelegd. Deze beoordeelde dan of een en ander geen gevaar
opleverde voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden.
Uitzendingen konden worden verboden, programmaonderdelen konden worden
geschrapt en in het uiterste geval kon bij niet-naleving van de voorschriften de
zendgemachtigde uit de lucht gehaald worden.
Over de vooroorlogse radiocensuur is tot dusverre niet zo heel veel bekend. Het
zijn vooral de sterke staaltjes, die we uit de overlevering kennen. De AVRO heeft
haar afbreking van een radiorede van Willem Vogt in 1928, ook wel bekend als
‘Vogts Unvollendete, the broken medoly’. De VPRO heeft haar dominee Horreus
de Haas, wiens preek in 1937 uit de lucht werd gehaald, omdat de controleur ‘nazi’
in plaats van ‘natie’ verstond. De VARA komt de eer toe van de bekendste
confrontatie met de Radio Omroep Contrôle Commissie. Deze omroep mocht op 27
januari 1934 de gehele dag niet uitzenden, omdat ze eerder die maand vijf minuten
stilte in acht had genomen na het nieuws van de voltrekking van het doodvonnis aan
de Nederlandse revolutionair Rinus van der Lubbe in Leipzig. Het gangbare beeld
van het optreden van de censuurcommissie is dat van de benepen mannetjes van de
radio. Verontwaardiging strijdt in dit beeld met vrolijkheid over die malle jaren
dertig.
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Emotionele prikkels
Hieraan is met de verschijning van Radio onder restrictie een einde gekomen. Wijfjes
behandelt niet alleen de werkzaamheden van de Radio Omroep Contrôle Commissie
uitvoerig, hij staat ook stil bij de ontstaansgeschiedenis van de radiocensuur vóór
1930. Van de eerste reprimande aan het adres van radiopionier H.H.S. a Steringa
Idzerda in januari 1920 tot en met de laatste goedkeuring van een lezing van
VARA-bestuurder Arie Pleysier in dezelfde maand van 1941, worden we ingelicht
over praktijk, achtergronden en gevolgen van de overheidsbemoeiing met
radioprogramma's. De vanaf 1941 rechtstreeks door de Duitse autoriteiten
uitgeoefende censuur valt buiten het bestek van Wijfjes' onderzoek.

Brief van de Radio-omroep controle-commissie aan de VARA, januari 1931

De ROCC in 1931: v.l.n.r.: mr. P.E. Briët, mr. W.H.M. Werker, voorzitter dr. J.Th. de Visser,
secretaris E.P. Weber, mr. W.J. Berger, E.N. van Kleffens staat niet op de foto

In Radio onder restrictie worden voor het eerst de programma's tot middelpunt
van onderzoek gemaakt en alleen al daarom hebben we te doen met een uniek werk.
Het boek bestrijkt echter meer dan het terrein van de omroepgeschiedenis en is ook
een bijdrage aan wat wel ‘mentaliteitsgeschiedenis’ wordt genoemd. De auteur wijst
erop hoe in deze jaren de reactie op moderniseringen als de radio gekenmerkt werd
door zowel afwijzing van lichamelijke en emotionele prikkels als morele bevoogding
door elites.
Bij de omroep leidde dit tot snelle aanvaarding van preventieve censuur, die ervoor
moest waken dat de programma's binnen de traditionele fatsoensnormen bleven. ‘Het
betekent dat in de uitzendingen niet alleen godsdienstige opvattingen en de daaruit
afgeleide sexuele en huwelijksmoraal beschermd worden, maar meer in het algemeen
dat aanstoot vermeden wordt. Daaronder is te verstaan datgene, wat luisteraars zou
kunnen prikkelen tot emotionele reacties. Dat kan uiteenlopen van “volks” taalgebruik
en profanie tot godsdienstig en politiek radicalisme.’
Wijfjes stelt dat de wettelijk geregelde censuur in de door hem onderzochte periode
beschouwd werd als een vanzelfsprekende zaak. Hij noemt het vinden van een
verklaring voor die vanzelfsprekendheid een belangrijk doel van zijn boek en zoekt
haar in het maatschappelijk en politiek overwicht waarover de confessionele groepen
in de jaren twintig en dertig beschikten. Het is jammer dat deze verklaring niet
helemaal overtuigt. Op verschillende plaatsen in Radio onder restrictie wordt melding
gemaakt van niet onaanzienlijk protest tegen de censuur. Ruime aandacht is er voor
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het felle verzet van de socialisten en de VARA. Enigszins versnipperd wordt gewezen
op twijfels in de niet-socialistische pers, bij de overige omroepen en bij de liberalen.
Vooral de positie van laatstgenoemden is echter interessant. Wijfjes merkt op dat de
liberalen zich nauwelijks tegen de censuur verzetten uit onvrede met de
zendtijdverdeling en vooral met het optreden van de VARA. Dit smaakt naar meer.
Kennelijk was de liberale invloed zo groot dat Wijfjes meent te moeten spreken van
een liberaal-confessionele staat, maar toch ook zo gering dat ze de verdeling van
radiozendtijd naar levensbeschouwelijke richting niet kon verhinderen. Dit laatste
had tot gevolg dat de liberalen hun principiele afwijzing van de censuur lieten varen
en dus de confessionele politiek op dit punt aanvaardden. Een nadere uiteenzetting
van de liberale positie had hier verhelderend kunnen werken. Ook meer in het
algemeen lijken de in het interbellum levende twijfels over de censuur een
samenhangender behandeling te verdienen dan de in het boek gespreide opmerkingen
waarmee Wijfjes volstaat.

Tekening uit ‘Het Volk’, 27 januari 1934 naar aanleiding van de dag dat de VARA niet mocht
uitzenden vanwege de vijf minuten stilte die zij in achtgenomen had na de terechtstelling van Van
der Lubbe

Radio onder restrictie is ook een bijdrage aan de geschiedschrijving van de
Nederlandse sociaal-democratie. Het grootste gedeelte van het boek is gewijd aan
de verhouding tussen de Radio Omroep Contrôle Commissie en de VARA, de omroep
die met de censuur het meest te stellen had. Wijfjes schetst hoe in de programma's
van de VARA de aanvankelijk strijdbare toon in de loop van de jaren dertig steeds
gematigder werd. Exponenten van een militant-propagandistische strijdcultuur legden
het op den duur af tegen de meer op zichzelf gerichte cultuur-socialisten. De censuur
speelde daarbij naast andere factoren een cruciale rol. Wijfjes' betoog klinkt plausibel
en dat geldt ook voor de stelling dat de VARA binnen de moderne arbeidersbeweging
een voortrekkersrol speelde bij de integratie in de nationale cultuur en politiek.
Minder overtuigend en overbodig lijkt het begrip ‘strijdcultuur van de
arbeidersbeweging’ dat Wijfjes in dit verband meent te moeten introduceren. Deze
strijdcultuur kenmerkte zich door haar polariserend karakter en had de VARA de
eerste tijd na 1930 in haar ban. ‘Centraal in die cultuur staat het eigen gelijk,’ aldus
Wijfjes en hij verwijst daarbij naar dogma's als klassenstrijd en antimilitarisme. Het
is de vraag of meekijken over de schouders van de leden van de Radio Omroep
Contrôle Commissie de aangewezen weg is om te komen tot zulke stellige conclusies
over de cultuur van de arbeidersbeweging. Een andere selectie van uitingen van deze
beweging levert ongetwijfeld andere kenmerken op: hoop of saamhorigheid bij
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voorbeeld. Wijfjes maakt niet duidelijk wat de status van het door hem opgevoerde
begrip is; wat hij ‘strijdcultuur van de arbeidersbeweging’ noemt, lijkt vooral te
bestaan uit de elementen in de cultuur van deze beweging, waaraan de censuur in de
jaren dertig aanstoot nam.
Radio onder restrictie geeft een ontluisterend beeld van de vooroorlogse omroep.
Niet alleen werden de zendgemachtigden door direct ingrijpen in hun uitingen beknot,
het optreden van de Radio Omroep Contrôle Commissie had ook tot gevolg dat
zelfcensuur werd toegepast om aanvaringen te voorkomen. Klaarblijkelijk denderde
in wat wel de gouden jaren van de radio wordt genoemd Willem Vogts legendarische
Bonte-Dinsdagavondtrein pas door de ether als in Den Haag het sein ‘veilig’
verondersteld kon worden. VARA's eigen Ome Keesje kon zijn wereldwijsheden
niet naar voren brengen zonder rekening te houden met het wakend oor van de
radiocontroleur. Met Radio onder restrictie als laatste, is een lang uitgebleven licht
geworpen over een tot dusverre in meer opzichten duistere kant van de Nederlandse
samenleving in de periode tussen beide wereldoorlogen.
■
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Tibetaanse detectiveroman met tantristische en Zen-boeddhistische invloeden,
oorspronkelijk verschenen in 1954.
De nieuwe restaurantgids van Parijs door Gaston Wijnen. Sijthoff, f 19,95. Waar
men kan eten in Parijs.
Een blauwe maandag op aarde door Max Dendermonde. Het Spectrum, f 39,90.
Een roman die zich over dertig jaar uitstrekt met als thema: hoe goed of hoe fout was
de gemiddelde Nederlander tijdens de oorlog.
Het vijfde kind door Doris Lessing. Vertaling Ankie Blommesteijn. Bert Bakker, f
19,90. Een gelukkig gezin gaat te gronde door de geboorte van een vreemdeling.
Roman.
Kunst met peren door Harrie Jekkers en Koos Meinderts. De Harmonie, f 17,90.
Zedenschets waarin het kunstwereldje op de korrel wordt genomen. Het schrijversduo
had eerder succes met Tejo, de lotgevallen van een geëmancipeerde man.
Rogers versie door John Updike. Vertaling Rien Verhoef. Agathon, f 39,90. Een
computerfreak probeert het bestaan van God te bewijzen en een theoloog ziet het
cynisch aan. Beiden raken intussen verstrikt in de liefde. Roman.
Moeder Thessaloniki. Vijftien moderne Griekse verhalen waarin telkens de bewuste
havenstad figureert. Samengesteld door Hero Hokwerda. Uitgeverij Xeno, f 24,50.
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Het verwelken van de regenbloesem. Verhalen van schrijfsters uit Zuidoost-Azie.
Samenstelling en nawoord Marjanne Termorshuizen. Het Wereldvenster, f 24,90.
Fietsen in Griekenland door Nick Chapel. De Horstink, f 29,-. Fietsgids met
routebeschrijvingen.
Men Who Can't Love. How to recognize a commitment-phobic man before he
breaks your heart door Steven Carter en Julia Sokol. Berkley Books, f 15,50. Hoe
vrouwen mannen met bindingsangst kunnen herkennen.
Denk ik aan Duitsland in de nacht door Heinrich Heine. Vertaling Marko Fondse
en Peter Verstege. Bert Bakker, Tweede Ronde Reeks 5, f 29,90. Tweetalige editie.
C. Gerretson Verzamelde Werken Deel VII Inleiding en Registers. Verzorgd en
ingeleid door G. Puchinger. Bosch en Keuning, f 49,50.
Terugzien in duisternis door Ruth Rendell. Vertaling Annelies Hazenberg. Het
Spectrum, f 34,90. Een psychologische roman van de thrillerschrijfster.
Archeologisch handboek door Jane McIntosh. Gaade Uitgevers, f 57,90. Een
introductie in de praktijk van de archeologie met veel illustraties.

Structurele machtsongelijkheid
Een historische analyse van het geweld binnen gezinnen
Heroes of their own lives The Politics and History of Family Violence door
Linda Gordon Uitgever: Viking, 383 p., f 56,90 Importeur Nilsson &
Lamm
Rita Kohnstamm
Als het gaat om geweld binnen het gezin wordt er de laatste jaren op gehamerd dat
dit in alle rangen, standen, beroepsgroepen en kerkelijke gezindten voorkomt. Men
kan niet beschuldigend wijzen naar de sociale onderkant van de samenleving. Op
het eerste gezicht komen dan eerder psychologische oorzaken in aanmerking
(persoonlijkheidskenmerken) dan sociale (levensomstandigheden). Wat betreft milieu
hebben de betrokkenen immers weinig gemeen.
Van feministische zijde wordt echter bezwaar gemaakt tegen een eenzijdig
psychologische verklaring, omdat geweld binnen het gezin daarmee te veel als incident
wordt beschouwd: het gebeurt nu eenmaal als volwassenen en kinderen bijeen leven
wier persoonlijkheid en gedrag elkaar slecht verdragen. Het feminisme ziet de oorzaak
structureler: geweld binnen het gezin is inherent aan een seksistische, patriarchale
samenleving.
In deze feministische lijn staat het onderzoek van de Amerikaanse historica Linda
Gordon, waarvan zij verslag doet in haar boek Heroes Of Their Own Lives (de titel
is ontleend aan David Copperfield van Charles Dickens). Wel maakt Gordon expliciet
een beperking ten aanzien van het begrip ‘patriarchaal’, waarvan zij vindt dat het
feminisme er veel te globaal gebruik van maakt. Zij verklaart dat alleen van toepassing
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op de dominerende positie van de man binnen het gezin. Zolang de gezinnen
bouwstenen vormen voor de sociale en economische orde straalt die mannelijke
overheersing ook vanuit het gezin naar buiten, maar dat is een afgeleid verschijnsel.
Binnen het gezin bestaat machtsongelijkheid tussen seksen en tussen generaties en
dat is een voedingsbodem voor geweld. Die ongelijkheid is geworteld in
sociaal-maatschappelijke opvattingen en gezinsgeweld kan dan ook niet worden
begrepen los van die opvattingen. Wat als ontoelaatbaar geweld en als de oorzaken
ervan wordt gezien verandert met de politieke tijdgeest, of het nu gaat om
kindermishandeling, kinderverwaarlozing, incest of vrouwenmishandeling.
Om dat verband aan te tonen had Gordon de beschikking over de
gevalsbeschrijvingen uit de archieven van drie instellingen voor maatschappelijk
werk in Boston, voor zover die zich tussen 1880 en 1960 bezig hielden met
gezinsgeweld onder de allerarmste bevolkingsgroepen. Hoewel zij hiermee de
aanzienlijke periode van tachtig jaar bestrijkt is dit natuurlijk uiterst selectief materiaal.
Te meer daar - zoals Gordon zelf vermeldt - de hulpverleners lang niet zorgvuldig
en secuur waren in wat zij opschreven, zeker niet in de eerste helft van deze periode.
Als men echter de centrale doelstelling van het onderzoek in het oog houdt is dit
geen bezwaar. De selectie van wat men als misstand meende te moeten noteren en
de bewoordingen waarin men dat deed waren waarschijnlijk kenmerkend voor de
maatschappelijke optiek die men erop na hield. Als dan in de loop der tijd
kenmerkende veranderingen blijken op te treden in die selectieve aantekeningen,
heeft Gordon haar doel bereikt. Zij wil immers aantonen dat er verband is tussen
sociaalmaatschappelijke opvattingen over het gezin en het in stand blijven van geweld
binnen het gezin.
Tijdens het lezen moet men dus goed in het oog houden dat men niets te weten
komt over de mate waarin gezinsgeweld in de genoemde periode feitelijk voorkwam,
noch over de feitelijke oorzaken. En dat is moeilijk, want het boek is zo rijk aan
beschrijving en detail dat men steeds in de verleiding komt conclusies te trekken en
verbanden te zien omtrent die feitelijkheid. Gordon zelf ontkomt daar ook niet aan.
Het materiaal stelt evenmin enige psychologische interpretatie toe. Dat mag men een
historicus niet verwijten, maar als zij zelf bij herhaling schrijft dat de meeste arme
sloebers hun vrouw en kinderen natuurlijk niet mishandelen, dan blijft bij de lezer
de psychologische vraag branden waarom de een er wel toe kwam en de ander niet.
Als men die vraag bij zichzelf doelbewust uitblaast, blijft er een buitengewoon
boeiend boek te lezen over. Doet men dat niet dan houdt men het onbevredigende
gevoel slechts de helft van het verhaal te horen te krijgen.

Een ongehuwde moeder met haar kinderen, uitgerust met muziekinstrumenten om op straat wat
geld te verdienen. Foto waarschijnlijk gemaakt in een studio omstreeks 1880

Liefdadigheid
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Eind vorige eeuw werd de protestantse bourgeoisie in Boston verbijsterd door de
toevloed van proletarische immigranten, meestal nog rooms ook, want veelal Iers en
Italiaans. Verpauperde gezinnen vol dronkenschap en geweld. En daar werden
toekomstige Amerikaanse staatsburgers opgevoed! De liefdadigheid greep in. Met
haar acties zat zij op een lijn met het opkomend feminisme: de man als bruut, de
vrouw en kinderen als slachtoffers. De feministen hielden er wijselijk hun mond over
dat dit het patroon was in alle sociale milieus. De hervormingsbeweging kwam
immers op gang omdat men de misstanden bij anderen kon lokaliseren. ‘Ons soort
mannen’ deed zulke vreselijke dingen niet.
Toch was men volgens Gordon radicaler dan de zogenaamde ‘progressieve’
professionele hulpverlening die vanaf het begin van deze eeuw het werk van de
liefdadigheid overnam. Men had oog voor alle vier vormen van geweld en de
ongelijkwaardigheid van seksen als oorzaak. Men streed voor de individuele
waardigheid van vrouwen, die binnen het gezin economisch wel afhankelijk van hun
man waren, maar emotioneel en moreel zijn gelijken behoorden te zijn. En in de
derde plaats begreep men in navolging van het feminisme dat geweld jegens kinderen
en geweld jegens vrouwen niet los van elkaar gezien konden worden.
De sociaal-maatschappelijke optiek veranderde in de eerste jaren na de
eeuwwisseling. Niet het individu, maar het gezin kwam voorop te staan in het denken
van de professionele hulpverleners. Individuele belangen werden ondergeschikt
gemaakt aan het instandhouden van het gezin. De verhoudingen binnen het gezin
stonden niet meer ter discussie, men zocht de oorzaak van gezinsmisstanden buiten
het gezin in slechte behuizing, honger en ziekte. Het socialisme wordt slechts één
keer terloops genoemd, het is tenslotte een Amerikaans boek. De progressieve idealen
die in die tijd door de hulpverlening werden gehanteerd vertonen daarmee echter alle
overeenkomsten. Van woningbouwvereniging tot begrafenisverzekering. En vooral
een man die voldoende verdient voor zijn gezin, zodat zijn vrouw niet uit werken
hoeft. Gordons these is dat wat in het algemeen als maatschappelijke weldaad was
bedoeld, het zicht heeft ontnomen op de emotionele ellende binnen de gezinnen. In
het verlengde daarvan past de door haar geconstateerde overhand van
kinderverwaarlozing in de archieven en een bagatellisering van de andere drie
geweldsvormen: kindermishandeling, in eest en vrouwenmishandeling.
Verwaarlozing heeft de minste samenhang met de machtsongelijkheid van seksen.
Een onbedoeld bijverschijnsel was bovendien dat het meer de moeder in de schoenen
was te schuiven dan de vader. De lotsverbondenheid van moeder en kinderen werd
hiermee tenietgedaan. Parallel hieraan taande de invloed van het feminisme. De
tendens van het niet meer ernstig nemen van incest en mishandeling zette door en
werd door de depressie versterkt. De man had het moeilijk, de vrouw moest het gezin
bijeen zien te houden. Begrip voor de man die zijn vrouw sloeg als zij het huishouden
verwaarloosde, al werd het wel ernstig afgekeurd. Maar nooit kwam in de
aantekeningen de omgekeerde gedachte voor: dat verwaarlozing het enige
machtsmiddel was dat de vrouw had in haar strijd met haar mishandelende man.
In de jaren veertig en vijftig werd onder invloed van de psychoanalyse in Amerika
de nadruk op het gezin nog groter: het zich kunnen voegen in het gezinsleven werd
de kern van een volwassen persoonlijkheid. In de archieven komt steeds vaker het
woord ‘neurotisch’ voor als het gaat om vrouwen die protesteren tegen geweld in
hun gezin.
Gordons onderzoek gaat niet verder dan 1960 om de privacy van nog levende
cliënten te beschermen. Begrijpelijk, maar het is wel een allerongelukkigst moment.
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Want toen kwam de pil, die vrouwen een tot dan toe ondenkbare vrijheid gaf en die
een belangrijke bron van de machtsongelijkheid wegnam. En toch bleven
mishandeling en incest bestaan. Dat doet veronderstellen dat de door Gordon
beschreven maatschappelijk gesanctioneerde ongelijkheid weliswaar een rijke
voedingsbodem was voor gezinsgeweld, maar dat die het op armere grond ook goed
doet. En dan komt men toch weer bij psychologische verklaringen uit, bij individuele
persoonlijkheden die geen structurele ongelijkheid hoeven aan te treffen, maar die
zelf in hun eigen situatie ongelijkheid kunnen teweegbrengen.
■
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Lawrence Olivier op de Nededandse planken
Robert H. Leek: een anglofiel over Shakespeare in Nederland
Shakespeare in nederland door Robert H. Leek Uitgever: De Walburg
Pers, f 60,Karst Woudstra
Niet alleen het Nederlandse toneel, alles was een stuk overzichtelijker in de jaren
vijftig, lijkt het nu. Zo kan ik mij herinneren dat de notabelen in het stadje waar ik
opgroeide, op de uitzonderingen na natuurlijk, te verdelen waren in anglofielen,
francofielen en germanofielen. De laatsten hielden de gordijnen dicht, waren veelal
fout geweest in de oorlog en hadden liever niet dat hun kinderen vriendjes mee naar
huis namen zodat mijn ervaringen op dat punt beperkt zijn gebleven tot Wagners
‘Walkürenrit’ bij kaarslicht tegenover een imposante verzameling bierpullen. En laat
ik maar eerlijk zijn, de francofielen hadden mijn voorkeur. Die namen Franse
sigaretten voor me mee van vakantie, dronken landwijn aan tafel, hadden van die
mooie Gallimardbandjes in de boekenkast en vonden het niet erg als het een beetje
rommelig was in huis en iedereen zijn eigen gang ging. Ze leefden met de Franse
slag. De moeders waren elegant, maakten zich op en lazen Elle, de vaders beweerden
dat Le Monde de beste krant van de wereld was. Vriendjes met anglofiele ouders
meed ik eerder. Bij hun thuis ging het een stuk victoriaanser toe, die hadden gravures
van jachtpartijen in de hal, bewonderden het geduld van de Engelsen in de rij voor
de bus, probeerden manmoedig met een stijf upper lip te praten, rookten mierzoete
pijptabak en droegen Burberry-regenjassen met van die foeilelijke petjes en vonden
lijfstraffen eigenlijk zo gek nog niet. De moeders droegen Schotse rokken met
veiligheidsspelden, twinsets en parelkettinkjes en gaven je thee te drinken in veel te
grote kopjes. Een paar jaar later hadden de francofielen Citroens of Peugeots voor
de deur, de anglofielen een Austin-Morris, een Rover of een Jaguar. Nederlanders
waren ze alleen met vijf mei, koninginnedag en als Holland tegen België voetbalde.
Nederland stelde niks voor. Wij hadden geen cultuur. Daarvoor moest je naar het
buitenland. Zeker als je goed toneel wilde zien. Voor een goede Shakespeare moest
je in Londen geweest zijn, voor een goede Moliere in Parijs. En het Nederlandse
toneel dacht er net zo over. In Franse stukken werd Frans gedaan, in Engelse stukken
Engels.
Het is zo'n anglofiel uit mijn jeugd die ik de hele tijd voor me heb gezien bij het
lezen van Shakespeare in Nederland van Robert H. Leek. In zijn voorwoord zegt
Leek dat hij het boek oorspronkelijk ‘Shakespeare op klompen’ had willen noemen
en dat klopt aardig met het beeld dat ik van hem heb gekregen. Sympathiek zijn boek
en auteur me niet geworden. Shakespeare in Nederland is een braaf boek, een 'n
beetje saaie opsomming van alle Nederlandse Shakespeare-vertalingen en
voorstellingen tot en met 1986, bijzonder bruikbaar, lijkt me, als naslagwerk, maar
geen prettige lectuur voor de niet-anglofiele lezer die niet even hartstochtelijk veel
van Shakespeare houdt als Leek, die de door hem bewonderde auteur ook wel ‘de
bard’ of ‘de zwaan van de Avon’ noemt. Mij is het boek zelfs hoe langer hoe meer
gaan tegenstaan, door de venijnige opmerkingen die Leek her en der door zijn boek
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heen strooit, waarbij iedereen die zijn onvoorwaardelijke bewondering niet deelt het
moet ontgelden, van de Franse classicisten tot en met Jan Decorte, maar vooral omdat
zijn boek de titel niet waarmaakt. Hoewel Leek zichzelf een kroniekschrijver noemt
is hij veel te partijdig om zich oprecht voor de inspanningen van al die vertalers en
toneelmakers te interesseren. Als je het wilt hebben over Shakespeare in Nederland,
stel ik me voor dat je op zoek gaat naar en probeert te beschrijven wat er schuilgaat
achter die voor heel West-Europa unieke Shakespeare-traditie van de laatste twee
eeuwen in ons land. Dat is niet wat Leek gedaan heeft. Hij heeft keurig netjes
genoteerd wat er allemaal op dat gebied is gebeurd, maar blijft het spijtig vinden dat
we Shakespeare wel moeten vertalen om hem te kunnen spelen en dat de Nederlandse
toneelmakers niet nog dichter tegen de Engelse traditie hebben aangeleund.

Portie onbegrijpelijkheid
Wat de toneelschrijver Shakespeare betekent voor het Angelsaksische taalgebied zal
hij nooit kunnen betekenen voor Nederland. Niet een vertaling zal ooit alle kwaliteiten
van het origineel recht kunnen doen. Maar datzelfde geldt voor al die vertaalde
stukken waar het Nederlandse toneel zich bij gebrek aan een eigen levenskrachtige
toneelschrijfkunst mee behelpen moet. Ook Molière en Schiller zullen nooit
Nederlandse schrijvers worden en op de een of andere manier zal de kloof tussen
origineel en vertaling iedere voorstelling blijven kenmerken, of de vertaler nu zijn
uiterste best heeft gedaan zo getrouw mogelijk te zijn of zich meer vrijheden heeft
gepermitteerd. Daarin zijn trouwens meer dan eens verschuivingen te constateren
geweest. Dat moet iets te maken hebben met de bereidheid van de kant van de
toneelmakers en het publiek al dan niet een behoorlijke portie onbegrijpelijkheid en
geforceerdheid op de koop toe te nemen. Ik had verwacht dat Leek niet zou kiezen
voor het ene of het andere model maar als kroniekschrijver mij iets zou laten zien
van de strijd tussen die twee richtingen die op dit moment duidelijk in het voordeel
van de vrije en soms wel heel vrije vertaling (Dirk Tanghes Getemde feeks en Romeo
en Julia) beslecht lijkt te zijn. Maar nee, Leek lijkt ervan overtuigd te zijn dat een
getrouwe en desondanks goed ‘bekkende’ vertaling mogelijk is en op basis van dat
criterium verdeelt hij alle Shakespeare-vertalers in bokken en schapen. Burgersdijk
is in zijn ogen nog altijd het grootste schaap (hoewel zijn vertalingen beslist niet
‘bekken’), de ergste bokken zijn natuurlijk Van Looy en Gerard den Brabander.
Komrij tenslotte, aan wie we een aantal recente Shakespeare-vertalingen te danken
hebben, is nu eens een bok en dan weer een schaap.
De getrouwheid die Leek voorstaat heeft in mijn ogen geen kans van slagen. Een
getrouwe vertaling veronderstelt van de kant van het publiek en de toneelmakers
namelijk een heel andere, literaire houding dan zij ooit zullen aannemen en die de
ons omringende naties ook alleen weten op te brengen voor hun eigen klassieke
auteurs. Wij willen kunnen begrijpen wat er gezegd wordt, niet de zekerheid dat wat
er gezegd wordt er ook werkelijk staat. Is dat echt zo erg? De relatie van de Fransen
met Molière en Racine, van de Duitsers met Goethe en Schiller, van de Zweden met
Strindberg, van de Denen met Holberg, van de Engelsen met Shakespeare is anders.
Zouden die teksten worden aangepast, dan zou het publiek terecht afkeurend reageren.
Het publiek is met die teksten opgegroeid en vertrouwd geraakt en heeft daar dus
een wezenlijk andere relatie mee dan wij met al die vertaalde auteurs. In theorie is
het mogelijk dat een vertaling ooit die klassieke status zou bereiken, maar dat is bij
geen van de bestaande Shakespeare-vertalingen tot nog toe het geval geweest. Zo'n
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vertaling zou aan zo veel eisen moeten voldoen en zo'n aura moeten kunnen verwerven
dat het mij zinloos lijkt daar op te wachten of tot die tijd bijvoorbeeld het werk van
Burgersdijk die positie te geven. Zelfs de Statenbijbel heeft het loodje gelegd in
Nederland. Wij willen kunnen begrijpen wat er gezegd wordt op het toneel en dus
zal Shakespeares tekst altijd geweld aangedaan moeten worden. Hoeveel geweld
hem wordt aangedaan is bovendien niet alleen de zaak van de vertaler.

Anglofiele regisseur
Tot er een nieuwe Burgersdijk opstaat, dat wil zeggen, iemand die zonder daar een
beloning voor te verwachten zich wijdt aan deze taak, zullen de arme vertalers altijd
afhankelijk blijven van hun opdrachtgevers, de toneelmakers, die weer afhankelijk
zijn van hun publiek dat voor het grootste deel uit een heel ander slag mensen bestaat
dan mijnheer Leek, wat het succes van Tanghes Getemde feeks weer eens bewezen
heeft. Leeks standpunt is veel te academisch om een echt zinvolle bijdrage te kunnen
leveren aan de discussie over de eisen die een Shakespeare-vertaler zichzelf zou
moeten stellen. Het houdt op geen enkele manier rekening met de praktijk van het
theater ondanks de lippendienst die het bewijst aan de eis dat de vertaling ook moet
‘bekken’. Ik vind dat we nog niet zo slecht af zijn met Komrij, al is het jammer dat
zolang zijn verzamelde Shakespeare er nog niet is, niet ieder gezelschap hem betalen
kan en sommigen van mijn collega's zich dus moeten blijven behelpen met eigen
bewerkingen van verouderde vertalingen.

Scène uit ‘King Lear’, gespeeld door toneelgroep ‘De Appel’, onder regie van Erik Vos, 1981.

Eenzelfde soort partijdigheid legt Leek aan de dag als hij uitgebreid alle
voorstellingen beschrijft die er van Shakespeares stukken in Nederland te zien zijn
geweest. Opnieuw is Engeland het grote voorbeeld en hij heeft daarom alleen enige
bewondering voor regisseurs die hun inspiratie zochten in Engeland. Dat men al ruim
tien jaar ook in Engeland niet goed meer weet wat men aan moet met hun grootste
klassieke toneelauteur en dat daar dus zelfs voor de meeste slaafse anglofiele regisseur
op dit moment ook geen bruikbaar paradigma te vinden is, lijkt Leek ontgaan te zijn.
Hij geeft namelijk de Nederlandse toneelmakers heel paternalistisch de raad eens in
Engeland te gaan kijken waar men nog altijd het beste weet hoe je een Shakespeare
op de planken brengt. En ik zit bij al die door zijn besprekingen heen gestrooide
opmerkingen weer met hetzelfde probleem. Wij maken toch hier toneel, wij hebben
toch geen Engelsen in de zaal, wij moeten toch iets maken waarmee we ons
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Nederlandse publiek, dat nog nooit een Engelse Shakespeare heeft gezien, weten te
interesseren voor wat die schrijver ons allemaal te vertellen heeft, en er is toch
bovendien nog nooit een voor alle tijden geldige manier om Shakespeare te spelen
geweest, ook in Engeland niet. Het is ook geen wonder eigenlijk dat Leek steeds
minder waardering weet op te brengen voor onze inspanningen, en alleen maar hoon
overheeft voor die van bijvoorbeeld Jan Decorte; de voorstellingen die zijn ideaalbeeld
gemaakt hebben waren die van de jaren vijftig, Laurence Olivier met geblondeerd
haar liggend op de grond ‘To be or not to be’ reciterend. Wat moet ik daarmee?
Waarom zouden Hans Hoes of Pierre Bokma zich daaraan moeten spiegelen? Olivier
was de Hamlet van toen en daar, in Engeland, wij hebben een Hamlet nodig van nu
en hier en die Hamlet mag alleen op zijn eigen inhouden beoordeeld worden, niet
gemeten worden aan een in de herinnering van deze of gene criticus tot
bovenmenselijke proporties uitgegroeide prestatie. En waarom is, het niet juist een
fascinerend gegeven dat onze Shakespeare-voorstellingen niet alleen hun inspiratie
hebben geput uit Engelse voorbeelden maar ook uit bijvoorbeeld Duitse, van de
Meiningers via Reinhard tot Zadek en Peymann? Die versmelting van al die invloeden
is toch juist het mogelijke begin van een eigen traditie?

Onzinnig vooroordeel
De criteria waaraan voorstellingen van Shakespeares stukken zouden moeten
beantwoorden lijken me heel simpel; de tekst zou moeten klinken alsof hij niet
vertaald was, waarbij de getrouwheid aan het origineel kan varieren al naar gelang
de bereidheid van het publiek het literaire aspect van de tekst te accepteren; de acteurs
zouden niet moeten proberen hun Engelse of Duitse of welke buitenlandse of
binnenlandse collega's dan ook na te doen, maar een eigen bijdrage moeten leveren
aan de mogelijke interpretaties van de rollen
Vervolg op pagina 12
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Weloverwogen individualisme
Het tweede deel van Pierre Dubois' herinneringen
Retour amsterdam-brussel Memoranda 1942-1952 door Pierre H. Dubois
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, 224 p., f 34,50
Jacques Kruithof
De Memoranda van Pierre H. Dubois zullen volgens plan uit drie delen gaan bestaan.
In Hermetisch en besterd, dat vorig jaar is verschenen, beschreef Dubois zijn jeugd
en zijn eerste literaire ervaringen en probeersels, tot het moment dat hij zijn
geboortestad Amsterdam verliet om voor het dagblad De Tijd een Brussels
correspondentschap te gaan voorbereiden. Het onlangs uitgebrachte tweede deel heet
Retour Amsterdam-Brussel en bestrijkt de periode van 1942 tot 1952; Dubois is dan
werkzaam in de journalistiek en later de uitgeverij, hij trouwt en sticht een gezin, en
zijn schrijverschap begint in poëzie en essays, maar ook in ongepubliceerd gebleven
romans, duidelijker vorm te krijgen. Deel drie moet volgend jaar uitkomen, en gaat
over Dubois' Haagse jaren, toen hij op de kunstredactie van Het Vaderland werkte.
Deze drie boekdelen zijn geen geschiedschrijving of autobiografie. Dubois maakt
geen studie van zijn eigen leven en al bedient hij zich soms van documenten (brieven,
aantekeningen) om het geheugen te steunen, hij doet dat niet stelselmatig en weet
heel goed wat hij schrijft: ‘Het is een beeld van eertijds, gefilterd door de verbeelding
van nu. En wat het oog of de hersens daaruit overhouden is geen historische waarheid,
maar iets ondefinieerbaars, dat zich onophoudelijk tussen herinnering en fictie, tussen
waarheid en onwaarheid beweegt.’
Het gaat dus niet om een systematische beschrijving: veel zal ontbreken, of anders
verteld zijn dan het zich heeft toegedragen - gesteld dat dat te achterhalen zou zijn
- of minstens weergegeven zijn in de woorden van de zeventigjarige
memoiresschrijver die zelf nog maar ten dele toegang heeft tot de gewaarwordingen
van de twintig- of dertigjarige over wie hij verslag uitbrengt. Dat is herinneringen
eigen, en zo geeft Dubois soms precieze details over een Parijs' hoteladres, en kan
hij zich een andere keer een lang gesprek met Willem Frederik Hermans volstrekt
niet herinneren.

Pierre H. Dubois

Hoewel dit bijna triviale opmerkingen zijn, maak ik ze toch omdat Dubois is
aangevallen op een subsidie die hij in de oorlogsjaren gekregen heeft, en die hij
‘verzwegen’ zou hebben. Nu viel er niets te verzwijgen, eenvoudig omdat Dubois
er niets onoorbaars mee heeft gedaan; hij heeft aan dat geld gewoonweg niet gedacht.
Alle memoires zijn, als men per se wil, vals omdat de schrijver dingen vergeten of
vertekend heeft. De aanval kwam overigens van Adriaan Venema, iemand die zich
achtereenvolgens met gering succes als schrijver en als kunsthistoricus heeft
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gemanifesteerd, en nu zijn grootste prestatie leverde door ook als querulant te
mislukken.
Dubois legt het accent op zijn literaire herinneringen, wat in Retour
Amsterdam-Brussel twee groepen portretten oplevert: van in meerderheid Vlaamse
schrijvers, journalisten en uitgevers met wie hij te maken had (Jan van Nijlen, Maurice
Roelants) en van zijn Nederlandse collega's bij de uitgeverij Meulenhoff kort na de
oorlog. Sommige portretten lijken mij zeer raak (dat van mijn oude hoogleraar
Stuiveling bij voorbeeld), andere gaan niet zeer ver (Antoon Coolen), weer andere
(Albert Besnard, een vrijwel vergeten dichter) maken nieuwsgierig. De aard van het
portret zegt uiteraard iets over de betrekkingen die Dubois met de afgebeelde auteurs
heeft onderhouden. Over zijn persoonlijk leven is Dubois opzettelijk terughoudend,
wat niet wegneemt dat de aandachtige lezer er zich er wel een voorstelling bij kan
vormen. Bovendien zit er in de Memoranda onvermijdelijk een zelfportret, vooral
in de beschouwelijke gedeelten. Wat Dubois daar schrijft over eigen werk,
ontwikkeling en levensbeschouwing, is misschien niet nieuw voor wie hem als auteur
langer kent dan vandaag, maar op zijn minst een boeiend ‘zelfportret als legkaart’.
Deze bespiegelingen over individualisme en existentialisme, engagement en
verantwoordelijkheid, schaamte, egoïsme, liefde, de ‘keuze van het niet kiezen’, om
met Greshoff te spreken, over de schilder Francesco Guardi, de achttiende eeuw,
muziek en lectuur vormen al met al het portret van een zorgvuldig denkend en
bewogen intellectueel die zich ‘een houding in de tijd’ zoekt. Die houding is verwant
aan wat de auteurs van Forum over ‘de smalle mens’ en de ‘politicus zonder partij’
te berde hadden gebracht, maar tevens aan het standpunt van wie zich in de jaren
zeventig verzetten tegen de toen kortstondig oplevende marxistische denkbeelden
over literatuur en kunst. Dit weloverwogen individualisme, dat de positie van de
moderne intellectueel kernmerkt, maakt een groot deel van de waarde en de actualiteit
van de Memoranda uit.
Voor het overige zijn er vermakelijke taferelen, zoals met een Zwitserse minister
die uitblinkt als drankorgel, interessante verhalen over bezetting en bevrijding,
leerzame passages over de verhouding tussen Nederlanders en Vlamingen, en nog
wel meer dat deze herinneringen de moeite waard maakt. Aan ‘de waarheid van de
verbeelding’, zoals Dubois het noemt, heeft men om iemand te leren kennen nu
eenmaal meer dan aan trouwhartige pogingen tot waarheidsgetrouwheid: dat is ten
slotte ook een triviaal begrip.
■

Pockets
Voor diegenen die af en toe een boek louter om de titel kopen, is er weer een nieuwe
verleiding in de winkels te vinden: The Land Of Little Rain (Penguin, 107 p., f
22,95) van Mary Austin. Oorspronkelijk uitgebracht in 1903 is het nu, met titel en
al, herdrukt. Edward Abbey schreef er een inleiding bij waarin hij voorspelt dat van
al Mary Austins vele werken, dit boekje het langst zal voortleven. De reden hiervoor
is dat het vrijwel enig is in zijn soort. Het land van weinig regen is de woestijn van
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Californië, waar de schrijfster veel tochten heeft gemaakt. Omdat het land zo moeilijk
te cultiveren was, waren de Indianen die er woonden tot aan de eeuwwisseling in
een relatief isolement gelaten en de enkele blanke settler of Mexicaanse dorpeling
die ze ontmoet, heeft ook al te zeer de handen vol aan het overleven in deze barre
omgeving om de natuur of de natuurlijke bewoners in ingrijpende mate uit hun
evenwicht te brengen. Austin schrijft enigszins ‘opzettelijk’, als ik het zo mag
uitdrukken. Ze lijkt zich nogal bewust van het unieke van haar onderwerp (welke
auteur hield zich immers in die dagen van koortsachtige vooruitgang en expansie
bezig met een ode aan de woestijn?) en lijdt ook lichtjes aan een neiging om het
vooral mooi literair te willen zeggen. Wat het boek niettemin onweerstaanbaar maakt
is haar geweldig scherpe oog voor details. Zowel de natuur als menselijke gebruiken
en gebruiksvoorwerpen zijn uit haar bladzijden vrijwel na te tekenen. Het lijkt wel
of het felle licht van de woestijn ook de kleine dingen voor haar zichtbaar heeft
gemaakt.
Children Of The Sun (Quill, 203 p., f 24,10) is een verzameling Indiaanse
kinderverhalen, samengesteld door Adolf en Beverly Hungry Wolf. Ze gebruikten
hiertoe weinig bekend antropologisch materiaal en eigen aantekeningen. Het boek
is geillustreerd met foto's, onder andere van de zomerkampen op traditioneel Indiaanse
snit die het echtpaar Hungry Wolf helpt organiseren. Hun eigen kinderen worden zo
veel mogelijk op allochtone wijze opgevoed, al is een mooie brommer getuige de
foto's ook niet te versmaden. De verhalen stammen voornamelijk uit Indiaans Canada
en worden afgewisseld met jeugdherinneringen van Beverly Hungry Wolf. Ook zijn
vertelsels van kinderen opgenomen. Door alles heen blijven de auteurs echter tamelijk
hinderlijk aanwezig. Er is niets tegen het stimuleren van eeuwenoude waarden, maar
men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het in dit geval op een zeer moderne,
publiciteitsbewuste wijze geschiedt.
The Stories Of Tobias Wolff (Picador, 448 p., f 29,25) is een bundeling van het
werk van deze veertiger. Sedert 1981 heeft hij een enorme productiviteit aan de dag
gelegd. De meeste verhalen zijn zelfs voor korte verhalen aan de korte kant, maar
daarom niet minder boeiend. Wolff bezit het vermogen om de lezer binnen enkele
zinnen een heel fysiek beeld voor te toveren, waardoor hij meteen de aandacht heeft
voor de rest van het verhaal. Zijn stijl is ongecompliceerd, zijn dialogen kort en
krachtig. Wolffs belangstelling lijkt vooral uit te gaan naar ‘gemiddelde’ Amerikanen,
geen heel bijzondere mensen waarvan je het gevoel hebt ze alleen in een boek tegen
te kunnen komen, maar personen die zich over het geheel genomen vrij nuchter en
voor de hand liggend gedragen. Toch zijn ze bij Wolff zeer interessant en wel omdat
ze iets ondernemen, al dan niet door omstandigheden gedwongen. En in dat
ondernemen komen de verborgen wensen en dromen te voorschijn. De verhalen doen
denken aan de Hemingway van zijn reportersjaren. Of er later nog een Tobias Wolff
met een meer psychologisch uitgewerkte visie op zijn hoofdpersonen zal zijn, moeten
we rustig afwachten. Deze verhalen zijn in ieder geval op zichzelf al zeer de moeite
waard. Er zit pit in de man.
The Life Of My Choice (Fontana, 463 p., f 29,25) is de autobiografie van iemand
over wie deze laatste opmerking een understatement zou zijn: de ontdekkingsreiziger
Wilfred Thesiger. Hij is wel de laatste van de grote, excentrieke Britse avonturiers
genoemd. Alles klopt: de opvoeding op Eton, de studie in Oxford, een familie met
een koloniale traditie en Wilfreds eigen besef dat ‘de steden die ik in Engeland en
Frankrijk had gezien me weinig bewogen; hun bevolking interesseerde me nauwelijks:
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ze miste de kleurrijkheid en de afwisseling waar ik naar smachtte.’ Thesiger kiest
voor een carriere in het exotische buitenland, iets wat voor een welopgevoede
Engelsman in de jaren dertig van deze eeuw nog vrij gemakkelijk was. Daarna loopt
het geleidelijk uit de hand. Hij trekt steeds vaker en steeds langer de binnenlanden
van Abessinië in, met of zonder belangrijke diplomatieke opdracht. Later reist
Thesiger ook in andere delen van Oost-Afrika, Libie en het Midden-Oosten. Deze
autobiografie heeft een tamelijk nuchtere toon, hetgeen je soms doet vergeten in
welke gevaren de verteller zich steekt. Maar ook dat past in de traditie van de
Engelsman die onverstoorbaar tussen de menseneters zijn logboek zit bij te houden.
Over lichamelijke inspanningen wordt niet geklaagd, en in alle primitieve
omstandigheden houdt de ateur altijd wel een oog voor een ‘pleasantly rolling view’
of de samenstelling van de hoofdtooi van een inboorling. Het mooie is dat men geen
moment de indruk krijgt dat Thesiger poseert. Het hele boek door vermeldt hij slechts
wat hij van belang acht en dat consequent zonder opsmuk. Hij heeft een diep besef
van historische ontwikkelingen en lijkt te genieten van het bijna letterlijk door de
geschiedenis heen wandelen en rijden, in het besef dat hij er soms wel en meestal
geen deel van uitmaakt. In juli 1969 bevindt Thesiger zich aan de boorden van Lake
Rudolf in Kenia. Een naakte Turkana-visser vertelt hem dat hij heeft gehoord dat de
Wazungu, zoals hij alle Europeanen, Amerikanen incluis, noemt, op de maan zijn
geland. Voor de visser, die het bij een missiepost had vernomen, was het een
ongelooflijk en, omdat het voor zijn eigen bestaan geen enkele betekenis had,
onbelangrijk verhaal. Thesiger echter wanhoopt. Hij realiseert zich dat het waar moet
zijn, dat het een volgende stap is in de ontheiliging van alles wat groter is dan de
mens. Zoals hij als jongen al angst had voor de invloed van het automobiel, zo voelt
hij nu dat er uiteindelijk niets ongeschondens en niets oorspronkelijks aan de opmars
van de techniek zal ontsnappen. De wereld wordt er armer en saaier door. Dorpen
waar hij met de grootste moeite wist te komen, worden nu door touringcars aangedaan.
Thesiger weet dan dat er geen plaats meer overblijft voor mensen als hij, die uit pure
romantiek de wildernis in trekken. Niet bij gebrek aan romantiek, maar bij gebrek
aan wildernis. Het is een deprimerend einde van een meeslepend boek.
In de categorie onzin tenslotte The Bunbury Book of Limericks (Queen Anne
Press/Futura, 122 p., f 14,40) door The Re verend Septimus Bunbury zelf. Inhoud:
limericks van opmerkelijk gehalte. Onzedelijk zijn ze haast allemaal, maar dat hoort
bij deze kunstvorm. Bunbury geeft echter tussen alle liederlijkheid en ontucht blijk
van onmiskenbaar dichterlijk taalgevoel. Ik weet niet wie hij werkelijk is. John Fuller
lijkt me een van de hoofd verdachten.
NIEK MIEDEMA
Al deze pockets worden geïmporteerd door Van Ditmar
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Opkomst en ondergang, of: is de loop van de geschiedenis
onvermijdelijk?
Historicus Paul Kennedy overtuigt niet in zijn analyse van de
economische gevolgen van Amerikaanse grootheidswaan
The rise and fall of the great powers Economie change and military conflict
from 1500 to 2000 door Paul Kennedy Uitgever: Unwin Hyman Ltd,
Londen, f 65,- Importeur: Nilsson & Lamm
Maarten van Rossem
Het centrale thema van The rise and fall of the great powers is de interactie tussen
economische ontwikkelingen en militaire en machtspolitieke ontwikkelingen. Kennedy
is een keurige historicus, vandaar dat hij al direct bij het begin van het boek meedeelt
geen theorie te willen construeren over de relatie tussen economische en militaire
macht. Aan de hand van een ruim opgezette beschrijving van de Europese en later
mondiale machtsstrijd toont hij aan dat er op lange termijn altijd sprake is van een
causaal verband tussen economische macht en militaire macht. Alle langdurige
coalitieoorlogen zijn gewonnen door de partij die over de grootste economische
macht beschikte. Aangezien de verschillende naties nimmer in hetzelfde tempo
economisch groeien, doen zich voortdurend onvermijdelijke verschuivingen voor in
de machtsverhoudingen tussen de naties.
Aan deze waarheid als een koe voegt Kennedy nog een eigen hypothese toe over
de betreurenswaardige neiging van naties tot imperial overstretch. Heeft een
economisch sterke natie zich eenmaal militair ontplooid en binnen het machtensysteem
een aanzienlijke of zelfs dominante positie verworven, dan heeft zij de neiging die
positie in permanentie te willen behouden. Zolang de economische basis van de
betrokken natie sterk blijft, is het behoud van positie een vrij simpele zaak. Problemen
doen zich pas voor als de economische positie van de dominante natie relatief minder
sterk wordt (economische aftakeling in absolute zin heeft zich slechts zelden
voorgedaan). Om haar machtspolitieke positie te behouden zal een dergelijke natie
geneigd zijn een steeds groter deel van haar nationaal inkomen aan defensie uit te
geven, met als gevolg dat er te weinig geld beschikbaar is om te investeren in het
relatief zwakker wordende produktiesysteem. Om haar machtspositie op korte termijn
veilig te stellen offert de natie haar ware, economische veiligheid op lange termijn.
Kennedy spreekt van een ‘delicate relationship between slow economie growth and
high defense spending.’
Bij herhaling merkt Kennedy op dat zijn conclusies hardly surprising zijn. We
kunnen het daar van harte mee eens zijn. Wie dit boek leest, na kennis te hebben
genomen van alle opwinding die het in de Verenigde Staten heeft veroorzaakt, kan
een licht gevoel van teleurstelling niet onderdrukken. De voorbeelden zijn leerzaam,
de cijfers interessant, maar verrassend is dit lijvige werk eigenlijk nooit. Bovendien
blijft Kennedy's hypothese over de negatieve economische effecten van imperial
overstretch grotendeels onbewezen. Het is meer een boterzachte suggestie dan een
aan de hand van cijfers bewijsbare stelling. Tenslotte is de redenering, vooral in de
hoofdstukken waarin de opkomst van het bipolaire machtssysteem van de afgelopen
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decennia beschreven wordt, uitgesproken deterministisch van aard. Kennedy ontkent
dat wel voortdurend, maar hij wordt ondanks zichzelve door de aard van zijn centrale
thema onderuitgehaald.

Fraaie praatjes
Dat dit degelijke maar toch weinig opmerkelijke boek in de Verenigde Staten furore
heeft gemaakt, is het gevolg van het door de auteur niet bedoelde samenvallen van
zijn centrale thema met een van de hoofdthema's van de nog lopende Amerikaanse
verkiezingen. Vrijwel alle Democratische kandidaten hebben een belangrijk punt
gemaakt van de zwakke economische positie van de Verenigde Staten. In het laatste
hoofdstuk van zijn boek, waar hij probeert de naaste toekomst in kaart te brengen,
schrijft Kennedy dat de Verenigde Staten ook het gevaar lopen het slachtoffer te
worden van imperial overstretch.
In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog was de Amerikaanse economische
positie van een superioriteit die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. De
Amerikanen beschikten toen over de helft van het industriële produktievermogen in
de wereld. Op basis van die economische macht leek het geheel verantwoord dat de
Verenigde Staten zich in de eerste jaren van de Koude Oorlog garant stelden voor
het behoud van de status-quo in de wereld. Zij verleenden economische en militaire
assistentie aan tientallen bondgenoten en stationeerden troepen in meer dan dertig
landen.

Paul Kennedy
NDU

Sinds de jaren zestig is de economische positie van de Verenigde Staten relatief
sterk achteruitgegaan. De Verenigde Staten hebben nu niet meer dan ruim twintig
procent van het wereldproduktievermogen. De produkten van de Amerikaanse
industrie, enkele uitzonderingen daargelaten, kunnen de concurrentie op de
wereldmarkt niet aan. De laatste twee jaar hebben de Verenigde Staten zelfs meer
high-tech-produkten geimporteerd dan geëxporteerd. Ondanks hun sterk verzwakte
economische positie zitten de Amerikanen nog steeds met de enorme strategische
verplichtingen die zij in de jaren veertig en vijftig zijn aangegaan. Volgens Kennedy
is er geen sprake van dat de Verenigde Staten al die verplichtingen, als de nood aan
de man komt, ook kunnen nakomen. Zij moeten dat naar zijn mening ook vooral niet
proberen. Zij moeten hun defensie-inspanningen verminderen en prioriteit geven aan
de renovatie van de economische basis. Doen zij dat niet dan zullen de economische
en strategische problemen op termijn alleen maar groter worden.
Kennedy acht de economische positie van de Verenigde Staten lang niet hopeloos.
Met een gericht industriebeleid en een flinke verhoging van de investeringen zullen
zij zeker in staat zijn hun concurrentiepositie te herstellen. Het is alleen zeer de vraag
of de Amerikanen zo'n gericht beleid inderdaad kunnen formuleren en uitvoeren. In
de besluitvormingsprocedures van de Amerikaanse democratie heeft Kennedy weinig
vertrouwen. In de afgelopen vijftien jaar was de Amerikaanse economische politiek
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grillig en weinig effectief. Hetzelfde kan gezegd worden over de buitenlandse politiek.
Van een coherente strategie, die middelen en doelen op passende wijze aan elkaar
relateerde, was in ieder geval geen sprake. Het grootste gevaar voor een samenhangend
en efficiënt beleid zijn volgens Kennedy de escapist urges in de Amerikaanse cultuur.
Ronald Reagan heeft aangetoond hoe graag de Amerikanen zich in slaap laten sussen
met fraaie praatjes over de vanzelfsprekende superioriteit van God's own country.
Willen de Amerikanen hun economie serieus repareren dan zullen daar aanzienlijke
offers voor nodig zijn. Of de Amerikaanse politici bereid zijn dat aan hun kiezers
duidelijk te maken blijft voorlopig onzeker.

Wat is te veel?
Vermindering van de Amerikaanse defensieinspanningen ten behoeve van het herstel
van de economie hoeft de Amerikaanse veiligheid niet aan te tasten. De enige serieuze
militaire concurrent van de Verenigde Staten, de Sovjetunie, is er namelijk zowel in
strategisch als economisch opzicht oneindig veel beroerder aan toe. De Sovjetunie
beschikt slechts over twaalf procent van het mondiale produktievermogen en wordt
al decennia lang geteisterd door military overstretch. De Russen geven waarschijnlijk
zo'n twintig procent van hun nationaal inkomen aan defensie uit en dat betekent dat
er voortdurend te weinig geld ter beschikking is ter verbetering van het gebrekkige
industriële apparaat. Japan, met veel minder dan de helft van de Russische bevolking,
is de Sovjetunie als industriële mogendheid al gepasseerd en bij continuering van de
huidige trends is het volgens Kennedy zeer waarschijnlijk dat ook China de Sovjetunie
in zal halen. Het Sovjetimperium in Oost-Europa is een krakkemikkig bouwsel en
de Russen moeten Sinds de jaren zestig militair altijd rekening houden met de
Chinezen. Als er ergens in de wereld reden is voor zorgelijke gedachten, dan wel in
het Kremlin. De Sovjetunie zou volgens Kennedy in elk langdurig militair conflict
volkomen kansloos zijn.
Kennedy's beschrijving van de nood van de beide militaire reuzen is overtuigend
maar al even weinig opzienbarend als de rest van zijn verhaal. Dat geldt ook, zeker
voor zijn stelling dat de hoge defensielasten van de Sovjetunie en de Verenigde Staten
hun economische groei belemmeren. Deze stelling maakt op het eerste gezicht een
bijzonder geloofwaardige indruk. Wat in het militaire apparaat geïnvesteerd wordt,
kan immers niet elders geïnvesteerd worden.
Bij nader toezien blijkt het idee van military over stretch echter veel
problematischer dan Kennedy en andere deskundigen het doen voorkomen. De vraag
is namelijk hoe overstretch gedefinieerd moet worden. Kennedy is daar opmerkelijk
vaag over. Excessive arms spending, zo schrijft hij, will hurt economie growth.
Ongetwijfeld, maar wat is excessive? Hoe hoog moeten de defensie-inspanningen
zijn voor zij gaan bijdragen aan de economische aftakeling? En zouden hoge
defensielasten wel in alle gevallen de primaire oorzaak van het relatieve economische
achterblijven zijn? Kennedy schrijft dat er sprake is van ‘militarisering’ van de
economie, met alle veronderstelde negatieve gevolgen van dien, als een natie meer
dan tien procent van haar inkomen aan defensie besteedt. De economie van de
Sovjetunie zou dan met recht gemilitariseerd genoemd mogen worden.
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Vage cijfers
De Amerikanen hebben echter in de jaren sinds de Tweede Wereldoorlog meestal
beduidend minder dan tien procent van hun nationaal inkomen aan defensie
uitgegeven. Gemiddeld bedroegen de Amerikaanse defensie-uitgaven zo'n zeven a
acht procent van het nationaal inkomen. Vanaf de late jaren vijftig heeft de
Bondsrepubliek, economisch veel succesvoller dan de Verenigde Staten, ongeveer
vier procent van haar nationaal inkomen aan militaire uitgaven besteed. Zou het
jaarlijkse verschil van drie a vier procent werkelijk het gebrekkige functioneren van
de Amerikaanse economie kunnen verklaren? Landen als Zweden en Zuid-Korea
spendeerden nog aanzienlijk meer aan defensie dan de Bondsrepubliek: het heeft
hun economische succes niet in de weg gestaan.
Wanneer we op zoek gaan naar de eerste signalen die aangeven dat de Amerikaanse
economie op haar concurrenten begint te verliezen, moeten we terug naar het begin
van de jaren vijftig. In die jaren, toen er nog geen sprake was van overstretch, begon
de groei van de Amerikaanse arbeidsproduktiviteit achter te blijven bij die in Japan
en West-Europa. Er is een vergelijkbaar geval van relatieve economische neergang
waarbij het even onwaarschijnlijk is dat imperial overstretch de directe oorzaak van
het economische achterblijven was. De economische stagnatie van Engeland, honderd
jaar lang de meest succesvolle economie
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ter wereld, begon in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Engeland verloor vanaf
dat moment belangrijke afzetmarkten en wist op technologisch gebied de Verenigde
Staten en Duitsland niet bij te houden. Toch besteedde Engeland in deze hoogtij-jaren
van het Empire zelden meer dan drie procent van zijn nationaal inkomen aan defensie.
Het Empire werd, Kennedy constateert het zelf, op een koopje onderhouden.
Een direct en overtuigend verband tussen overstretch en economische neergang
lijkt mij kortom bijzonder moeilijk aan te tonen. Kennedy suggereert het verband,
maar hij bewijst niets en zijn cijfers zijn op zijn minst vaag. Het is meer voor de hand
liggend de primaire oorzaken van economisch achterblijven te zoeken in de algehele
structuur van de betrokken economie, in de bedrijfscultuur en in de aard van de
relaties tussen werkgevers en werknemers en tussen overheid en bedrijfsleven. Zelfs
het bedroevend slechte functioneren van de Sovjeteconomie valt eerder te wijten aan
de fundamentele aard van het Sovjetsysteem dan aan de ongetwijfeld aanwezige
overstretch. Dat betekent dat een vermindering van de Amerikaanse defensie-uitgaven
zonder een gelijktijdige verandering van bedrijfscultuur en industriepolitiek weinig
uit zal halen.
Dat men in de Verenigde Staten enigszins panisch op het boek van Kennedy
gereageerd heeft, is wel te begrijpen. Zijn korte maar suggestieve passage over de
dreigende overstretch van de Verenigde Staten komt aan het eind van een lang verhaal
waarin imperiale overmoed en arrogantie telkens weer gevolgd worden door aftakeling
en vernedering. Er zit een zekere noodlottigheid in het patroon van opkomst, triomf
en verval. Te denken dat ook de Verenigde Staten zich niet aan dit noodlot zullen
kunnen onttrekken, ligt voor de hand. Zulke sombere gedachten komen hard aan in
een land waar de vaderlandsliefde maar al te gemakkelijk een licht hysterische
ondertoon krijgt.

Bipolaire wereld
De tweede helft van The rise and fall heeft naar mijn mening een te uitgesproken
deterministisch karakter. Vanaf het moment dat de industriële revolutie zich vanuit
Engeland begon te verspreiden, heeft een reeks van zieners, met voorop de Franse
futuroloog Tocqueville, voorspeld dat de Verenigde Staten en Rusland, vanwege
hun verbazende omvang, tenslotte over de wereld zouden heersen. De vervulling
van die voorspelling en vooral het schijnbaar onvermijdelijke karakter ervan, speelt
in Kennedy's boek een al te prominente rol.
Dat een bipolaire wereld niet meer te vermijden was op het moment dat Hitler erin
geslaagd was een onoverwinnelijke coalitie tegen nazi-Duitsland te mobiliseren, is
duidelijk. Dat was evenwel in 1941, terwijl Kennedy, met de bekende
wereldhistorische blik van de historicus, de bipolaire wereld al in 1885 aankondigt.
Dat zou betekenen dat de wereld waarin wij voorlopig nog leven al embryonaal
aanwezig was in de economische machtsverhoudingen aan het eind van de negentiende
eeuw. Alle politieke keuzes tussen 1885 en 1941, alle toevalligheden, zij hebben er
niets toe gedaan, zij zijn slechts historische marginalia. Wat komen moest, is ook
gekomen. Als Franz Ferdinand en zijn vrouw niet waren doodgeschoten in Serajewo,
als Lenin in 1916 met dodelijk gevolg door een handkar was overreden, als Woodrow
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Wilson geen hersenbloeding had gekregen, als Hitler vroegtijdig aan de kinkhoest
was gestorven; het zou allemaal geen verschil gemaakt hebben, Russische en
Amerikaanse troepen zouden elkaar toch vroeg of laat ergens in het centrum van
Europa getroffen hebben.
Als de potentiele economische krachtsverhoudingen de militaire
machtsverhoudingen zo sterk determineren, waarom heeft Kennedy ons dan niet
getrakteerd op een nauwkeurige beschrijving van het machtspolitieke bestel van het
jaar 2050? Dat zou nog eens een sensatie zijn geweest! Hij komt in zijn vooruitblik
niet verder dan het jaar 2000 en de aankondiging dat de pacific Rim zijn economische
en machtspolitieke opmars ongetwijfeld voort zal zetten. Dat zal zeker wel, maar dat
is een voorspelling die we elke dag in de krant kunnen lezen.
Was de komst van de bipolaire wereld in 1885 wel zo'n uitgemaakte zaak? Hoe
was de situatie eigenlijk in dat jaar? De verenigde Staten waren inderdaad op dat
moment al verreweg de sterkste economische macht op aarde. Zij waren echter
absoluut niet van plan om zich met de Europese machtspolitiek te gaan bemoeien.
Integendeel, de Amerikanen wilden vooral niets met het corrupte en decadente Europa
te maken hebben. Rusland was groot, maar door en door achterlijk en het was nog
helemaal niet duidelijk of het erin zou slagen zich voorspoedig te industrialiseren.
De rijzende ster van de late negentiende eeuw was het Duitse keizerrijk.

Irritatie
Na de Franse nederlaag van 1870 nam Duitsland in Europa een halfhegemoniale
positie in. Bismarck wist die positie gedurende twintig jaar bekwaam te consolideren.
Als zijn opvolgers die consolidatiepolitiek in de volgende decennia hadden voortgezet,
had de geschiedenis van deze eeuw er anders uitgezien. Zij kozen echter voor een
agressieve buitenlandse politiek, zo goed als zij in 1914 kozen voor een militair
conflict om de Einkreisung te doorbreken die hun eigen chaotische ambities hadden
veroorzaakt. Onvermijdelijk waren die keuzes niet; Bismarck had laten zien dat het
ook anders kon. Duitsland verloor uiteindelijk de Eerste Wereldoorlog aan het
westelijke front, maar had daarvoor zonder veel moeite van Rusland gewonnen.
Zonder die Russische nederlaag zou er geen Russische revolutie zijn geweest en
vervolgens geen geforceerde industrialisatie van de Sovjetunie.
Kennedy maakt natuurlijk veel werk van de beslissende Amerikaanse interventie
in de Eerste Wereldoorlog. Die interventie is immers in het schema van de
omvermijdelijke komst van de bipolaire wereld een belangrijke gebeurtenis. Hij laat
ook zien dat de industriële produktie van de Verenigde Staten in de jaren twintig
even groot was als die van alle andere grote mogendheden samen. Verbluffend
inderdaad, maar het feit dat de Amerikanen in het interbellum zo weinig mogelijk
te maken wilden hebben met Europa is minstens even belangrijk. Kennedy vindt het
Amerikaanse isolationisme maar niets. Het hele interbellum wekt zijn irritatie, omdat
in die jaren de politieke machtsverhoudingen in de wereld niet in overeenstemming
waren met de zo veel wezenlijker economische machtsverhoudingen.
De Tweede Wereldoorlog zorgde er uiteindelijk voor dat Tocqueville alsnog gelijk
kreeg. Onvermijdelijk was die oorlog allerminst. Hij was het werk van een enkele
megalomane gek. Niet de Grote Structuren of de voorzienigheid hebben ons in een
bipolaire wereld terecht doen komen, dat is de verdienste van Adolf Hitler. De
Verenigde Staten en de Sovjetunie stonden helemaal niet van ongeduld te trappelen
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om de hun zo onvermijdelijk toekomende dominantie in ontvangst te nemen. De
Russen en de Amerikanen voelden niets voor deelname aan de Tweede Wereldoorlog.
De Duitsers lieten echter Stalin geen keus en de Japanners Roosevelt niet. En stel
eens voor dat Hitler in september 1940 overleden was (zijn gezondheid was niet
best), er zouden in de negentiende eeuw vast allerlei lieden gevonden kunnen worden
die voorspeld hebben dat Duitsland uiteindelijk Europa zou overheersen. De Duitse
hegemonie; een onvermijdelijke ontwikkeling!
Dit soort iffy history is pure speculatie, misschien zelfs wel irritante speculatie.
Nog irritanter echter is de geschiedschrijving die zich met groot vertoon van
geleerdheid neerlegt bij de onvermijdelijke loop der dingen. De geschiedenis is een
contingent proces en dat dienen historici duidelijk te maken. Kennedy denkt
waarschijnlijk niet zo deterministisch als ik het hier heb doen voorkomen. Zo nu en
dan vraagt hij wel degelijk aandacht voor de rol van politieke keuzes en individuele
hybris, maar die verwijzingen zijn incidenteel en het centrale thema van zijn boek
verleidt hem steeds weer tot deterministische suggesties.
Dat The rise and fall of the great powers zijn faam dankt aan een samenloop van
omstandigheden en dat de inhoud allerminst opzienbarend is, neemt niet weg dat het
een zeer leesbaar boek is dat vol staat met frappante cijfers en aardige observaties.
Het zal in ieder geval onverbrekelijk verbonden blijven met de discussie over de niet
onvermijdelijke neergang van het American Empire.
■

Geletterd? 94

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt een winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen voor
donderdag 21 juli opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254, 1000
BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 95 van 30 juli. De citaten zijn
gekozen door Diny Schouten.

Aforisme
1 Flink - betekent in het Nederlands: met een gebroken been en een maagzweer
achter de toonbank blijven staan om krenten te verkopen.
2. Eigenliefde. De hartelijkste handdruk blijft die tussen linker- en rechterhand
aan dezelfde romp. Zijn de vingers daarbij ineengestrengeld, dan sluit men vaak
ogen van verzaliging.
3. Een aforisme is een waarheid als een kalfje.

Oplossing Geletterd 93 van 2 juli (Navolging):
1. ‘Ik had er zeven vijftig in gestoken’: Coos Neetebeem (drs. P), naar Kloos;
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2. ‘Ik ben een dode Pyramus’: Kees Stip (Vijf variaties op een misverstand), naar
Nijhoff;
3. ‘Kent gij het land (...) waar de kleiaardappel groeit?’: Piet Paaltjens (Des Zangers
Min) naar Goethe.

Winnaar: M.L. Nuis, Lochem
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Bill Brandt en Das Unheimliche
De sombere heroïek van een fotograaf
Bill Brandt behind the camera Inleiding Mark Hwaorth-Booth en David
Mellor Uitgever: Phaidon, 99 p., f 110,50 Importeur: Nilsson & Lamm
Mariëtte Haveman
Weinig moderne fotografen zijn zo zeer in nevelen gehuld als de Engelse fotograaf
Bill Brandt. Hij stond bekend als een mysterieuze persoonlijkheid, bescheiden,
teruggetrokken en onderhevig aan ziektes die traditioneel het aura van
hypergevoeligheid dragen: in zijn jeugd tbc, en later, na een avontuur in een
bombardement, diabetes. Zijn persoon en zijn foto's lijken doortrokken van hetzelfde
fluïdum van mist en melancholie, met het Engelse landschap als ideale achtergrond.
Zulke fotografen (of andere kunstenaars, dat maakt niet uit) zijn een makkelijke
prooi voor mensen die de kunst graag zien als een zuivere neerslag van des
kunstenaars diepste drijfveren. In het geval van Brandt richt de duidingsdrift zich op
zijn preoccupaties met ondulerende landschappen, in maanlicht gedrenkte gebouwen,
Victoriaanse interieurs bewoond door sfinx-achtige naakten. Vooral het Unheimliche
van Freud wordt met grote geestdrift op dit alles losgelaten. Freuds studie verscheen
in 1919, toen de jonge Hermann Wilhelm Brandt in Hamburg zojuist zijn puberteit
beleefde, als zoon van een Engelse vader en Duitse moeder. Zijn moeder was
geabonneerd op het tijdschrift Das Plakat waarin tijdens de oorlog maandelijks Union
Jacks werden verscheurd door vigoureuze Germanen. In het jaar na de oorlog (het
jaar van Das Unheimliche!) publiceerde Das Plakat voor het eerst affiches van Frank
Brangwijn die een somber-heroïsch beeld van Engeland toonden, bewoond door
mythische mijnwerkers, bonkige proletariers en soldaten. Dit onaardse beeld zou
een diepe indruk op de jonge Hermann Wilhelm hebben gemaakt, als aanvulling op
de Engelse kinderboeken uit zijn jeugd. Zo werd Engeland voor Bill Brandt de
belichaming van Das Unheimliche: ‘De categorie van het angstaanjagende die ons
terugvoert tot wat van heel vroeger bekend en lang vertrouwd is.’ En zo kwam de
fotograaf, via Wenen, Parijs en Barcelona, onvermijdelijk in Londen terecht, aldus
David Mellor die zich speciaal in deze, materie heeft verdiept. Het spreekt vanzelf
dat hij ook niet voorbij gaat aan de speciale plaats van geheimzinnige kamers in de
foto's van Bill Brandt. Die preoccupatie wordt verklaard door Brandts angst voor de
patriarchale figuur die op deze manier zou worden ‘getemd’ (‘reassuringly
domesticated’).
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Na de oorlog: een trein vertrekt uit Newcastle

Zulke verklaringen gaan altijd mank aan hetzelfde mengsel van moeilijk
controleerbare bestanddelen, afgezaagde symbolische associaties en
quasi-betekenisvolle contingenties. Als alle duistere gebouwen, golvende
landschappen en geheimzinnige naakten die de fotografie heeft voortgebracht
verklaard zouden moeten worden uit een dergelijke achtergrond, dan zouden
fotografen heel wat meer op elkaar lijken dan ze doen.
Toch is er in dit geval reden om de verklaring niet in een klap te verwerpen. Die
reden is dat Brandt zelf van betrekkelijk jongs af aan nogal geïnteresseerd was in
psychoanalyse. Als de Bill Brandt van het Unheimliche heeft bestaan was hij
waarschijnlijk voor een groot deel zijn eigen creatie, maar dat neemt niet weg dat
hij misschien heeft bestaan.

Atmosfeer
Het belangrijkste gegeven dat in die richting wijst is dat Bill Brandt na een zesjarig
verblijf in Davos als tbc-patiënt in 1927 een jaar lang door de Weense psychiater
Wilhelm Stekel onder handen is genomen. Een van Stekels stokpaarden was gebouwd
rond de observatie dat er in kinderverhalen en sprookjes vaak sprake is van duistere
kamers en gebouwen waarop een taboe van betreding rust. Brandt was naar het schijnt
zeer ontvankelijk voor de associaties van seksueel-symbolische aard die de psychiater
aan zulke beelden verbond. ‘Na elke sessie reed Brandt uit Wenen naar het dorp
Salmannsdorf en sprak onderweg met zijn vriend Rolf over Stekels intuities,’ schrijft
Mellor. Uit zijn eigen gesprekken met Bill Brandt wordt duidelijk dat deze niet
afwijzend stond tegenover de psychoanalytische verklaring van zijn foto's.
Verschillende malen heeft hij uitspraken gedaan waarin hij blijk geeft van een sterke
preoccupatie met de kindertijd, en met ‘atmosfeer’ als ‘een combinatie van elementen
waarin het onderwerp wordt onthuld als vertrouwd en toch vreemd.’
Daarbij komt dat Brandt zijn eerste formele inspiratie vond bij de Parijse
surrealisten, speciaal Brassai en Man Ray, in wiens studio hij een paar maanden
werkte. In het tijdschrift Minotaure zijn nog foto's van hem te vinden, een collectie
boegbeelden van schepen, naast een foto van Brassai waarop een heuvelrug en de
rug van een naakte vrouw elkaars echo vormden.
In de daarop volgende jaren heeft Brandt zijn vorm gestaag verfijnd en
gecompliceerd, daarin gesteund door een grote belezenheid en een even grote
belangstelling voor films met een duistere cinematografie. Dickens, Orwell, de zusters
Bronte, Buñuel, Hitchcock en Orson Welles hebben allemaal hun aandeel in het brein
van de maker van deze vertrouwde en toch vreemde foto's.
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Je kunt het breedvoerig hebben over de plaats en functie van al deze aandelen in
Brandts foto's, en wie daarin geïnteresseerd is raad ik aan het artikel van David Mellor
te lezen waarin systematisch elke steen is omgekeerd.
Maar de speciale aantrekkelijkheid van die foto's is volgens mij niet te vinden in
de psychologische achtergronden, en ook niet in de talloze inspiratiebronnen. Die
ligt eerder verscholen in de merkwaardige, effectieve eenvoud van zijn foto's. ‘Houses
in Bayswater lit by moonlight’, ‘Train leaving Newcastle’ en ‘Halifax’ behoren tot
de onvergetelijkste stadsgezichten die ik ken, en er is niet de minste kennis van Dr.
Stekel of cinema noir voor nodig om ze te ‘begrijpen’. Ze zijn bijna schematisch in
hun eenvoud: een paar hoge hoekige contouren die zich aftekenen tussen maanlicht,
mist en rook. Veel meer is het niet, behalve dat er af en toe een trein of een voetganger
passeert. Brandt kende blijkbaar het recept voor de opwekking van een bepaald soort
emotie. Er
[Vervolg op pagina 10]
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Brieven
De man zonder manieren
Thomas Graftdijk maakt het in zijn ‘recensie’ van de Nederlandse uitgave van Robert
Musils Der Mann ohne Eigenschaften (VN-Boekenbijlage van 9 juli 1988) wel
bijzonder bont. ‘Machteloos koeterwaals’ van de vertaal ster, ‘broddelwerk’ van de
beide eindredacteuren en ‘naïveteit’ van de uitgever.
Dat laatste kan men de bespreker in elk geval niet aanwrijven. Met grote beslistheid
en veel vertoon, en met een suggestie van onweerlegbare waarheid, wijst hij ‘de’
feilen van deze vertaling aan.
Nog afgezien van de vraag of een dergelijke tot in details gerubriceerde analyse
voor niet-vertalers zo interessant is, moet worden gezegd dat de meeste van de door
Graftdijk gesignaleerde bezwaren nogal subjectief zijn. Waarom is ‘daar hield zij
boven alles van’ niet goed (voor ‘das liebte sie überaus’) en ‘daar was zij een groot
liefhebster van’ beter? Is ‘zindelijk denken’ (voor ‘korrektes Denken’) zoveel beter
dan ‘correct denken’. Van ‘das er... vor seinen eigenen Platz in sich weggedrängt
wird’ maakte vertaalster Ingeborg Lesener ‘dat hij... van zijn eigen plaats in zichzelf
wordt weggedrukt’. Niet goed, also sprach Graftdijk, en maakt ervan ‘dat hij... van
zijn eigen plaats binnen zichzelf wordt weggedrongen’.
Thomas Graftdijk, zelf toch genoegzaam bekend met recensies van eigen
vertaalwerk, moet weten dat dit soort verschillen in benadering bij elke literaire
vertaling spelen. Natuurlijk zouden vakmatige interpretaties steeds weer kunnen
leiden tot verbeteringen in een complexe vertaling als de onderhavige, maar het
valselijk objectieve gericht waaraan deze vertaling hier wordt blootgesteld is niet
alleen onverdiend, maar ook zonder meer ongemanierd.
Laurens van Krevelen
Uitgeverij Meulenhoff

[Bill Brandt en Das Unheimliche - vervolg]
zijn opvallend veel woorden voor nodig om die emotie adequaat te omschrijven, wat
waarschijnlijk de verklaring is voor de enorme boekenkast die over deze foto's wordt
uitgestort.
Er staan ook in deze monografie veel citaten, waarvan een gedeelte door Bill
Brandt zelf is uitgekozen ter begeleiding van zijn foto's. Het beste voor mijn gevoel
is dat uit een verhaal van Elizabeth Bowen, ‘Mysterious Kor’, dat met zijn koele
melodrama precies de sfeer oproept van Brandts nachtelijke mijnsteden: ‘Full moon
drenched the city and searched it; there was not a niche left to stand in. The effect
was remorseless: London looked like the moon's Capital - shallow, cratered, extinct.
It was late, but not yet midnight; now the buses had stopped; the polished roads and
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streets in this region sent for minutes together a ghostly onbroken reflection up...
And the moon did more: it exonerated and beautified...’ Het universum van Sherlock
Holmes en de gothic novel; de dramatische kant van de Engelse literatuur is op zijn
best in de evocatie van dit soort scènes, en het is waar dat Brandt voor zichzelf een
ware encyclopedie heeft aangelegd van de bronnen waar je ze tegenkomt.
Misschien is een deel van het geheim van een interessante kunstenaar dat hij het
domein van zijn affiniteit weet af te palen. Die affiniteit zelf is ook interessant, maar
niet doorslaggevend. Die mag vaag en onbestemd zijn, in beginsel samengesteld uit
sfeer en impressies, als hij maar een vorm krijgt, en als die vorm maar overtuigt. Dat
is de reden waarom de klacht ‘dat alles al gezegd en gedaan is’ mij altijd
ongeloofwaardig en irrelevant in de oren klinkt.

Traditie
Bill Brandts vorm was een merkwaardig mengsel van fictie en documentaire, waar
ik in de fotografie maar weinig andere voorbeelden van ken. Echt realistisch kun je
zijn foto's niet noemen: daar zijn ze te geschematiseerd en gedramatiseerd voor. Het
duidelijkst is dat in het boek Literary Britain dat in 1951 verscheen, een verzameling
schrijversportretten en landschappen, geïnspireerd op literaire beschrijvingen: een
Bronte-landschap, een Stevenson- en een Hardy-landschap. Maar ook de reportages
die hij in de late jaren dertig maakte van Londense straattypes, en zelfs de foto's van
bomschuilkelders die hij tijdens de oorlog voor de regering maakte doen zeer theatraal
en onwerkelijk aan. Veel van zijn foto's zijn ook reconstructies achteraf. Zijn broer
Rolf met wie hij veel optrok beschrijft zijn methode: ‘Hij liep door de stad om zich
heen te kijken, en als hij iets of iemand vond die zijn aandacht trok hield hij enige
afstand om te observeren; later probeerde hij dan om het tafereel opnieuw in scène
te zetten.’ Ook Brandts mensen hebben een opvallend figuurlijk voorkomen. Het
zijn typen, waarvan de traditie loopt van William Hogarth via Dickens en Thackeray
en negentiende-eeuwse geïllustreerde tijdschriften naar films uit de jaren dertig: ‘de
bobby’, ‘de prostituée’, ‘het kamermeisje’, ‘de bankier’, ‘de sociale streber’.
Toch zijn die van hem interessant genoeg om zich in laatste instantie aan
vergelijking te onttrekken. Die laatste instantie steekt vooral inde details, waaraan
je meestal kunt zien in welke mate een fotograaf zich zijn onderwerp eigen heeft
gemaakt. De beringde hand van de barjuffrouw die een glas bier aanreikt, haar
neergeslagen blik, slechte tanden achter rode lippen, de omgeving van blinkende
flessen en bierpompen. De twee duidelijk in rang verschillende kamermeisjes achter
de rijk gedekte tafel in het huis van een van Bill Brandts bankier-ooms. Het meisje
uit East End dat op hoge hakken voor de fotograaf loopt te paraderen langs een
krioelende rij kinderen; het ritme van de rainswept roofs, schoorstenen en donkere
ramen in het koude maanlicht; het heeft allemaal een moeilijk te beschrijven vitaliteit.
Terwijl je ernaar kijkt bestaat het, en toch weet je dat het in deze vorm nooit heeft
bestaan. Een retourtje Engeland is nog steeds genoeg om dat vast te stellen. Bill
Brandt behind the camera laat zich inderdaad lezen als een prentenboek van een
archetypisch Engeland. Dat wij dat mooi vinden zegt minstens zo veel over ons als
over hem.
■

Best verkocht
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VN-top-10 fictie
1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (3)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

3. (2)

Stephen King, De gloed (Luitingh, f
32,90)

4. (8)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

5. (4)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 34,50)

6. (5)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

7. (6)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

8. (-)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Agathon, f 35,50)

9. (-)

Isaac Bashevis Singer, De magïer van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

10. (-)

Raymond van den Boogaard, Moskou
aan zee (Meulenhoff, f 32,50)

VN-top-10 non-Fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

3. (4)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

4. (3)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

5. (8)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

6. (5)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

7. (9)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

8. (7)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

9. (-)

Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher,
Bach (Contact, f 29,90)

10. (10)

Ravi Batra, De grote wereldcrisis van
1990 (Omega, f 45,-)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
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Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Arrogante beeldroof
‘In de modefotografie wordt de wereld meestal gefotografeerd in de vorm van een
decor, een achtergrond of een scène, kortom van een theater. Het theater van de Mode
is altijd thematisch: een idee wordt via een reeks voorbeelden of analogieën
gevarieerd. Bijvoorbeeld: op het thema “Ivanhoe” ontwikkelt het decor enkele Schotse,
romantische en middeleeuwse variaties: kale takken van een struik, oude muur van
een kasteelruïne, onderaardse toegang in een gracht: dat is de Schotse rok.’ In het
voetspoor van Roland Barthes - het citaat is uit Système de la mode, 1967 - boog de
redactie van Kunstschrift (1988/3, f 12,50) zich over de ‘Mode in de media’. De
stand der verveling in de modefotografie stemt de medewerkers somber. Sebastian
Lopéz noemt in zijn bijdrage ‘Het doel heiligt de middelen’ als deprimerend voorbeeld
dat citaten uit Barthes' semiotisch oeuvre nu als ‘teken van avantgarde’ de
mode-advertentie van Harrods sieren. Een even stuitende ontlening is die van het
fotowerk van Barbara Kruger, werk dat nagevolgd wordt in de uitdagende
modereportages van vooroplopende tijdschriften als The Face. Kruger, voormalig
modefotografe, maakte haar provocerende fotocollages juist als verzet tegen de
verborgen boodschappen van de consumptie-industrie. Joke Robaard bespreekt in
haar artikel vergelijkbare geraffineerde soorten van ‘beeldroof’. Een olifantenfoto
van André Kertész, voorzien van het label ‘Comme des Garçons’ ontcijfert ze als
teken dat het kledingmerk daarmee aangeeft ‘in de huid van het juiste’ te zijn
gekropen. In arrogantie doet de fotograaf van Blitz, die zijn modellen uit het
bejaardentehuis haalde, daar niet voor onder. Mariëtte Haveman bespreekt de vormen
van verleidelijkheid in de modefotografie, die blijvend lijken te oscilleren ‘tussen
de twee polen van conformisme en revolte’. Haar stelling wordt onbedoeld
gedemonstreerd door Gees-Ineke Smit, die dertig jaar C & A-advertenties analyseerde.
Onder invloed van de marketingwetenschap verliet C & A de indeling van de clientèle
in ‘baby's, kleuters, jeugd, mannen, vrouwen en grote maten’, maar de jolige toon
tegenover nieuw ontdekte doelgroepen als ‘twennies’ en ‘snelle progressievelingen’
is alweer verlaten. ‘Als er een gemeenschappelijke factor voor de foto's genoemd
zou moeten worden, dan zou het de blik van de modellen zijn: wat moet je?’
DS
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The Real Thing
Een orgie van agressieve zelftevredenheid, een firma die zijn eigen geschiedenis
bijhoudt als betrof het een aaneenschakeling van glorieuze gevechten aan het front,
en dagelijks bezig aan iedereen en overal duidelijk te maken wat ‘een ongelooflijk
succes’ het produkt is, altijd lachende, zo niet uitgelaten gezichten. Van enige
terughoudendheid heeft men bij Coca-Cola nooit gehoord. Waar al die agressie voor
nodig is is geen vraag (tegen de concurrent Pepsi) maar mag anderzijds Joost weten,
want soms is er niets lekkerder dan cola, zoals er soms niets lekkerder is dan een
kroketje. Cola als gewoonte is even pervers als een kroketje als gewoonte. Meer
lucht wordt in advertenties zelden geproduceerd voor zo weinig: een drankje. De
firma veroorzaakt ook lichte vormen van krankzinnigheid, zo blijkt uit de als boek
uitgegeven reclamefolder Coca-Cola, meer dan honderd jaar een ongelooflijk
succes geschreven door Ulf Biedermann (Sijthoff, 208 p., f 34,50). Daarin staat een
foto van een man in een Coca-Cola-kamer - gordijnen, vloerkleed, kastjes, sprei, een
soort boekenkast met daarin alle soorten flessen en glazen van Coca-Cola - en kijkt
in de camera alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, zoals een krankzinnige
die zich heeft uitgedost als Napoleon. Vanaf het begin is geprobeerd van Coca-Cola
een cultus te maken. In het boek staat ook een foto van een grafsteen van een
Amerikaanse licentiehouder met in reliëf een flesje Coca-Cola. Iedereen met enige
naam die per ongeluk wel eens heeft bekend dat hij wel eens een glaasje Coca-Cola
heeft gedronken is de klos en krijgt oneerbare financiële voorstellen om in reclame
op te treden. Het zijn niet de mensen die hun vakantie gezellig maken, nee ‘Coca-Cola
zorgt voor 'n zomer vol verrassingen’ heet het in de advertenties. Je zou denken dat
de wereld wordt bestierd door Coca-Cola. Ook dat idee is niets nieuws, want wordt
gebruikt voor reclamedoeleinden door een kerk, Roswell Street Baptist Church, die
op haar gevel zet: God is like Coke - he is the real thing.
JS

Berichten uit het hiernamaals
Sedert Beethoven, Chopin en Liszt via de huiskamer van mevrouw Rosemary Brown
tot ons hebben gesproken, was het wachten eigenlijk op veel meer van dit soort
berichten uit het hiernamaals. Uitgeverij Kritak heeft daar kenneijk het geduld niet
voor kunnen opbrengen en heeft zelf maar het initiatief genomen. Men nodige
negentien vooraanstaande Belgische schrijvers en journalisten uit om een interview
te maken met een overlevende naar hun keuze. Het bleek geen enkel probleem. In
Onmogelijke interviews (Kritak, 150 p., f 22,75) zijn de resultaten te vinden. Het
werden gesprekken met Verdi (Fred Brouwers), Ho Tsji Minh (Piet Piryns), Flaubert
(Daniël Robberechts), Nora Barnacle (Kristien Hemmerechts), Bébert (Betty
Mellaerts) en Malcolm Lowry (Herman de Coninck), om er een paar te noemen. Drie
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interviewers kozen voor een Belg, te weten Jacques Brel (Johan Anthierens), Leopold
II (Marc Reynebeau) en Jotie 't Hooft (Herman Brusselmans). Tenzij ‘de dood’ (Marc
Uytterhoeven) ook een Belg is natuurlijk. De schrijvers zijn zo wijs geweest zich
niet te buiten te gaan aan voor de hand liggende lolbroekerij rondom hun tot de
heerlijkheid bevorderde onderwerpen. Er is over het algemeen een serieuze toon
gehandhaafd, de plaats van handeling wordt netjes beschreven, en de vragen worden
keurig uit het notitieboekje voorgelezen. En voor zover dit type interview
geloofwaardig is, zijn ook de antwoorden van de beroemdheden dat. De maagd Maria,
door Paul Koeck met gepaste eerbied aan de tand gevoeld, wil na lange aarzeling
het hoge woord er toch wel uitgooien: ze was inderdaad nog maagd. Jezus was een
geadopteerd kindje. Maar ze heeft als een ware moeder voor hem gevoeld en ja, het
was toch wel even schrikken toen hij voor de eerste keer verkondigde dat hij God
was. Dat lijkt me een vrij normale reactie. Zoals het ook niet zal verbazen dat Verdi
zit te denken aan een opera met een eigentijdse thematiek: een Italiaanse zakenman
die een Belgische holding over wil nemen, wat vorstenhuizenromantiek en als
nevenplot het verhaal van de getalenteerde voetballer wiens vader uit economische
noodzaak naar België was gegaan, maar die nu terug wordt gekocht door
Internazionale, een club uit zijn ware vaderland, Italië. Verdi is zijn touch nog niet
kwijt, dat is duidelijk. De libretti staan tegenwoordig in de krant. Eén gedachte slechts
benauwt bij het lezen van dit alleraardigste boekje: de interviewers zijn allemaal
verdacht goed in het in de mond leggen van uitspraken.
NM

Antiquarisch
Het Enschedese antiqariaat Leida liet twee nieuwe catalogi verschijnen, nummer
zes over Typografie, waaronder verstaan worden alle boeken op het gebied van letters,
typografen, bibliotheken, drukgeschiedenis, uitgevers. Nummer zeven gaat over
Moderne grafiek en daarin worden etsen, litho's en zeefdrukken aangeboden van
onder meer Karei Appel, Corneille, Joost Roelofsz, Reinier Lucassen, Jan Voss,
Pieter Holstein. (Haverstraatpassage 56- 58, Tel. 053-320727). Catalogus nr. 42 van
Gert Jan Bestebreurtje in Utrecht is gewijd aan boeken over Pacific Voyages and
Explorations en geïllustreerd met aardige afbeeldingen uit de aangeboden exotische,
veelal heel oude boeken (Lichte Gaard 2, tel. 030-319286). Antiquariaat Schumacher
in Amsterdam maakte van Catalogus 218 (Taalkunde, letterkunde, middeleeuwen,
zestiende t/m achtiende eeuw, negentiende eeuw, studies, teksten en tijdschriften)
een boekwerkje van 130 pagina's waarin alle terreinen van de Nederlandse letterkunde
voorkomen. (Geldersekade 107, tel. 020-221604).

Rijdende boekensalon
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Een uitgelezen gelegenheid om boeken te zoeken, vindt de organisatie van De
rijdende salon er zelf van. De ‘Rijdende salon’ staat voor een vierdaagse bus- en
boekenreis naar Brussel, Parijs en het Ardense boekendorp Redu. Elke reiziger
ontvangt een documentatiemap met adressen en specialisaties van de belangrijkste
antiquariaten; de bedoeling is een groepsreis voor boekenliefhebbers die zelf hun
weg zoeken bij de bouquinistes, ‘maar zich niet hoeven te bekommeren om het
domestieke deel van de reis.’ De aankomst in Parijs valt samen met de opening van
Le Salon du Vieux Papier. Een bezoek aan Sylvia Beach' beroemde Angelsaksische
boekwinkel Shakespeare & Co. (tegenwoordig gevestigd in de Rue de la Bûcherie
37, zie foto) wordt in de bijzondere aandacht aanbevolen, evenals, maar dan alleen
‘voor gevorderden’, de merkwaardige winkel van Vande Plas in Brussel (Rue des
Esperonniers 10): ‘De eigenaar is een humeurig man; het is hem eigenlijk 't liefst dat
u uw beurs naar binnen werpt en zonder morren verder gaat.’ (De reissom voor
busreis, drie overnachtingen, diverse lunches en een diner, is f 535,-. Vertrekdatum
22 september. Inlichtingen bij De K.A.N., Binnenkadijk 237, 1018 ZG Amsterdam,
telefoon 020-275794.)
Aan deze pagina werkten mee: Niek Miedema, Judith Staghouwer, Diny Schouten

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Oscar Wilde door Richard Ellmann. Penguin, f 32,55. Nu al de paperback-uitgave
van deze biografie. De gebonden editie werd besproken door Martin Koomen in de
Boekenbijlage van 17 oktober 1987: ‘Ellmanns Wilde is een boek dat het verdient
op beslissende wijze bij te dragen aan de posthume reputatie van zowel de biograaf
als diens onderwerp.’
Omsingeld, notities van een belegerde door Lidia Ginzburg. Vertaling Jan Robert
Braat, nawoord Kees Verheul. Pegasus, f 19,90. Van dit bijzondere verhaal over de
ervaringen van ‘een symbolisch mens’ tijdens het beleg van Leningrad (1941-1943)
verscheen onlangs de tweede druk.
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Shakespeare in Nederland
Vervolg van pagina 5
die ze spelen; en er zou in het beste geval gespeeld moeten worden voor een publiek
dat minder bevooroordeeld is dan mensen als Robert H. Leek en dat bereid zou zijn
iedere voorstelling op haar eigen merites te beoordelen, met als enig criterium dat
het geheel consistent en consequent is. En er zijn in de laatste jaren beslist meer
voorstellingen geweest die aan die criteria hebben voldaan dan alleen die van Guido
de Moor en Erik Vos. Dat de recensenten daar niet altijd zo over dachten is hun zaak.
Het is ook niet de taak van de recensent objectief te zijn en het is dan ook onzin om
te denken dat een collage van recensies een min of meer objectief beeld van een
voorstelling zou kunnen geven, al is dat juist hetgeen waarop de kroniekschrijver
Robert H. Leek zich beroept, zonder overigens aan te geven waarom hij welke
recensies van welke recensenten heeft gebruikt. Nee, voor iets anders dan de gegevens
die Leek in zijn boek heeft verwerkt, en dat zijn er heel wat (hij moet er jaren aan
gewerkt hebben), is zijn boek niet geschikt. Het bevestigt in feite keer op keer het
onzinnige vooroordeel waar het Nederlandse toneel al veel te lang onder gebukt gaat,
dat het met het toneel eigenlijk nooit iets kan worden in dit land, omdat er nog altijd
veel te veel anglofielen zijn die zeggen dat je voor goed toneel naar Engeland moet,
francofielen die je daarvoor naar Parijs sturen en germanofielen die aan het Duitse
toneel de voorkeur geven. En zolang de Nederlandse toneelmakers en het Nederlandse
toneelpubliek blijven geloven dat zij eigenlijk gelijk hebben, zal het inderdaad ook
nooit wat worden met het toneel en dat is echt nergens voor nodig.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Zijn er nog vragen?
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Diny Schouten
Galerie Forum, Amsterdam, 6 juli, 12.30 uur
Al voelt de dichter het als een hele eer, het is niet voor het eerst dat zijn beeldend
werk in een galerie tentoongesteld wordt. Simon Vinkenoog herinnert zich een
expositie in een kraakpand dat ‘De Krater’ heette en wijken moest voor een
metro-ingang. Ook moeten zijn ‘kijkdozen’ ooit in Amstelveen zijn geëxposeerd.
Waar die gebleven zijn is hun maker een raadsel, maar het kan zijn dat die bij een
vorig jaar verlaten echtgenote achterbleven. Een gedeelte van zijn immense
documentenverzameling is bovendien wegens geringer wordend animo tot archivering
ervan aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek verkocht. Nu profileert Galerie
Forum de vijftiger - die op de dag na de sluiting, 18 juli, zestiger geworden zal zijn
- vooral als beeldend kunstenaar. De verzameling regenbogen, zand, jokerkaarten,
badges, New Age-manifesten en afbeeldingen van schrijvers op postzegels vormen
slechts als bescheiden rariteitenkabinet een onderdeel van de tentoonstelling Simon
Vinkenoog, Tekeningen 1963-1988. Van harte daarmee instemmen doet de exposant
niet. Een greep tussen de naar de galerie meegesjouwde mapjes, collages en
plakboeken die veelbelovend zijn ‘om nog eens iets mee te doen’, brengt een ooit
voor zijn dochter gemaakt stempelboek te voorschijn. Moet dat ook niet ergens
uitgestald, het is toch kunst? De eigenaresse van de galerie is onverbiddelijk: ‘Nee
Simon, dat is geen kunst, dat is kunstnijverheid. Begrijp je het verschil?’
De kern van de expositie wordt gevormd dooreen serie pasteltekeningen met titels
als ‘Avant la lettre’, ‘De laatste trip’ en ‘De vrije vogel’. ‘Mijn collages vonden ze
te romantisch en te druk,’ licht Vinkenoog blijmoedig toe, ‘dus ik dacht, dan maar
wat anders.’ Op zijn tekeningen (‘in de afgelopen drie weken gemaakt’) vormen half
uitgewiste poëtische regels (‘hij doet wat hij niet laten kan/hij gaat zijn weg en trekt
geen plan’, of ‘verdom de oorlog/beziel de vrede’) de voorstelling. Een koopster die
radeloos was dat ze ondanks aanvankelijke zelfverzekerdheid de tekst van haar prent
niet kon ontcijferen moest achteraf getroost worden met het verhoogde mystieke
gehalte van haaf aankoop, want ook de kunstenaar kon zijn handschrift niet meer
lezen. ‘U schrijft net zoals u tekent,’ heeft een verwonderde bezoeker opgemerkt,
maar dát vindt Vinkenoog nu juist weer vreemd: ‘Het is toch dezelfde hand die het
doet?’ Dat er tussen schrijven en tekenen geen grenzen bestaan laat hij even later
zien. De tekening waaraan hij wat afwezig krabbelt, met de van Lucebert geleende
woorden ‘eenvouds verlichte waters’, is in een paar tellen klaar voor het fixeer. ‘En
elke dag maak ik er er nog nieuwe bij.’ Het gaat Vinkenoog, opgestaan als hij is uit
de diepe put van een depressie waarin hij zich vorig jaar bevond, weer zeer goed.
Het bewijs wordt naar eigen zeggen geleverd door opmerkingen van niet van hun
verbazing bekomende bezoekers (‘we wisten niet dat u zo'n vrolijke man was’), en
geschreven getuigenissen in het gastenboek (‘dat je op je zestigste nog zo bruist,
geeft me een vrolijke kijk op de toekomst. Bedankt Simon en veel geluk.’)
Elke bezoeker, hoe schichtig-ontwijkend hij het souterrain ook betreedt, krijgt
onmiddellijk een lijst van titels en prijzen in de hand geduwd - prijzen van f 350,tot f 750,-. De mevrouw die om een handtekening komt vragen op een zuinig bewaarde
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nieuwjaarswens, ‘De driehoogballade’ uit 1951/1952 (met illustratie van Corneille)
gaat echter bijna de deur uit zonder attent te zijn gemaakt op het ter gelegenheid van
de tentoonstelling verschenen vriendenboek ‘Lees wat er staat’. Die omissie stelt de
zo juist gearriveerde galeriehoudster niet gerust op haar korte afwezigheid van
daareven. Evenmin kreeg het bezoek, zoals het hoort, een glas witte wijn aangeboden.
De half-ernstige reprimande ketst af tegen Vinkenoogs zorgeloze natuur. ‘Dance on,
Simon, and its time you came to dine’ heeft een bevriende posterdrukker op een
gigantisch spandoek geschilderd dat de helft van de zijmuur beslaat.
Maar dansen, dat weigert de dichter-tekenaar-verzamelaar toch, hoewel de
uitnodiging repte van een dagelijkse ‘lunchpauzesalon’ met poëzie, muziek en andere
klanken, alles onder het motto: ‘To be heard is to be seen/Laat naar je kijken’: ‘Ja
kom zeg, ik ga hier niet een beetje gek staan doen.’ Wel worden, conform een andere
belofte, geïnteresseerde ‘informatie-freaks’ met enthousiasme rondgeleid door een
geheel eigen, in ordners opgeslagen universum. ‘Een clearing house for information,’
noemt de schepper het zelf. De term stamt nog uit zijn Unesco-tijd. De aanwezige
‘software’ draagt esoterische trefwoorden als ‘Earth Links’, ‘Research into Lost
Knowledge’, ‘Synergie’, ‘Solar/Ice Age’, ‘Situatiationism’, ‘Pataphysica, Visuals,
Dynamics’, ‘Exactcompatitude’, ‘Mother Earth News’, ‘Fusie & Implosie’: ‘Ik snap
er zelf ook niks van, hoor, maar ik kan het wél uitleggen.’ De verzamelde
verhandelingen over hunebedden en vuistdikke rapporten over de
beschavingsreddende eigenschappen van steenmeel worden liefkozend met ‘kennisjes’
betiteld. ‘Er gebéúrt van alles waarover je in kranten nooit iets leest. Voor mij ligt
het wereldnieuws gewoon ergens anders. Wil je mijn windverzameling ook nog
zien?’
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[23 juli 1988 - Nummer 29]
Ter zake

Het geschepte papier van de uitnodiging liegt niet om de sjiek van het partijtje: op
24 juli zal, zoals eerder gemeld. Fleur Bourgonje de eerste Betje Wolff Prijs in het
Noordhollandse Middenbeemster in ontvangst nemen. ‘Een erfgename van de
onafhankelijke geest van Betje,’ schrijft Wim Zaal namens de jury, die behalve hem
zelf als secretaris nog twee leden telt: Emmy van Overeem en Doeschka Meijsing.
Het verraste de laatste zéér rapport en uitnodiging in haar postvakje bij Elsevier aan
te treffen: Meijsing, teruggekeerd van een korte vakantie na een vermoeiende periode
als jurylid voor de AKO Literatuur Prijs, weet zich pertinent níéts te herinneren van
een toezegging om daarnaast ook nog zitting te nemen in de jury van een andere
literaire prijs. Zulke vermenging van functies zou ook tot oneigenlijk gebruik van
de Betje Wolff Prijs kunnen leiden: als een troostprijs voor afgevallen
AKO-kandidaten, vindt Meijsing, die onder de slachtoffers de bijna genomineerde
Kristien Hemmerechts noemt als een geschiktere kandidaat voor de Wolffprijs dan
de zo door Zaal in het jury-rapport geprezen uitverkorene. Het kan zijn dat Doeschka
Meijsing een brief van de gemeente Beemster over de benoeming ten onrechte heeft
aangezien voor een drukwerk dat geen verdere interesse wekte, en het kán eveneens
zijn dat Zaal haar als Elsevier-collega om namen heeft gevraagd, tijdens of
voorafgaand aan een redactievergadering, maar dat neemt niet weg dat haar
‘onbereikbaarheid’ waarop Zaal zich beroept niet langer dan tien dagen geduurd kan
hebben en hier derhalve een impertinente, óncollegiale streek geleverd is. Zo beziet
Doeschka Meijsing de zaak althans. Haar boosheid slaat Zaal in het geheel niet uit
het lood: ‘Het moet een misverstand zijn. Doeschka herinnert zich immers wél dat
we over de kandidaten hebben gesproken, alleen niet dat ze toegezegd heeft om in
de jury te gaan zitten.’ De opstelling van het juryrapport is inderdaad buiten Doeschka
Meijsing om gegaan, bevestigt Zaal, die elke boze opzet verre van zich wijst. Oók
collega Emmy van Overeem kreeg het rapport niet te zien, ‘want die is al drie weken
onbereikbaar, wegens huiselijke omstandigheden. Nee, nee, belt u haar maar niet,
dat heeft echt geen zin.’
Kunstboeken zijn behalve bij de reguliere boekwinkels veelal ook in een steeds
ruimer wordend assortiment verkrijgbaar bij de catalogi-afdelingen van musea. Tot
verdriet van de Nederlandse Boekverkopersbond, die op instigatie van verontruste
leden aan die oneerlijke concurrentie een eind wil maken. Over welke machtsmiddelen
de geassocieerde boekverkopers beschikken, wil NBB-secretaris Arie Doeser liever
nog niets zeggen, ‘want we houden onze maatregelen nog even achter de hand.’ De
eerste stap in de oorlogvoering is het aanvragen van gesprekken met betrokken
wethouders, aan wie moet worden duidelijk gemaakt dat musea hun subsidiegelden
oneigenlijk besteden aan commerciële activiteiten. Is het niet zo dat museale
boekwinkels meeprofiteren van de overheidsbudgetten doordat ze geen huur hoeven

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

te betalen, en evenmin personeelskosten kennen? Voor de NBB is de zaak duidelijk:
het handvest staat musea niet toe om hun boekhandelsactiviteiten uit te breiden. ‘Het
is redelijk dat ze kunstboeken en catalogi verkopen die in directe relatie staan tot de
collectie of lopende tentoonstellingen, maar de overheid moet zich terugtrekken uit
de commerciële boekverkoop die hier en daar ongemerkt is ontstaan.’
Als ‘grote boosdoener’ valt de naam van het Rotterdams gemeentemuseum
Boymans-van Beuningen. Het hoofd interne zaken De Jonge is niet erg onder de
indruk van de dreigementen: ‘We kennen die klachten sinds we hier twee jaar geleden
begonnen, toen stonden Rotterdamse boekhandelaren ook op hun achterste benen.
Maar we zijn helemaal niet zo concurrerend: we zijn veel minder lang open dan een
gewone boekhandel, en er is een extra drempel doordat het publiek drieënhalve
gulden entree moet betalen. Je kunt wel boos zijn dat er wéér een aanbieder op de
markt is, maar dat is in the name of the game, en het kan de kwaliteit alleen maar
verhogen. Het is echt alleen maar koudwatervrees.’
Uitgeverij Kwadraat, die na het faillissement van uitgeverij Tabula de enig
verantwoordelijke uitgever is van de Literaire agenda, wilde oorspronkelijk af van
het ingewikkelde calendarium ervan, dat zowel het school- als het kalenderjaar
bestrijkt. Het probleem wordt voortaan opgelost door een afzonderlijke ‘herfstagenda’
als supplement op de eigenlijke agenda met het gebruikelijke calendarium van januari
tot december. Het gekozen thema voor volgend jaar is ‘Moord en misdaad in de
letteren’, waarvoor Hans van Straten als op-het-terrein-deskundige gastredacteur is
aangezocht. De bijbehorende ‘literaire herfstagenda’ bevat een compleet verhaal:
Van Straten koos Sir Arthur Conan Doyles De drie studenten, dat handelt over fraude
met eindexamens.
Reeds zijn de jammerklachten over het gebrek aan een Nederlandse biografieëncultuur
door de feiten achterhaald, en de toekomst ziet er nog veel zonniger uit: het grootste
particuliere cultuurfonds (dat jaarlijks zeventien miljoen gulden te vergeven heeft),
het Prins Bernhard Fonds, bereidt een ‘biografieënproject’ voor. Namen, zowel van
de aan te stellen redactiecommissie als van voorgenomen opdrachten, kunnen nog
niet gegeven worden, maar de plannen zijn nagenoeg rond: het fonds zal f 300.000,ter beschikking stellen voor het vervaardigen van tien biografieën. Daarmee neemt,
anders dan voorheen, het Prins Bernhard Fonds zelf het initiatief tot de opdrachten,
en kiest zowel het onderwerp als de daarvoor geschikt geachte auteur. Vooral uitgevers
zullen geïnteresseerd zijn of het beschikbare budget behalve voor subsidie aan de
auteurs ook bedoeld is ter subsidie van de uitgave, maar Jolien Schuurveld, hoofd
externe betrekkingen, doet ook daarover liever geen nadere mededelingen: ‘Na de
zomer, dan kunnen we u het precies zeggen.’

Als alles volgens plan verloopt, zal de herziene Ulysses-vertaling van de Vlamingen
Paul Claes en Mon Nys in 1992 verschijnen bij uitgeverij De Bezige Bij. Claes en
Nys, die al enkele hoofdstukken van hun Joyce-vertaling - ook de titel wordt, als
Odysseus, vertaald - hebben ingeleverd, baseren zich op de ‘Corrected Text’ van
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Hans Walter Gabler, hoogleraar Engels aan de Universiteit van Munchen. Die
verscheen in 1986 bij Random House en Bodley Head, nadat Joyce-kenners de
beperkte ‘studieuitgave’ die eraan voorafging gunstig hadden ontvangen. Recent
publiceerde de New York Review of Books een heftige aanval van John Kidd op
Gablers annotaties, en ook in de Times Literary Supplement werden zware
beschuldigingen geuit door Roger Shattuck en Douglas Alden. In de ingezonden
brievenrubriek wordt daardoor heftiger gescholden dan ooit tevoren: ‘Ik ben bang
dat tekstkritiek het slechtste boven brengt in professoren,’ merkt een der
Joyce-trustees, Peter du Sautoy, stijfjes op. Du Sautoy wijst de beschuldiging van
ongegeneerde winzucht bij uitgevers en erfgenamen om door middel van een
nieuw-geautoriseerde editie de rechten op het werk veilig te stellen ferm van de hand.
Inmiddels is de Amerikaanse uitgever Random House toch onzeker geworden. Dat
Random House overweegt Gablers editie uit de handel te nemen, schrikt De Bezige
Bij nu toch ook af. Tegenover De Volkskrant werd vorige week nog verklaard dat
daar de nieuwe vertaling, waartoe een paar jaar geleden opdracht werd gegeven
omdat die van de in 1968 gestorven John Vandenbergh aan herziening toe was,
ongeacht de nu losgebarsten kritiek zou doorzetten. Kennisname van Kidds artikel
heeft Bezige Bij voorzichtiger gemaakt: ‘Het hangt er toch vanaf wat Random House
doet. Als zij besluiten om de Gabler-editie uit de handel te nemen, dan is het mogelijk
dat de rechten op de oorspronkelijke door Joyce geautoriseerde versie alsnog
vrijkomen,’ speculeert Heleen van Wijk. ‘We wachten het nu maar eerst af. Misschien
is het mogelijk om een tussenvorm te vinden, waarbij we Gabler maar gedeeltelijk
overnemen.’

Gedicht
Verslag over het paradijs
In het paradijs duurt de werkweek dertig uur
de lonen zijn er hoger de prijzen dalen steeds
lichamelijk werk vermoeit er niet (er is minder zwaartekracht)
houthakken gaat er even licht als typen
de maatschappij is er stabiel en het bewind verstandig
het is echt beter in het paradijs dan in elk ander land
Eerst had het anders moeten worden
lichtende kringen koren graden van abstractie
maar het is niet gelukt lichaam en ziel
precies te scheiden en de ziel kwam hier aan
met een druppel vet een draadje spier
men moest de consequenties onder ogen zien
de korrel van het absolute met de korrel klei vermengen
de zoveelste afwijking van de leer de laatste afwijking
alleen Johannes had het voorzien: gij zult wederopstaan in den vleze
God aanschouwen slechts weinigen
alleen zij die zuiver pneuma zijn
de rest luistert naar berichten over wonderen en zondvloeden
mettertijd zullen allen God zien
wanneer dat komt weet niemand
Voorlopig klinkt 's zaterdags om twaalf uur 's middags
het zoete loeien der sirenes
uit de fabrieken komen dan hemelse proletariers
met onder hun arm onbeholpen hun vleugels als een viool
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ZBIGNIEW HERBERT
Uit: Spiegel Internationaal. Moderne poëzie uit 21 talen. Samengesteld door Maarten
Asscher en Laurens Vancrevel. Meulenhoff, f 14,90.
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Meester van zijn vak en van de menschen
Termorshuizens studie van P.A. Daum, scherpzinnig portrettist van
tempo doeloe
P.A. Daum Journalist en romancier van tempo doeloe door Gerard
Termorshuizen Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, 640 p., f 69,50
Tessel Pollmann
Een goed boek maakt nieuwsgierig. Het proefschrift van Gerard Termorshuizen over
de journalist en romancier P.A. Daum is goed. En doet verlangen naar meer, over
de schrijver, maar vooral over het milieu waarin hij zijn duizenden puntige, vinnige
kranteartikelen en zijn geestige, realistische romans schreef. P.A. Daum (Paatje, voor
velen) leefde en werkte in het laatste kwart van de vorige eeuw in Indië. Eerst in
Semarang, later in Batavia; in beide steden had hij een eigen krant. Hij was de geboren
courantier die met trefzekerheid zijn lezers noch onderschatte, noch overschatte,
maar ook zichzelf niet prijsgaf. Hij maakte zijn kranten naar wat toen een nieuwe
formule was, die hij voor het eerst in het Franse dagblad Le Figaro zag: hij bracht
het grote nieuws, en snel; hij minachtte tegelijk het belang van de lokale verslaggeving
niet; hij bracht ook amusement. Hij maakte een krant waar mensen naar uitkeken.
In zijn kranten, geschreven voor die niet zeer geletterde, Europese burgerij in Indië,
sneed hij met aplomb ook de ‘grote’ vraagstukken aan: de koloniale politiek, maar
ook de nieuwe romans van Zola en diens theoretische bespiegelingen, Wat het eerste
betreft had hij het meestal bij het verkeerde eind, want Daum was een koloniaal die
niks of weinig zag in echt beleid en alles zag in de vrijwel ongebreidelde vrijheid
van de particuliere ondernemer. Dat ook Europeanen belasting moesten betalen voor
de wegen en de bruggen, de scholen en de spoorwegen was hem een gruwel. Dat
ondernemers hun inheemse koelies niet mochten behandelen (mishandelen is
overigens een passender term) eveneens. En toch was hij niet geborneerd. Toch keek
hij kritisch naar zijn mede-Europeanen en zette hij ze neer in genadeloze portretten
in een reeks van romans die hij eerst als feuilleton in zijn eigen krant publiceerde.
Gerard Termorshuizen heeft, heel slim, Daum niet behandeld als courantier of als
romancier, maar als een man die en literair begaafd journalist en courantier was.
Telkens weer trekt Termorshuizen de lijn van Daums journalistieke werk door naar
diens romans, en dat geeft zijn studie levendigheid en karakter. Termorshuizen
overigens trekt die lijn niet zover door dat hij beweert dat Daums romans alleen
geschreven konden worden zoals ze geschreven werden omdat de auteur journalist
was.
Toch denk ik dat dat zo is. Daum was, zoals het een bekwaam journalist betaamt,
niet alleen meester van zijn vak, maar ook ‘meester van de menschen’. De laatste
term is van Zola en ze komt voor in een schitterend citaat waar ook Daum van hield
en dat hij aanhaalde. Dat citaat luidt zo: ‘Ik ken de dagbladpers door en door,’ schreef
Zola, ‘en tot elk jong schrijver die mij om raad vraagt, zal ik zeggen:’ ‘Werp u hals
over hoofd in de journalistiek, precies zoals ge u in het water werpt om te leeren
zwemmen.’ Het is in den tegenwoordigen tijd de eenige mannelijke school: daar
komt men in wrijving met iedereen en wordt men gehard: daar kan men zijn stijl
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leeren smeden op het zware aambeeld van het elken dag te leveren courantenartikel.
Ik weet wel dat men van de journalistiek zegt dat ze de menschen verslijt en hen
afkeerig maakt van ernstige studiën en van hoogere letterkundige aspiraties. Zeker,
ze verslijt hen, die geen weerstandsvermogen hebben, zij houdt de luiaard en
onverschilligen terug, wier ambitie gemakkelijk bevredigd is. Maar wat doet dat er
toe? Ik schrijf niet voor de middelmatigheden: zij blijven in de vijzel der dagbladpers,
zoals zij zouden gebleven zijn in die van den handel of van het notariaat. Ik schrijf
voor den krachtigen; voor hen die werken en willen. Laat hen zonder vrees in de
journalistiek gaan; zij zullen er uit komen als soldaten van een veldslag; geoefend
en wel gewond maar meester van hun vak en van de menschen.’ En Daum was ‘een
meester van de menschen’ zoals Zola bedoelde, in de zin dat hij ze zonder schroom
tentoonstelde, in al zijn romans, met al hun bedenkelijke motieven: geldzucht,
carrièredrang, jaloezie, lust. Daar was moed voor nodig, in het provinciaalse
stadsleven van Europese kolonialen. Het is alsof de hoofdredacteur van de
Amersfoortse Courant jaar na jaar een sleutelroman over zijn eigen lezers durft te
publiceren - wat niet het geval is. En er was veel Amersfoort in Indië. Er was alleen
meer geld dan in Amersfoort te verdienen. En op te maken.
Daum moraliseert daar niet over. Hij was daarvoor te veel een verslaggever, want
hij ging er als hoofdredacteur zelf op uit. Hij zag en hij hoorde hoe mensen over
elkaar praatten. En als verslaggever luisterde hij met een journalistiek oor - gericht
op dat ene waarmee de informant zich verraadt. Alles wat voor hem als journalist
‘ruis’ was, gebruikte hij als romancier. Hij wist daarnaast feitelijk ook veel, omdat
hij in veel verschillende kringen kwam. En hij wist wat er achter stak. Hij had het
voor een schrijver ongelooflijke voordeel dat zijn ervaringswereld per definitie niet
beperkt was tot die van zijn eigen werkomgeving. Er komt in zijn werk dan ook geen
journalist voor. Dat had hij niet nodig. Hij witst hoe het toeging in de suiker en tabak
waarin zijn lezers werkten. En dat is een stuk interessanter dan wat er zich afspeelt
op een krant - al zal geen krantelezer dat geloven. Goena-Goena; Van de suiker in
de tabak; Hoe hij Raad van Indië werd; H. van Brakel, Ing. B.O.W.; Nummer Elf; al
die romans bewijzen het.

P.A. Daum ± 1891
Onder: Daum met zijn vrouw en hun vijf jongste kinderen, 1894

Het nut van de houwdegen
Had Daum geen beperkingen? Wel zeker. Hij kwam niet achter de koloniale
rasbarrrière vandaan en had daar ook geen trek in. Hoge dunk van de inlander had
hij allerminst - die was vuil, lui, geboren om overheerst te worden. Dat meende hij
en dat schreef hij. Meelij moest je er, waar nodig, wel mee hebben, maar onderwijzen
hoefde niet of nauwelijks. Over de Indo-europeanen (kinderen van blank en bruin
samen) was zijn oordeel in de krant genuanceerder. In zijn romans echter zijn er
nogal eens de zwoele Indische types die blanke mannen, desnoods met wat gif voor
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de rivale, aan de haak willen slaan. Men denke -aan Goena-Goena. Daum was behalve
een begenadigd observeerder ook kind van zijn tijd, en juist in zijn romans vinden
we oordelen over ras en rasbewustzijn zoals ze overal golden. Maar veelal werden
ze weggestoken achter brave praatjes over de zachtmoedigheid (lees slaafsheid) en
kinderlijkheid (lees leugenachtige spilzucht) van de Javaan. Daum was op zijn minst
eerlijk in zijn racisme, en van ferme taal over het nut van de houwdegen bij het
tuchtigen van de opstandige Atjeher was hij overtuigder dan zelfs Van Heutsz in
diens eerste militaire jaren daar in Noord-Sumatra. Op hun donder moesten ze hebben,
die oproerige inlanders. Een denker, de man van ‘ernstige studiën’ zoals Zola het
wilde, was Daum niet. Daarin verschilde hij van de enige journalist in Indië die hem
naar de kroon stak: Brooshooft, de man die de term ‘ethische politiek’ uitvond en
voorstond. En ook prachtig proza schreef.
Termorshuzien heeft Daum gevolgd van wieg tot graf. Zijn studie heeft een simpele
opzet: alles wat hij van en over Daum kon vinden, heeft hij geordend en opgeschreven.
Hij heeft zich onthouden van analyses in literatuurwetenschappelijke zin, en zich
beperkt tot het aangeven van de grote thema's in Daums leven: journalistiek en
romans, de positie van de vrouw (Daum was voor emancipatie), het geldhuwelijk,
ontucht en overspel, en bovenal schijnheiligheid. Daums romans zijn ook politiek
een voortzetting van zijn journalistiek werk; ethisch denkende ambtenaren die de
Javaan wilden opheffen’ (dat heette officieel zo), daar voelde hij niet voor. Hij vond
dat kassian-politiek, en kassian betekent routineus meelij. Iedereen moest zichzelf
maar opwerken. Dat had hij, Daum, kind uit een Haagse volksbuurt, ook gedaan.
Niet dat hij de Javaan, gezien diens volksaard, dat gauw zag doen, maar alla.

Verademing
Termorshuizen is, behalve een goed prozaschrijver van huis uit, ongetwijfeld
aangestoken door Daums heldere manier van schrijven. Het is zeldzaam dat in een
academisch proefschrift racisme gewoon racisme wordt genoemd, dat uitbuiting
zonder omwegen uitbuiting heet en dat als Daum eens-een keer flink ongelijk had,
Termorshuizen gewoon schrijft dat hij ongelijk had. In de tien jaar dat Termorshuizen
aan zijn Daum-studie heeft gewerkt, heeft hij kennelijk zoveel literatuur onder ogen
gezien dat hem het enerzijds-anderzijds is vergaan. Hij neemt niet halverwege terug
wat hij vooraan in de zin begint, houdt geen onnodige slagen om de arm, kortom,
hij is niet bang. Dat leest als een verademing en je komt het in een letterenproefschrift
al helemaal weinig tegen. En Termorshuizens boek is een letterenproefschrift; daar
schuilt ook behalve sterkte enige zwakte in. Want Daum was ook journalist en sprak
een oordeel uit dag na dag, over zowel de faits divers als over de grote koloniale
vraagstukken van het uitdijend imperialisme in de wereld. Het laatste kwart van de
negentiende eeuw immers was de groeitijd van het imperialisme. Er werd ook de
basis mee gelegd voor de gruwelijke overbevolking van Java. Allemaal zaken die
Termorshuizen zeker vermeldt, maar op de achtergronden waarvan hij toch weinig
ingaat. Indië zelf wil onder zijn handen maar niet tot leven komen.
Schildert Termorshuizen een fascinerend portret, in zijn eerste hoofdstuk, van het
volkse verpauperde Den Haag waarin Daum kind was, ten aanzien van Semarang en
Batavia lukt dat de auteur niet. Wat hij schrijft over Indië heeft telkens iets
schetsmatigs. En dat klemt des te meer omdat Daum zo'n journalistiek romanschrijver
was. Daum namelijk was geen groot kunstenaar, zijn figuren - behalve misschien
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Van Brakel, die aardige, drankzuchtige ingenieur - staan ons niet in het geheugen
gegrift. Daum is de portrettist van een milieu; mild en scherp, handig, gewiekst,
dapper, geestig, amusant. Voor de aandachtige lezer van zijn romans is het natuurlijk
telkens weer de vraag hoe de fictie zich verhoudt tot werkelijkheid. Voor een enkele
roman à clef heeft Termorshuizen dat uitgezocht, maar we krijgen die algemene
achtergrond waartegen Daum schreef, met al zijn grote en kleine morele en politieke
vraagstukken, zelf toch niet goed in het vizier. Zo'n provinciale havenstad als
Semarang bijvoorbeeld - wie vormde daar de elite? Wie deelde de lakens uit? Hoe
heetten die mensen? Of op een ander vlak: als Daum zich in zijn roman Aboe Bakar
zo minachtend uitlaat over de islam, hoe paste dat in zijn tijd? Deed iedereen dat?
Had de koloniaal dat altijd al gedaan? Daar zou ik graag meer over weten. En daarmee
is ook aangegeven dat kritiek als bovenstaande een dubieuze kritiek is. Want ik zou
eigenlijk over van alles wel meer willen weten - een gek kan meer vragen dan tien
promovendi kunnen beantwoorden - maar daarmee is niet gezegd dat Termorshuizen
dat ook allemaal voor mij op moet lepelen. Misschien is het wel simpelweg zo dat
goede boeken (te) nieuwsgierig maken. Dat kunnen we de auteurs ervan moeilijk
kwalijk nemen.
■
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Dicht begroeid achterland
‘Maximaal’ René Huigen antwoordt Wiel Kusters
Twee weken geleden schreef Wiel Kusters in de Boekenbijlage over
‘Maximaal’, de bloemlezing die Arthur Lava maakte uit de poëzie
van de dichters die zich tooien met de naam Maximalen. Kusters
noemde ze postexperimenteel. Eén van de Maximalen, René Huigen,
heeft daar het zijne over te zeggen.

René Huigen
‘Iedere keer als er een groot hermetisch dichter opduikt of poëtische stromingen in
verzet komen tegen de waarden van een bepaalde maatschappij, moet men erop
verdacht zijn dat die maatschappij, en niet de poëzie, ongeneeslijke kwalen vertoont.
Deze kwalen kunnen gemeten worden door op twee omstandigheden te letten: het
ontbreken van een gemeenschappelijke taal en de doofheid van de maatschappij voor
het lied van de enkeling,’ schrijft Octavio Paz in zijn boek De boog en de lier.
Die enkeling - goede poëzie wordt geschreven door individuen en niet door
stromingen - speelt een uiterst dubbelzinnige rol, wanneer men een maatschappij als
de onze, een democratie, als de uitkomst van de helft plus één ziet om tot een
meerderheid van stemmen te komen.
Voor de Poolse filosoof Stefan Themerson is de becijfering van die rekensom het
mechanisme volgens welke poëzie de ultieme belichaming ter verdediging van het
individu, alsmede de gehele samenleving geworden is. Derhalve moet een democratie
in staat worden geacht het meest obscure gedicht te verdedigen. De wijze waarop
sommige recensenten deze verworvenheden van de poëzie veronachtzamen, heeft
nog het meeste weg van een reactionaire poging tot het komen van een
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schervengericht, waarbij ze op onsamenhangende wijze brokstukken van citaten en
andere fragmenten met een fatale dosis scepsis denken te lijmen. Immers, stelregel
van de oerconservatief luidt: wees badinerend wanneer de status quo in het geding
is.
In de recensie die er over de bloemlezing Maximaal in de Volkskrant van vrijdag
24 juni verscheen, was het eerste dat een criticus opviel dat er een verband bestond
met de bloemlezing van de vijftigers, Atonaal. Inderdaad gaat het in beide gevallen
om een bloemlezing, maar daar was nog niet alles mee gezegd. Rogi Wieg meende
het over het verschil in kwaliteit van beide bundels te moeten hebben. Atonaal bezat
kwaliteit, en Maximaal niet. Met opzet gebruik ik hier de verleden tijd van het
werkwoord bezitten, omdat Wieg op tweeërlei wijze het begrip kwaliteit definieert.
Hij gaat ervan uit dat Atonaal altijd kwaliteit heeft bezeten, en als zodanig vanaf het
begin ook als een kwalitatief competente bundel is erkend. Dat is niet het geval. Met
terugwerkende kracht meent hij vervolgens over Maximaal te kunnen oordelen, en
juist daarin schuilt een elementaire denkfout, die de constructie van zijn betoog aan
alle kanten doet rammelen. Wie ter staving van een betoog straffeloos door de tijd
denkt te kunnen reizen, dient de begrippen die hij daarbij hanteert te relativeren,
opdat zijn argumentatie het contra-effect van een universele subjectieve waarde
meekrijgt. ‘Het ene is goed, omdat het andere slecht is’ is geen argument, maar een
foutieve gevolgtrekking. Esthetische of ethische beoordeling - en zeker zoals Wieg
die als exposé van een, zoals Kant dat noemde, algemene subjectiviteit hanteert - is
niet tijdloos, maar onderhevig aan smaak. De verandering van smaak van een criticus
doet niet ter zake en is zelden interessant. En juist daarin schuilt het probleem van
iedere criticus om ‘nieuwe’, of zichzelf ‘nieuw’ noemende poëzie te beoordelen,
zonder daarbij zijn smaak een overweging in de beoordeling te laten zijn. Van hem
mag verwacht worden dat hij, laten we zeggen dertig jaar vooruit denkt, opdat hij,
zoals in het geval van Atonaal, niet dezelfde fout als Bertus Aafjes begaat.
De sollicitaties naar de functie van laatstgenoemde zijn talrijk. Het zou natuurlijk
een self-fulfilling prophecy zijn wanneer ieder die kritiek heeft op de Maximalen
gedegradeerd wordt tot de Aafjes van letterenland, maar dan mag van de
desbetreffende persoon verwacht worden dat hij met wat beters komt dan een verhaal
waarvan de strekking niet meer behelst dan de-pot-verwijt-de-ketel-dat-i-zwart-ziet.
Immers, epigoon Kusters verweet de Maximalen in de Boekenbijlage van Vrij
Nederland van 6 juli epigonisme. Dat mag zo zijn. Een nadeel kleeft er echter aan
zulk een provinciaal determinisme: men verliest de grote lijnen uit het oog.
De manier van polemiseren die door Kusters lijkt te zijn ingezet, dreigt langs een
zijtak van de ‘mainstream’ van de poëzie in een steeds dichter begroeid achterland
te geraken, waar achter iedere boom een dichter staat, die volgens het gevoel voor
traditie van Kusters het bestaansrecht van de Maximalen zou ontkennen. Zo'n gevoel
voor traditie lijkt mij een doodlopende weg in de richting waarvan epigonen als
Kusters de poëzie proberen te trekken. Ik als dichter wens me daar niet op te houden.
Behalve kleingeestige opmerkingen als: in een schoolkrant kom je betere poëzie
tegen en Maximaal gelach om de Maximalen, is het artikel een verkrampte en
doorzichtige reactie, die als spiegel een goed beeld geeft van de criticus Kusters.
Immers, wie doorzichtig is, is voorspelbaar. Voorspelbaarheid betekent de dood van
iedere kritiek. Kusters is de naam van degene die het vonnis voltrekt. Court dismissed!
■
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Het monnikengevoel
Monnik zonder god door Chris van der Heijden Uitgever: Kwadraat, 97
p., f 9,50
Niek Miedema
Het is altijd aangenaam om een boek te lezen dat je in de gelegenheid stelt mee te
denken over zaken waar je wellicht nog nooit bij hebt stilgestaan. Met name als de
auteur zijn eigen gevolgtrekkingen niet al te zeer opdringt, kan het plezierige gevoel
ontstaan dat er een beroep wordt gedaan op je intelligentie en voorstellingsvermogen.
Monnik zonder God is zo'n aangenaam soort boek waarin iemand verslag doet van
een individuele zoektocht aan de hand van een persoonlijke fascinatie, zonder dat
men het idee krijgt dat de laatste bladzijde het laatste woord over de materie zal
worden verkondigd.
Van der Heijden is als oudste zoon uit een katholiek gezin net laat genoeg in deze
eeuw geboren om aan een vanzelfsprekende roeping als geestelijke te ontsnappen.
Maar had hij, als Orwell (‘A happy vicar I might have been...’), als ouderwetse pater
in enige mate zichzelf kunnen zijn? Wat is het geheim van een vervuld leven als
kloosterling? Wat is überhaupt het geheim van het ‘monnikengevoel’, het buiten het
oppervlakkige gejakker en gejaag van de industriële, materialistische wereld staan?
Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste herinnert Van der Heijden zich de
paters uit zijn jeugd. Zij leken een geheim te bezitten, maar steeds minder menselijks
bleek hun vreemd. Als student trok de auteur per fiets van Utrecht naar Santiago de
Compostela, om alleen te zijn. God was inmiddels gedegradeerd tot filosofisch begrip.
Voor zijn onderdak onderweg klopte de jonge reiziger aan bij geestelijken, met wie
hij natuurlijk praatte over hun leven en het geloof. In het derde deel zijn de kloosters
zelf het doel van de reis. Zeven in getal, van uiteenlopende broederschappen. Niet
dat Van der Heijden nu wil toetreden. Het is fascinatie. Hij wil zich inleven en
begrijpen. Hij stelt intelligente vragen. Hij schudt het hoofd, voelt medelijden,
ongeloof, waardering en bewondering. En er komen inzichten: ‘Als ik met de
Nederlandse broeder voor de tweede keer bij het kerkhof sta en al die zelfde kruizen
in orde opgesteld zie, begrijp ik wat het essentiele onderscheid is tussen het leven
binnen en buiten de kloosters (...) gelijke monniken, gelijke kappen, gelijke uren,
gelijke kruizen. Zoals middeleeuwse bouwwerken, boeken en schilderijen vaak geen
maker hebben, zo hebben daden en gedachten hier geen handtekening, geen andere
dan die van God en zijn directe plaatsvervangers.’ Er is geen plaats voor een autonoom
ik. Het ik vertegenwoordigt de twijfel.
Steeds meer realiseert hij zich dat de kloof tussen verstand en geloof
onoverbrugbaar is omdat het onverenigbare grootheden zijn. En dat het simpele
wegredeneren van geloof de kern niet aantast. Als zovele studenten van zijn generatie
heeft Van der Heijden die onbedoelde les van zijn marxistische medestudenten
overgehouden: een gezonde aversie tegen het doodredeneren en daarmee afdoen van
wat niet kan worden ingepast. Dialectiek is ook maar eendimensionaal.
In het vierde en laatste deel van het boek heeft de auteur zijn eigen, wereldlijke
kloosterruimte gevonden: een verbouwde stal in de Alpujarras. Zonder God, alhoewel
die ‘af en toe een plaatsvervanger stuurt’, en geïnspireerd door Gerald Brenan. Soms
verblijft hij er, in eenvoud, met natuur en boeken om zich heen, soms verkeert hij
onder zijn vrienden in de postmoderne drukte. Een tussenweg lijkt niet mogelijk.
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Het is vooral dit, dat mij het gevoel geef dat Van der Heijdens laatste woord over
het ‘monnikengevoel’ nog komen moet. Het zal misschien moeten gaan over
toewijding. En over tijdsbesef. Maar laat hij zich niet haasten. Juist zijn respect voor
het onderwerp staat garant voor de goede vragen: vragen die je niet met een paar
aardige trouvailles achter het bureau afdoet. Dat is de grote waarde van dit boek. Je
wilt mee gaan zoeken.
■
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Een koele en zorgvuldige getuige
Primo Levi's laatste boek is een sociologie van de kampen
F. Dekking
Enige maanden voor zijn dood in februari 1987 verscheen het laatste boek
van de Italiaanse schrijver en chemicus Primo Levi: geen herinneringen,
maar beschouwingen over de kampen die we kennen uit zijn andere werk.
Van het boek verscheen onlangs de Amerikaanse editie (Summit Books)
onder de titel The Drowned and the Saved. Levi werd in 1919 in Turijn
geboren en werd opgeleid als chemicus. Enkele jaren geleden verscheen
de Amerikaanse editie van zijn (inmiddels ook in het Nederlands vertaalde)
boek Het periodiek systeem. Door de opmerkzaamheid van Saul Bellow
werd het een bestseller. F. Dekking, de echte naam van de schrijver van
De memoires van Yvo Pannekoek, bespreekt Levi's werk en zijn laatste
boek.
Omdat Italië, in navolging van Duitsland, nogal antisemitisch begon te worden en
hij daardoor maar een paar vage en onbevredigende baantjes kon krijgen voegde
Primo Levi zich in het najaar van 1943 met een bevriende bergklimmer bij een nogal
dilettantische verzetsgroep. Ze werden aan het eind van het jaar gearresteerd en
overgeleverd aan de Duitsers, die hem in februari 1944 naar Auschwitz
transporteerden. Toen dat kamp door de SS eind van dat jaar ontruimd werd, liet
men hem achter omdat hij ziek was. In januari 1945 werd hij door de Russen bevrijd.
Na zijn herstel begint dan zijn terugreis, boeiend beschreven in Het respijt, die tot
oktober zou duren, waarna hij weer als chemicus aan het werk gaat. Het respijt is
het verslag van zijn bevrijding, en de negen maanden durende terugreis van Auschwitz
naar Turijn. Levi verzeilt in allerlei kampen en tehuizen voor ontheemden. Door een
mogelijk opzettelijke slordigheid van de Russen komt hij bijna in Minsk terecht. Via
Roemenië, Hongarije, Tsjechoslowakije, Oostenrijk en Duitsland belandt hij eindelijk
in Italië. Het is een boeiende beschrijving van de Russische toestanden en van zijn
zeer uiteenlopende reisgenoten.
Deze reis duurde van januari tot oktober. Als het gezelschap van achthonderd
Italianen honderdvijftig kilometer van Odessa verwijderd is (vanwaar ze verscheept
zouden worden naar Italië) worden ze opeens in een andere trein naar het noorden
gestuurd ‘overgeleverd aan de ondoorgrondelijke Sovjet-bureaucratie, die obscure
gigantische macht, ons niet kwaad gezind, maar wantrouwig, onverschillig,
onbekwaam, tegenstrijdig, en in feite blind als een kracht van de natuur’. Zo wordt
die reis eigenlijk ook ondergaan, als een reeks natuurverschijnselen, waaraan je je
moet aanpassen, je gedeeltelijk ook aan kunt onttrekken, maar waar je in wezen niets
aan kunt veranderen: warmte, kou, ontbering, overdaad, treurige en vrolijke
gebeurtenissen, en een grote afwisseling van reisgezellen.
Terug in Italië en werkzaam als chemicus stelde Levi in zijn vrije tijd zijn
herinneringen aan het kamp op schrift, niet in de laatste plaats om zichzelf daarvan
te bevrijden, maar toch vooral ook als een getuigenisplicht tegenover al die doden
die niet meer konden spreken. De titel van zijn eerste boek, dat in 1947 verscheen,
Als dit een mens is, werd in Amerika om pathetische redenen veranderd in Survival
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in Auschwitz, en dat is zo gebleven tot op deze dag. (In Engeland verscheen het als
If this is a Man.)
In april 1987 kwam er, naar men aanneemt door suicide, een einde aan zijn leven.
Sommigen zagen dit als een late manifestatie van het KZ-syndroom, maar afgezien
van het feit dat dit met zijn instelling, en het kennelijk met succes verwerken van
zijn kampervaringen, onwaarschijnlijk lijkt, zijn er aanwijzingen voor moeilijkheden
van persoonlijke aard, zoals de gezondheidstoestand van zijn oude moeder, en ook
van hemzelf: hij had waarschijnlijk een prostaatcarcinoom. Wat van hem blijft zijn
zijn boeken en de unieke wijze waarop hij het jaar van ellende en vernedering verwerkt
heeft.

Nieuwsgierigheid
Wat Primo Levi in Auschwitz heeft meegemaakt is in zijn geheugen gegrift gebleven.
Zijn herinneringen bleken onuitputtelijk, maar, naar hij zelf zegt, waarschijnlijk niet
altijd volstrekt betrouwbaar. Maar aan de andere kant, als hij ze toetst aan gegevens
van anderen blijken ze toch vaak van een opmerkelijke exactheid. Kort voor zijn
dood verscheen zijn laatste boek dat nu in een Amerikaanse editie verkrijgbaar is:
The Drowned and the Saved. Het zijn beschouwingen over de kampen, en in feite
een soort sociologie ervan: hoe waren de omstandigheden en welke mensen deden
welke dingen, en met welke redenen. Het is beschouwender maar niet minder boeiend
dan zijn vorige werken. Het begint met een subtiele beschrijving van de herinneringen
en de verschillende manieren waarop die vervalst kunnen worden. Over zijn eigen
positie in het kamp gaat het soms haast polemische hoofdstuk over de intellectueel,
de voor- en nadelen van een uitgebreide verstandelijke bagage, en het nadeel vooral
van het overwegend met het hoofd gewerkt hebben. Opmerkelijk daarin is het deel
waarin hij uitweidt over zijn nieuwsgierigheid naar zijn medemensen en over de zeer
gevarieerde vertegenwoordigers van het soort ‘mens’ die hij in het kamp tegenkomt.
Ook manifesteert hij zich als ongelovig intellectueel als hij vermeldt hoe hij een keer,
bij een selectie voor de gaskamer, bijna heeft gebeden om gespaard te blijven, maar
dat op het laatste moment achterwege heeft gelaten. Hij zou zich later schamen als
het ‘geholpen’ zou hebben. Zo'n passage is kenmerkend voor zijn heldere kritische
kijk, ook als het hem zelf betreft, en voor zijn zorg voor het belangrijke, schijnbaar
minieme detail.
In het hoofdstuk ‘De Grijze Zone’ geeft hij een uitstekende typering van wat wel
de ‘Prominenz’ in het kamp genoemd werd: de Capo's, hoofden van de barakken of
van werkgroepen, bijna allemaal beroepsmisdadigers (BV, Berufsverbrecher);
daarnaast de gevangenen die gewoon hun eigen werk konden doen, zoals metselaars,
timmerlui, schoenmakers et cetera, en ten slotte administratief personeel, soms in
zeer hoge functies waarbij hij als een van de voorbeelden Eugen Kogan noemt. Deze
was leider van een verzetsgroep en speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van
het kamp. Hij zou later een aantal boeken over de kampen schrijven, waaronder Der
SS-Statt.

Delen in de schuld
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Uitvoerig bespreekt Levi de meest duivelse misdaad van de nazi's, de instelling van
zogenaamde Sonderkommando's. Dit was een groep van dertig tot veertig joodse
gevangenen met als taak het afknippen van de haren van de nieuwaangekomenen,
het leegruimen van de gaskamers, het verwijderen van gouden tanden, en het vullen
van de crematoria. Dit gruwelijke werk, het vernietigen van hun medejoden, en
daardoor delen in de schuld van de SS, werd hen iets lichter gemaakt door ruim
gebruik van alcohol. Zij leefden streng geïsoleerd, mochten geen contact hebben met
medegevangenen, en werden altijd na een maand of drie zelf vergast. Een van de
overlevenden van de laatste groep werd in Shoah geinterviewd.

Uitvoerige beschouwingen worden gewijd aan schuldgevoelens en schaamte bij
gevangenen tijdens en vooral na het kamp, een vaak voorkomend verschijnsel met
als grondmotief: ik ben blijven leven doordat anderen in mijn plaats zijn doodgegaan.
Zo beschrijft hij ook een aantal gevangenen die door hun bijzondere kwaliteiten
feitelijk meer recht op overleven gehad zouden hebben dan hij.
Als voorbeeld van die schaamte citeert hij de uitspraak van een Pools-joodse
vrouwelijke arts: ‘Hoe komt het dat ik Auschwitz overleefd heb? Door mijn principe:
ik kom op de eerste plaats, op de tweede en op de derde. Dan niets, dan weer ik, en
dan alle anderen.’ Niettemin heeft deze vrouw ontzettend veel gedaan voor andere
mensen en honderden levens gered. Een andere reden voor schaamte is het besef
meegewerkt te hebben, zij het dan als slachtoffer, aan de gruweldaden van de nazi's.
Bijna wetenschappelijk zijn Levi's beschouwingen over de communicatie binnen het
kamp, de taalmoeilijkheden, het onmogelijke contact met de familie, en over het
‘nutteloos geweld’ dat dikwijls de enige vorm van communicatie was.
Levi doet herhaaldelijk pogingen om het Duitse gedrag te verklaren. Erg diep gaan
die verklaringen niet, en vaak moet hij bekennen dat hij de Duitsers niet begrijpt.
Een veel diepergaande verklaring vindt men in het meesterwerk van de Newyorkse
psychiater Robert Jay Lifton The Nazi Doctors, gebaseerd op een jarenlange
literatuurstudie, en interviews met enkele overlevende SS'ers, die zeer intensief
ondervraagd werden. Deze langdurige gesprekken met de vaak intelligente en redelijk
fatsoenlijke Duitsers waren erop gericht een antwoord te vinden op de voornaamste
vraag: hoe is het mogelijk dat deze mensen met een behoorlijke opleiding en een
goede, soms zeer warme, gezinsachtergrond tot dit onmenselijk gedrag in staat waren?
Hij vindt de verklaring in de vele soms al honderd jaar oude studies van filosofen en
historici, die steeds opnieuw de superioriteit van het Duitse ras (Volkstum) aantonen
en beargumenteren, en anderzijds de opvatting dat het een medische plicht is om zo
mogelijk zieke lichaamsdelen te verwijderen en te vernietigen, waarbij natuurlijk de
joden als het belangrijkste zieke onderdeel van het Duitse volk worden beschouwd.
Een dergelijke opvatting maakte de vernietiging tot een onschuldige, want medisch
noodzakelijke ingreep.
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Morgenstern
Het blijft merkwaardig, dat Levi ondanks zijn wetenschappelijke achtergrond en
inquisitieve nieuwsgierigheid niet tot dit inzicht komt.
Zeer goed zijn zijn uiteenzettingen over de drie verwijten, die joodse gevangenen
vaak te horen krijgen:
waarom hebben jullie nooit geprobeerd te ontvluchten:
waarom zijn jullie nooit in opstand gekomen, en
waarom hebben jullie je zo rustig op laten pakken?
Alleen zijn laatste toelichting zal ik citeren, omdat hij daarin een van de
Palmström-gedichten aanhaalt van Morgenstern:
Weit, so slieszt er messerscharf nicht sein kann, was nicht sein darf.
‘Was nicht sein darf’: daardoor was het inzicht in de ‘Endlösung’ gewoon onmogelijk.
The Drowned and the Saved eindigt met correspondentie met een aantal Duitsers,
beginnend met zijn vertaler, en dan met enige lezers, waarvan overigens maar enkele
tientallen hem geschreven hebben. Deze brieven zijn soms merkwaardig, maar toch
niet veel anders dan je je van Duitsers, goede en slechte, voor kunt stellen.
Primo Levi is een voortreffelijk schrijver, zeer intelligent, erudiet, en met een zich
langzaam opbouwende onnadrukkelijke geestigheid, en een vanzelfsprekend vermijden
van grote woorden en gemakkelijke emoties. Eigenlijk geeft hij alleen zeer koel en
zorgvuldig omschreven feiten, en zijn werk ondersteunt volledig wat hij van zichzelf
heeft gezegd: dat hij geen rechter wil zijn, maar alleen getuige, en daarom alleen wil
schrijven over wat hij zelf heeft meegemaakt.
■
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Stilistisch trapezewerk en niet veel meer
Geposeerd achteloze columns van Jan Mulder
Diva in winschoten door Jan Mulder Uitgever: De Bezige Bij, 177 p., f
26,50
Diny Schouten
‘Hoe een uiteenzetting begint, heeft geen belang. Alles kan het gemak van het
achteloze hebben als je wilt, je hoeft je nergens zorgen over te maken,’ schrijft Jan
Mulder zelfverzekerd in de afdeling ‘Reportages’ in Diva in Winschoten. Zou het?
Plaatsvervangende bezorgdheid overviel me bij het lezen van zijn nu als ‘verhalen’
gepresenteerde overpeinzingen uit de Volkskrant en De Tijd. Het is waar dat Mulder
in de betrekkelijk losse conversatietoon van zijn columns ‘het gemak van het
achteloze’ suggereert, maar de minutieuze en veelal zorgelijke beschouwing waaraan
hij doorgaans de eigen belevenissen onderwerpt, zit dat streven overduidelijk in de
weg. Wie het eigen ik zo hoogst gewichtig vindt, sleutelt nu eenmaal te veel aan zijn
imago. Geposeerde achteloosheid is het resultaat, en de bewering van het tegendeel
maakt een slechte indruk.
Ook de pretentieuze indeling van de bundel geeft reden tot ergernis. Een mager
stukje over des schrijvers babyjaren en zes stukjes ‘waarin de auteur op zoek gaat
naar zijn roots in de driehoek Winschoten - Bellingwolde - Blijham, waar het karakter
van zijn latere werk (Deel III) werd bepaald’ worden met overmaat aan bombast
betiteld als ‘Deel I, Proloog’ en ‘Deel II’ - het kost nog zes hele pagina's extra. Men
hoopt ervan dat het de mallotige poging van de uitgever is tot upgrading van het
genre boeken dat zich met schaar en lijmpot laat samenstellen, maar men vreest dat
ook de auteur het een leuk ideetje vond. De uitgever afficheert Diva in Winschoten
bovendien als ‘de kunstJanMulder’, een grapje dat ontleend is aan een in de bundel
opgenomen column. Daarin maakt de schrijver zich druk over in andere branches
dan hijzelf opererende naamgenoten. Hij maakt melding van een ‘tennisJanMulder’,
nóg een voetbal-Jan Mulder, en een beeldend kunstenaar Jan Mulder. De
columnschrijver bericht enigszins bedrukt hoe hij zijn identiteit dreigt te verliezen
op een sjiek Goois partijtje, waar hij de naam van de beeldhouwer Jan Mulder van
ieders lip meent te lezen. ‘De nacht valt over Bussum,’ schrijft Mulder gewond, ‘een
zuchtje wind streelt mijn kraag. Ik huiver. Ik ben Jan Mulder, maar ben ik werkelijk
Jan Mulder?’ Ontegenzeggelijk heeft zo'n stukje ‘iets met kunst’ te maken, maar
toch begreep ik de suggestie op het buikbandje verkeerd door te menen dat Mulder
voor Diva in Winschoten zijn culturele reportages bijeenzocht. Die veronderstelling
bleek bij stukjes als ‘Over het vooroordeel van Nederlanders t.o.v. Belgen’ of ‘Het
hoofd der caissières te Pécs’ moeilijk te handhaven. Blijft staan dat het verzoek om
Mulders kolommen als kunst te willen beschouwen een beroep doet op meer coulantie
dan waarover ik beschik. Dat achteloze en vanzelfsprekende ontbreekt nu juist,
Mulders kunst is kunst omwille van de kunst, en wat zijn harde werken in veel
gevallen oplevert, lijdt nogal aan gekunsteldheid.
Niet dat de schrijver het niet allemaal mooi heeft willen zeggen, of zeggen kan:
hij poetst zijn zinnen tot ze glimmen. De geeuw van Jan Timman (beschreven als
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‘we zagen een motregentje verschijnen, achter het gelaat van Jan Timman’), het
overweldigend fysiek van een Winschotense (‘Op het toneel bevond zich mevrouw
De Bruin, onze werkster en reuzin, mastodont, stoomboot, eik, beuk, waar zijn de
woorden om mijn gevoelens te beschrijven’), of het optreden van een
‘catpissfuckersauwgromzzdubbel’ schreeuwende William Burroughs (‘Er loopt zo'n
akelig afgeleefde pees langs de dij, maar de bezitter kakelt vrolijk tekst’): het is puur
stilistisch trapezewerk dat vertoond wordt, en staaltjes daarvan worden wel in ieder
stukje gegeven.

Slapstick
Mulders circuseffecten zijn soms ontegenzeggelijk leuk. Er valt te lachen om de
schrijver die een toevallige ontmoeting ensceneert met zijn idool, Henk Binnendijk
van de EO, en dan een volstrekt idioot antwoord op diens vraag ‘Wat vindt u van
God’ vlekkeloos opdreunt, en ook de elektrische snoeischaar waarvan het snoer werd
doorgesneden (met brullende Prince in de walkman) kan er als komisch nummer
mee door. Wat er gauw aan tegen gaat staan is de immer in slapstick eindigende
scenetjes. Het procede is na een keer of vijf voorspelbaar: schrijver bezoekt festiviteit
(concert, lezing, optreden, kunstnageldemonstratie, grand buffet, tentoonstelling) en
vermeit zich in de surrealistische kanten ervan, zodat wat in aanzet begon als keurige
reportage - met hier en daar een leuk ‘mocking eye’ voor al wat gewichtig is - ontaardt
in kitschige Dali, met vuilnisvaten vol mensenvlees in het restaurant, ogen van
juweliersters die druipende horloges geworden zijn, schouwburgbezoekers die in
Vlaamse reuzen veranderden en prinses Juliana die joelende mensenzeeën overstemt
als de gelijknamige heldin in een door Herbert von Karajan gedirigeerde opera over
de stormvloedkering.
Bij zulke geestelijke uitputtingsslagen raakt zelfs de schrijver vermoeid, wat
merkbaar is als hij voor de zoveelste maal zijn ergernis over de verkeerde klemtonen
van Harmen Siezen oppoetst - ook van het door zijn moeder zo prachtig gezongen
Nina Bobo is na twee vermeldingen de glans gesleten. In een enkel stukje houdt hij
zich betrekkelijk koest, bijvoorbeeld waar hij een begeesterde maar toch ingetogen
beschrijving geeft van ideale ‘Herrenzimmern’ (er is een verlangenoproepende foto
van André Kertesz bij afgedrukt). Ook van een wonderlijk telefoongesprek met een
per ongeluk verbonden lieve Hongaarse dame wordt op aanminnige, columnisterige
wijze verslag gedaan. De toegevoegde jeugdherinneringen, aan Winschotense
leesbibliotheek en gymnastiekuitvoering mogen dan wat arrogant zijn in hun
veronderstelling dat de lezer die precies even gewichtig vindt als de schrijver zelf
(‘Voor het belangrijkste stuk in de legpuzzel van mijn culturele roots gaan we naar
de wereld van de gymnastiek,’ of: ‘Zoals u weet was mijn vader lid van de
toneelvereniging Reiderland’), maar veel kwaad doen ze niet, en ze zijn exact het
ongevaarlijke soort amusement dat niet echt ergens over gaat, waarvan een
hoofdredacteur vindt dat zijn lezers er behoefte aan hebben. Mulders ‘leuk’ Is ook
heus leuk. Is een bedorven maag niet altijd een kwestie van overeten?
■
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Jan Mulder
BERT NIENHUIS

Voorheen de koloniën

Koniaal India fascineert niet alleen oude Britten met een nostalgische snor en een
tropische leverkwaal. Indiers zelf zijn ook geïnteresseerd in hun erfenis, en in die
erfenis heeft het Britse bewind op bestuur, ambtenarij, recht en schoolsysteem een
voorlopig onuitwisbaar stempel gedrukt. English, August, an Indian Story is de
treffende roman van Upamanyu Chatterjee over de jonge man Agastayam, die zichzelf
August noemt omdat hij kickt op alles wat Brits is. Zijn vervreemding van India
wordt in de hand gewerkt door de afkomst van zijn moeder: een christin uit Goa. De
Indiase hindoes laten er geen twijfel over bestaan dat een man met zo'n moeder op
zijn minst verdacht is, want ook in India weten ze van wanten als het op vooroordelen
aankomt. Het aardige van de roman August, English is dat onze hoofdpersoon in het
geheel niet zielig is, maar een talent heeft om zichzelf zielig te voelen. Als jong
ambtenaar uitgezonden naar een provinciestadje doodt hij de tijd met masturberen,
hasj roken, de kantjes eraflopen, naar Amerikaanse pop luisteren en zich vervelen.
En dat doet hij zo subliem als in Nederland alleen Van het Reve in De avonden
beschreven heeft. Onder de verveling schuilt de vraag die allerminst vervelend is,
maar serieus: wat moet ik met mijn leven, wie ben ik, en wil ik voortaan dag in dag
uit op kantoor zitten? Een schitterende moderne roman. (Faber & Faber, f 51.40.
Importeur: Nilsson en Lamm)
Van eenzaam hoog niveau zijn de romans van de Indier R.K. Narayan. Kortelings
verscheen The Guide, een herdruk van zijn verhaal over een bedrieger die zijn fortuin
heeft gemaakt in de wereld van het theater en die tegen zijn wil door dorpsbewoners
wordt ‘ontdekt’ als goeroe. Hij speelt zijn goeroe-rol, want hij is gewend rollen te
spelen, en vertelt in flash-back zijn leven. Zoals alle werk van Narayan is ook dit
boek weer prachtig en vloeiend geschreven, subtiel van humor, mild en wat men
vroeger in boekbesprekingen ‘wijs’ noemde. En onderhoudend! (Penguin, f 22,95)
Tenslotte uit voormalig Brits-Indië (nu India) een verhalenbundel van de oude
koloniaal Rudyard Kipling. Wee Willie Winkie is de zoon van de Britse kolonel en
het baasje wordt door de auteur als de toekomstige grote blanke die ‘the white man's
burden’ zal gaan dragen, met ongepaste vertedering verheerlijkt. Dat Kipling een
reactionair was en nogal dol op het leger, weet eenieder. Maar dat hij over dat leger
ook het aangrijpende verhaal The Drums of the Fore and Aft kon schrijven, weten
te weinigen. Minder amusant zijn de verhalen die hij schreef over de dames in de
koloniale samenleving en de streken (minnaars, kleren, reputaties van de mannen)
die ze elkaar leveren. Dat is ouwe koek. Wee Willie Winkie is een bundel zoals
Kipling hem in 1895 zelf samenstelde, en daarom niet noodzakelijk een selectie van
het beste dat hij schreef. (Penguin Classics, f 22,95)
Dekolonisatie is een proces dat diep en ingrijpend is voor de halve wereldbevolking.
Naipaul schrijft er prachtig over in The Enigma of Arrival - hij wijst met name op
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de enorme volksverhuizingen die de dekolonisatie met zich meebrengt. En wie in
Londen loopt, of in Bristol, ziet met eigen ogen hoe waar dat is. Anthony Masters
heeft in Taking Root verhalen samengebracht over de verhuisde teenagers uit alle
delen van de wereld die nu donkergekleurd inwoner van Engeland zijn en het moeilijk
hebben. De bundel is duidelijk met een didactisch doel gemaakt, en helaas zijn de
verhalen die erin staan dat merendeels ook. Het is allemaal prachtig antiracistisch
en zo, maar te programmatisch om echt literair interessant of zelfs maar spannend
te zijn. Een enkel goed verhaal niet te na gesproken. Waren vroeger de zwarten altijd
de schurken, nu zijn de blanken allemaal behoorlijk slecht. En dat is misschien wel
waar, maar niet geloofwaardig. (Methuen, f 36,50)
Vakantie in Zuidoost-Azië. Carry van Bruggen woonde in het begin van deze eeuw
in Indië en schreef gen fraai verhaal (dat ook de titel vormt van haar bundel
vertellingen over het leven in de kolonie) overeen vakantie in Malesië. Een badreisje
in de tropen heten zowel het verhaal als de bundel, die verder heel ongelijksoortig
materiaal bevat. In het algemeen zijn Carry van Bruggens Indische verhalen goed
geschreven maar conventioneel, zowel naar vorm als naar inhoud. Soms zijn ze ook
onwaarschijnlijk. Zo treedt in het verhaal Uit 't gevaar een Hollandse dokter op die
ijverig en nobel de arme choleralijders in de even arme kampongs aan Sumatra's
oostkust bezoekt. In feite deden Hollandse dokters zoiets nooit; op zijn hoogst
bezochten militaire artsen van het Knil de kampong om hygiënische beleidskwesties
aan de orde te stellen. Naïef, koloniaal-idealistisch, betuttelend en bevoogdend is de
teneur van de verhalen Scheiding en scheidsgerecht en Een delict. En daarmee is de
bundel typisch voor de Indische letteren in het betere genre zoals die rond 1910
werden beoefend. Voor de liefhebber van Van Bruggen vanzelfsprekend een
onontbeerlijk bezit. Voor wie de koloniale studien beoefent buitengewoon interessant.
(Conserve, Schoorl, f 29,50)
Een heel ander Azië als vakantieland zien we in het antropologische werkstuk
Handel in illusies dat over Thailand en prostitutietoerisme daar gaat. Alide Roerink
en Nelleke van der Vleuten verkeerden een paar maanden in een Thais beach-resort,
en doen er verslag van in dit kleine boekje (Uitgeverij De Haktol, f 19,90). Het ademt
de sfeer van feminisme, maar nogal clichématig, en de verslaggeving zelf is aan de
vlakke kant.
Pramoedya Ananta Toer is een van de belangrijkste Indonesische auteurs, en zijn
tetralogie over de koloniale periode aan het begin van deze eeuw is een standaardwerk.
Hoofdpersoon is Minke, waar een van de grondleggers van de
onafhankelijkheidsbeweging, Tirto Adhisoerjo, model voor stond. Over deze ook in
de Indonesische geschiedschrijving verwaarloosde figuur, stelde Pramoedya een
waardevol historisch dossier samen. Een lopend verhaal met een plastisch geschreven
beeld van Tirto is het niet geworden. Dat kan ook moeilijk, want dat plastische beeld
bezitten we al in Minke, hoofdpersoon van Aarde der mensen en volgende delen der
tetralogie. Maar als bouwstof voor historisch en literair onderzoek is het dossier over
Tirto zeker van belang. Het verscheen onder de titel De Pionier. (Manus Amici, f
29,50)
Het einde van de koloniale periode ligt in feite in 1942, als de Japanners de kolonie
binnenvallen. Er zijn maar heel weinig Nederlanders die als waarnemer hebben
opgeschreven hoe Indië onder de Japanse bezetting vastbesloten raakte het koloniale
juk af te schudden na de verhoopte Japanse capitulatie. De journalist Jan Bouwer
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was een van de heel weinigen die daartoe in de gelegenheid waren. Hij wonnde de
hele oorlog ondergedoken in Bandung en verkreeg via allerlei mensen informatie.
Hij schreef alles op en zijn dagboek is nu gepubliceerd. Het vermoorde land bevat
feiten en visies die uniek zijn voor iedereen die de Japanse periode en de
onvermijdelijke dekolonisatie bestudeert. (Van Wijnen, Franeker, f 52,50)
TESSEL POLLMANN
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De Afrikaanse tollenaren van de macht
Chinua Achebe's nieuwe roman even schitterend als somber
Verlaten tempel van de macht door Chinua Achebe Vertaling H. Lemmens,
nawoord J.K. van der Werk Uitgever: In de Knipscheer, 320 p., f 42,50
Engelse editie: Anthills of the savannah Uitgever: Heinemann, 233 p., f
44,90
Louise Fresco
Er bestaat een oude Ibo-legende over de schildpad die op het punt stond te sterven.
Toen hij op een eenzame bosweg bedreigd werd door een luipaard, vroeg de schildpad
om een paar ogenblikken om zich op zijn dood voor te bereiden. Tot verbijstering
van het luipaard begon hij heftig met handen en voeten in de grond te krabben en
zand in alle richtingen op te werpen. ‘Waarom doe je dat?’ vroeg het luipaard. En
de schildpad antwoordde: ‘Omdat ik wil dat na mijn dood iedereen die hier langs
komt zegt: ja, hier heeft iemand strijd geleverd met een ander die tegen hem
opgewassen was.’ In de Ibo-interpretatie is dit een verhaal over de ongebroken trots
van de verslagene. Ook al is de tegenstander oppermachtig, in ieder geval zullen
degenen die na ons komen, kunnen zien dat we alles in het werk hebben gesteld om
de strijd aan te gaan.
De legende van de schildpad die op het punt stond te sterven is een van de vele
stijlmiddelen, naast dialogen en beschouwingen, waarvan Chinua Achebe zich in
zijn nieuwste roman Verlaten tempel van de macht (Anthills of the Savannah) bedient.
In dit boek zijn de verslagenen degenen die ten onder gaan in de corruptie en het
geweld van een militair regime in Kangan, een fictief West-Afrikaans land, dat
bijzonder veel gelijkenis vertoont met Nigeria. Hoofdpersonen zijn Afrikanen met
een westerse opleiding, zoals Chinua Achebe zelf en bijvoorbeeld ook de figuren uit
The Interpreters van Wole Soyinka, een boek dat veel overeenkomstige thema's
behandelt. Chris Oriko is minister voor Informatie, zijn vriend Ikem Osodi is dichter
en hoofdredacteur van de nationale krant, terwijl Zijne Excellentie, Sam voor zijn
beide vrienden, onlangs de nieuwe militaire machthebber van Kangan is geworden.
Drie mannen, schoolvrienden die ieder op hun eigen manier trachten hun land te
dienen en daaraan ten slachtoffer vallen. Gedrieën vertegenwoordigen zij de generatie
Afrikaanse intellectuelen die ten tijde van de onafhankelijkheid van hun land hun
universitaire opleiding kregen. Zij waren de bloem van de toekomstige natie, die zij
op een verlichte en democratische manier zouden leiden. Helaas, dit blijkt een illusie.
Sam, gecharmeerd van zijn eigen macht, stelt pogingen in het werk om via een
referendum tot president voor het leven te worden benoemd, maar faalt. Chris tracht
zijn invloed aan te wenden om het beleid van Sam in goede banen te leiden, maar
wordt steeds meer door de omstandigheden gedwongen om Ikem onder druk te zetten
om zijn kritische columns te staken. Wantrouwen verdeelt de drie voormalige
vrienden, en vanaf het eerste moment weet de lezer dat een tragedie onvermijdelijk
is. Na een schitterend, met veel aandacht voor detail beschreven ministersvergadering,
waarin Achebe de thematiek uiteen zet, komen in verschillende aparte hoofdstukken
de lotgevallen en overwegingen van Chris, zijn vriendin Beatrice en Ikem aan de
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orde. Hun rol is die van getuige (Achebe geeft deze hoofdstukken ook de titel
‘witness’ mee), getuigen die steeds dieper bij het drama dat zich in hun land afspeelt
betrokken worden. Eerst nog tegen wil en dank, waarbij het verhaal in de ik-vorm
wordt verteld (‘mijn ontgoocheling is (...) al lang omgeslagen in een afstandelijke
klinische belangstelling’), daarna als actieve deelnemers aan het politieke spel dat
door een alwetende verteller wordt weergegeven. Er zijn talloze uitwijdingen, kleine
schetsen van het Afrikaanse leven, zoals een feestje in het buitenhuis van Sam, een
confrontatie met een taxichauffeur in de file, en gesprekken in de kroeg tussen Ikem
en Chris over macht (‘het meest afschuwelijke aan macht is niet dat die totaal corrupt
maakt, maar dat mensen er zo vreselijk vervelend van worden, zo voorspelbaar...’).

Chinua Achebe

Afdankertjes-kapitalisme
Verlaten tempel van de macht is een majestueus boek, een met brede streken opgezette
kroniek van de machteloosheid van individuen tegenover de ongrijpbaarheid van
een totalitaire staat. Toch is het boek zonder bitterheid, en zelfs af en toe met humor
geschreven, alsof Achebe weet dat bitterheid alleen tot meer geweld zal leiden. Ikem,
en in mindere mate ook Chris, zijn zich ervan bewust dat het om andere dingen gaat.
‘Ooit had hij in zijn naïviteit gedacht dat de politiek, het algemeen belang hem het
handvat kon bieden dat hij nodig had. Maar zijn bemoeienissen daarmee hadden hem
alleen maar een diepe teleurstelling bezorgd en het uiteindelijke besef dat het begrip
algemeen belang totaal niet klopt, aangezien het gehuld is in een nevel van
onwerkelijkheid, en mijlenver verwijderd is van het leven en de zorgen van
negenennegentig procent van de bevolking... Het belangrijkste falen van deze regering
begon duidelijker vorm voor hem te krijgen. De massale corruptie kan het niet zijn,
hoewel de omvang en alomtegenwoordigheid ervan werkelijk alle perken te buiten
gaan. Het is niet de, kruiperige slaafsheid tegenover buitenlandse manipulatie, hoe
vernederend dit ook is, en zelfs niet dit tweederangs, dit afdankertjes-kapitalisme,
potsierlijk en ten dode opgeschreven.’ Neen, waar het werkelijke om gaat, volgens
Achebe, is de vervreemding van de leiders, en daarmee impliciet ook van
intellectuelen als Chris, van het gewone volk. In het laatste deel van het boek, als
het einde van de hoofdpersonen nabij komt, is het volk ook veel prominenter
aanwezig, in de vorm van een opstandige groep dorpelingen uit het door droogte
geteisterde noorden, de buspassagiers die Chris omringen op zijn reis, en de dochter
van de marktvrouw die Ikems geliefde is.
Ikem gebruikt de vergelijking met de schildpad in zijn laatste publieke optreden,
een rede voor een volgepakt auditorium aan de universiteit. De daarop volgende
gebeurtenissen voltrekken zich in een snel tempo. Hij wordt kort daarop in zijn flat
opgepakt en vermoord. Chris mobiliseert de media en beschuldigt in een interview
met de BBC de militaire machthebbers. Ook hij duikt onder, niet bij Beatrice, wier
flat ook al in de gaten wordt gehouden, maar ergens in een krottenwijk. Van daar
vlucht hij kort daarop in lompen gehuld per bus naar het noorden. Vlak bij de
eindbestemming wordt de bus tegengehouden door een dronken menigte die juichend
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het nieuws van een staatsgreep in de hoofdstad heeft vernomen. Dat Zijne Excellentie
daarbij is omgekomen, zal Chris nooit vernemen, in een poging een verkrachting
van een jong meisje uit de bus te voorkomen, wordt hij doodgeschoten.
Verlaten tempel van de macht is door zijn complexiteit geen makkelijk boek, zeker
voor de westerse lezer die nog weinig affiniteit heeft met de associatieve en snel
wisselende stijl van Achebe. De vertaler heeft een meestal geslaagde poging gedaan
om de typische pidgin spreekstijl in goedlopende Nederlandse dialogen om te zetten.
Mijn enige echte bezwaar betreft de vervanging van de titel Anthills of the Savannah
in Verlaten tempel van de macht, die volledig voorbij gaat aan de vele verwijzingen
naar de Westafrikaanse natuur. Anthills of the Savannah zijn niet alleen
termietenhopen, maar ook de meest vruchtbare plaatsen op de akkers en duidelijke
herkenningspunten in het landschap.

Vrouwen
Veel meer dan een tempel staan zij voor de structuur van de macht.
Met dit meesterwerk, zijn vijfde roman, eenentwintig jaar na A man of the People
(1966) heeft Achebe opnieuw het thema opgenomen van de desintegratie van de
Nigeriaanse samenleving. Voor het eerst laat hij zien dat Afrikanen niet alleen
slachtoffers zijn van externe krachten, zoals de westerse invloed (bijvoorbeeld in
zijn eerste boek Things fall apart), maar zelf de verantwoordelijkheid dragen voor
wat hun land overkomt. Het resultaat daarvan stemt somber.
Chinua Achebe verwoordt in literaire vorm wat tal van Afrikaanse intellectuelen
zo langzamerhand denken, maar niet hardop uitspreken uit angst om instanties als
het Internationaal Monetair Fonds of de Wereldbank (die rigoureuze
bezuiningsmaatregelen voorstellen) in de kaart te spelen. De catastrofale situatie in
Afrika - die des te schrijnender wordt als we een vergelijking maken met bijvoorbeeld
India dat in de jaren als een hopeloos geval werd beschouwd - kan niet alleen
afgeschoven worden op het (neo)kolonialisme, maar moet ook in Afrika zelf gezocht
worden. Corruptie, kortzichtig eigenbelang en machtswellust typeren de meerderheid
van de Afrikaanse leiders en zij zijn daardoor medeschuldigen, of misschien zelfs
wel hoofdschuldigen.
Is er een uitweg voor Afrika? Of zullen gewelddadige militaire leiders en
incompetente burgerregeringen elkaar slechts afwisselen in een rituele dans waarbij
de bevolking passief toekijkt, klaar om iedere sterke man opnieuw toe te juichen?
Anthills of the Savannah eindigt met de doop van het kind van Ikem dat na zijn dood
geboren wordt. Amaechina zal het heten, zo beslist Beatrice: May the pathriever
close, een verwijzing naar het pad dat Ikem en de zijnen bewandelen en dat nooit
mag dichtgroeien. Het is betekenisvol dat dit kind een meisje is, dat een jongensnaam
krijgt. Door Beatrice en andere vrouwen af te schilderen als degenen die ondanks
alles de moed hebben om door te gaan, suggereert Achebe dat de toekomst in handen
van vrouwen ligt. Vrouwen die misschien nieuwe patronen, nieuwe rollen op zich
moeten nemen, maar die uiteindelijk sterker blijken dan mannen. Mannen zijn slechts
schildpadden die met veel vertoon een hopeloze strijd voeren.
■
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Het Thanatos-syndroom van de twintigste eeuw
Walker Percy's bezorgdheid om de stand der dingen
Vorst der duisternis door Walker Percy Vertaling Annemarie van Ewyck
Uitgever: Het Spectrum, 398 p., f 39,50
Eric Gobbers
In 1981 schreven Ton Anbeek en Dawn Foor in deze boekenbijlage: ‘Een roman
van Walker Percy begint veelal met een moment waarop de hoofdpersoon scherp
beseft dat hij anders is; dat brengt hem ertoe op zoek te gaan naar een andere manier
van leven, naar andere waarden. Kern van een Walker Percy-roman is deze queeste.’
Percy had toen net The Second Coming gepubliceerd en het leek erop dat er, in
tegenstelling tot de vorige vier romans, een labiel evenwicht bereikt was dat voordien
alleen een aantal keren was aangeraakt. Er leek voor Percy's outsiders altijd een
waterkansje op genade in een nieuw begin met z'n twee.
De literaire kritiek heeft het altijd wat moeilijk gehad met de romans van Percy.
The Moviegoer, het debuut uit 1961, werd positief onthaald, het werd beschouwd
als een zeer interessante vernieuwing van de ‘southern fiction’. Met zijn latere werk
stelde Percy teleur. De boeken waren onevenwichtig, de schrijver wist zijn kwaliteiten
niet in de hand te houden, Walker Percy was een eeuwige belofte. Nochtans is Percy
een van de interessantste stemmen uit de naoorlogse Amerikaanse cultuur die het
slachtoffer is geworden van een te nauw lezende kritiek. Het is ongetwijfeld zo dat
de romans van Percy geen meesterwerken van constructie zijn, Henry James is ver
af. Percy heeft eerst en vooral iets mee te delen, hij is bezorgd om de stand der dingen.
Het besef van het anders zijn, dat volgens Anbeek en Foor de protagonisten uit
Percy's fictie kenmerkt, is een dubbelzinnige situatie. Het is vanuit die positie dat
het mogelijk wordt de excessen en gevaren van de ‘normaliteit’ te diagnostiseren,
maar tegelijkertijd worden de drammende betogen die de personages houden tegen
het nihilisme in al zijn vormen ondergraven door hun duidelijk neurotische en soms
bijna psychotische karakters. Het lezen van een willekeurige Percy-roman zonder
kennis van de rest van zijn oeuvre geeft een vertekend beeld, hoewel dezelfde thema's
altijd aanwezig zijn, maar in verschillende doseringen.
Zoals The Second Coming het vervolg was op de belevenissen van Will Barrett
uit The Last Gentleman, beschrijft Vorst der duisternis (The Thanatos Syndrome)
een nieuwe episode in het leven van psychiater Dr. Thomas More, die Percy
introduceerde in het in 1971 verschenen Love in the Ruins.
Voor de liefhebbers van de extreme Percy van Lancelot en The Second Coming
is Vorst der duisternis een stap terug; het feit alleen al dat dit boek er gekomen is
relativeert de afsluitingsthese die i.v.m. The Second Coming werd geopperd. Percy
is geen schrijver die met elk boek wat verder gaat en steeds nieuw terrein wil betreden,
zijn thema's zitten al volledig in het debuur The Moviegoer, hij belicht ze wel steeds
vanuit een andere hoek.
Percy heeft zijn nieuwe verhaal in een thriller-structuur gegoten die niet
functioneert. Het boek is in die passages waar wordt geprobeerd de lezer mee te
krijgen in een halfslachtige John McDonald-imitatie ronduit vervelend. De geleidelijke
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ontdekkingsreis van de machinaties die enkele op hol geslagen wetenschappers in
naam van de mensheid uitvoerenn houdt onze aandacht niet vast en het is in deze
roman dat Percy het duidelijkst laat blijken niet voor verteller in de wieg te zijn
gelegd. En toch zou het onverantwoord zijn hierom het boek ter zijde te leggen of
te negeren want het kernidee, dat waar het Percy uiteindelijk om te doen is, is het
gestommel door de houterige en rommelende passages dubbel en dik waard.
Waat gaat het om? Dr. Thomas More, die uit de gevangenis terugkeert na een
veroordeling voor het verkopen van drugs aan vrachtwagenchauffeurs, constateert
bij een aantal van zijn patienten vreemde symptomen. Verscheidene mannen en
vrouwen die hij behandelde voor angsten, depressies en algemene onaangepastheid
zijn van hun problemen verlost. Karakterieel zijn ze veel eenvoudiger geworden. Ze
zijn seksueel ongeremd en hun taalgebruik is zeer versimpeld (dit wordt door Percy
met veel kennis van zaken uit de doeken gedaan, hetgeen niet mag verbazen want
hij heeft een tweede carriere opgebouwd als linguist). Na heel wat speurwerk blijkt
dat een groep wetenschappers het drinkwater van Feliciana (de streek waar alles zich
afspeelt en waar Percy zelf woont) aanvullen met een chemisch produkt dat een
aantal negatieve eigenschappen zoals gewelddadigheid en asociaal gedrag sterk doet
afnemen. Het dilemma waar Percy zijn protagonist Thomas More mee opzadelt, is
de vraag wat er dan zo slecht is aan zulke evolutie. Het wordt wel wat gemakkelijker
wanneer blijkt dat de hele operatie ook een aantal negatieve bijwerkingen heeft
(wanneer More de boosdoeners dwingt hun eigen brouwsel onverdund te drinken is
hun regressie zo ingrijpend dat ze zich als half-wits gaan gedragen. Het zorgt voor
een schitterende slapstickscène die overduidelijk gebaseerd is op de H. Hawksfilm
Monkey Business. Percy ‘The Moviegoer’ is dus ook nog niet dood).

Walker Percy

Dubbelzinnig
Percy heeft in More een nogal vaal personage getekend, een weinig energieke man
die vanuit een ouderwetse morele code ten strijde trekt tegen wereldverbeteraars die
zichzelf beter dan God achten. Zijn aan vele twijfels onderhevige kruistocht krijgt
echter een extra dimensie door de figuur van Pater Smith, een zonderling in de lijn
van Lancelot en Will Barrett, die weer dat dubbelzinnige van de mysticus meekrijgt:
tegelijk waanzinnig en veel scherper analyserend dan de normale More. Het is Smith
die de paradox formuleert die Percy's werk stut en die hem in zijn beste momenten
tot een monumentale diagnosticus van onze cultuur maakt. Volgens Smith heeft God
beslist de honderd jaren van de twintigste eeuw aan Satan over te laten en die heeft
op zijn beurt gekozen voor de passiviteit vanuit het standpunt dat de zaak het best
om zeep kan worden geholpen door de mensen gewoon hun gang te
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Verrassende variaties
Het debuut van Margriet de Moor
Op de rug gezien door Margriet de Moor Uitgever: Contact, 141 p. f 24,50
Wim Vogel
Debuteren met verhalen is op zichzelf niet spectaculair en als ook de inhoud het grote
gebaar schuwt, de voorkeur geeft aan subtiele wendingen dan is de kans groot dat
zo'n bundel onopgemerkt blijft. In dit geval zou dat onterecht en jammer zijn. De
verhalen van Margriet de Moor zijn uitstekend geschreven, doordacht gestructureerd
en van een onderkoelde en ingehouden emotionaliteit die in ieder geval mijn emoties
sterk beroerde. Het zijn vooral ook mooie verhalen die ook na een paar maal lezen
een beroep blijven doen op je hoofd én op je hart. Het bijzondere van haar beste
verhalen is dat haar personages erin slagen die twee te verenigen doordat zij tenslotte
hun werkelijkheid zélf vorm en inhoud durven te geven.
Thematisch is er in de verhalen doorgaans sprake van twee werelden die elkaar
trotseren Met pijnlijk gevolg voor de figuren schuren ze langs elkaar maar blijven
gescheiden. Een verleden waar niets aan te veranderen lijkt, bepaalt een heden of
een toekomst; afwezigheid die opgevuld wordt en daardoor toch tastbaar; leugens
die niet alleen je afkomst maar ook je toekomst bepalen. In de beste verhalen heft
De Moor die scheiding op, wordt de illusie los gelaten en krijgt het heden weer een
zin door de acceptatie van het verleden.
Die beste verhalen zijn zonder twijfel het titelverhaal en Come-back, het langste
en laatste. In het titelverhaal denkt de negentienjarige Sonja het geluk en het echte
leven bereikt te hebben als zij opgeborgen in een landelijke villa een weekendhuwelijk
aangaat met de veel oudere rector van haar middelbare school. De leegte die door
de al negentienjarige afwezigheid van haar vader en door de dood van haar
drankzuchtige moeder ontstaan is, vult zij op met verlangens, met illusies. Als de
schijn daarvan haar duidelijk wordt en het tot haar doordringt dat Leo, de rector,
eenzelfde karakterloze zak is als haar nooit gekende vader die geen kind wenste en
daarom zijn zwangere vrouw verliet, trekt zij de deur van de villa achter zich dicht.
‘Zoals dat altijd gaat, was haar koffer nu ze vertrok veel voller dan bij aankomst. Er
was geen plaats meer voor een blauwe rok en een blouse met kant. Ook de zonnehoed
liet zij hangen.’ Geen Laura Ashley-gemijmer meer.
In Come-back is Sophie zestien als ze met haar familie naar Australië emigreert,
achtendertig als ze terugkomt. Dit mooiste verhaal uit de bundel beschrijft de
tweeëntwintig jaren daartussen: de leugens bij het afscheid, de eenzaamheid in het
nieuwe land, de melancholie bij de terugkeer. ‘Ik wil met je naar bed,’ zei ze zomaar
op straat tegen haar schoolvriendje op de vooravond van haar vertrek. Dat ze Martien
die nacht wel voor haar huis heeft zien staan maar dat hij niet, wat heel gemakkelijk
via het balkonnetje kon, haar kamer binnengekomen is, heeft haar met een droefheid
vervuld die voor haar onverklaarbaar was, tweeëntwintig jaar lang en met wrok
jegens haar autoraire vader die de landverhuizing doordrukte en die in zijn nieuwe
land, als een dogmatische bekeerling, in de jaren zestig en zeventig Nederland steeds
meer als decadent, amoreel en dus als verloren beschouwde. ‘De opgave was gelukt.
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Het slechte nieuws was feilloos uit de brief gedestilleerd. Bevestigd was wat wij
allang wisten: we zijn ontsnapt, verlost, we leven in waarheid...’
Als Sophie O'Neill keert Sophie voor familiebezoek terug naar Nederland om
opnieuw afscheid te nemen, nu op háár manier. ‘Je was te oud om zomaar verplaatst
te worden,’ zei haar man, ‘en te jong om te begrijpen wat er met je gebeurde. Je hebt
niet op de juiste manier afscheid genomen.’ Ze staat opnieuw in het kamertje waar
ze als zestienjarige in de deurpost een hartje met een pijl en twee initialen kerfde en
waarin ze zoveel jaren later dat zelfde hartje terug vindt in het raamkozijn (!). Ze
ontmoet Martien en krijgt eindelijk te horen waarom de afspraak niet door kon gaan
en ze krijgt tenslotte ook inzicht in de beweegredenen van haar vader. Als officier
maakte hij in 1940 Rotterdam mee, en wat ze nooit geweten heeft wordt haar duidelijk
uit een brief die hij ooit aan zijn broer schreef. In 1944 kwam hij via Vught in het
concentratiekamp Sachsenhausen terecht. De confrontatie met de dood van zovele
onschuldige mensen daar had hem doen beseffen hoe verachtelijk het beroep van
soldaat was. ‘Het deed niet ter zake dat zij de kwaden waren, en hij tot de goeden
behoorde. Dat was niets dan een te verwaarlozen historisch gegeven.’ De geschiedenis
van haar vader wordt door het lezen van de brief bij haar ondergebracht. ‘Wat voorbij
is, is niet definitief voorbij.’ Dus keert ze terug naar Australië, krijgt de come-back
een dubbele betekenis en is ook de kortstondige verhouding met Martien opnieuw
niet echt voorbij.

Margriet de Moor
GERHARD JAEGER

Minder sterk, want anekdotischer, zijn de kortere verhalen. Met name in De dag
van Zonnegloren waarin een vrouw een laatste dag doorbrengt met haar dementerende
echtgenoot, en in Robinson Crusoe waarin een man in een Amsterdamse tram zich
van een vrouw en van een verleden voorziet door te vertellen. Daarin is de botsing
tussen de twee werelden te opgelegd en nogal voor de hand liggend.
In haar sterkste verhalen weet Margriet de Moor bekende motieven verrassend te
varieren. Ze speelt een doordacht en ingewikkeld spel met de tijd en ze slaagt er
bovenal in emoties over te brengen.
■
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Het goud van Oradour
Op zoek naar het motief voor het bloedbad op 4 juni 1944
Oradour Massacre & Aftermath door Robin Mackness Inleiding: John
Fowles Uitgever: Bloomsbury, 165 p., f 53,10 Importeur: Nilsson & Lamm
Cees Wiebes
Mensen komen soms in de meest vreemde situaties terecht. Neem nu de belevenissen
van Robin Mackness in Frankrijk in het begin van de jaren tachtig. Mackness is een
Britse zakenman en financier, die voornamelijk in Canada en Zwitserland actief was.
In dat laatste land staat hij op het punt directeur te worden van een grote bank in
Lausanne als een mededirecteur hem om een gunst vraagt. Of hij niet in Frankrijk
een transactie wil afhandelen en voor de bewuste bank een pakket bij een client wil
ophalen. In deze grensstreek hebben veel Fransen een bankrekening in Zwitserland
en komt dit soort transacties (meestal verborgen voor het oog van de Franse douane)
vaker voor. Mackness stemt toe, niet wetend welke ellende hij over zich zou afroepen.
Hij vertrekt naar Frankrijk alwaar hij zijn zeer nerveuze contactpersoon ontmoet.
Het blijkt dat hij zo'n twintig kilo goudstaven naar Zwitserland moet vervoeren.
Mackness weigert in eerste instantie en wil weten waar dat goud vandaan komt. Na
lang aandringen krijgt hij de waarheid te horen: het blijkt gestolen goud te zijn,
oorspronkelijk afkomstig van de nazi's. Op sommige staven staat nog het hakenkruis
gedrukt. De contactpersoon belooft hem meer te vertellen als Mackness bereid is om
koerier te spelen. Het blijkt namelijk dat hij nog meer nazi-goud in zijn bezit heeft.
Mackness stemt toe en krijgt van zijn contactpersoon de hele geschiedenis te horen.

Het verwoeste Oradour na het bloedbad waarbij 642 mensen werden vermoord

Vanaf dat moment gaan er in het boek van Robin Mackness, Oradour, Massacre
and Aftermath, eigenlijk twee verhalen door elkaar lopen. Een verhaal gaat over zijn
ervaringen als koerier met de Franse douane. Het tweede heeft betrekking op de
herkomst van het nazigoud. Om met verhaal 1 te beginnen, al snel wordt duidelijk
dat Mackness in Frankrijk in een val is gelopen. Want kort nadat hij met het goud is
vertrokken, staat de Franse douane bij Lyon op hem te wachten. Men is volledig op
de hoogte van het goudtransport. De douane is dus getipt, maar door wie blijft
onduidelijk. Mackness probeert nog te ontsnappen, maar nadat zijn BMW 735 wordt
doorzeefd met kogels geeft hij zich over. Zijn beschrijving van het verhoor en de
behandeling door de douane zou in het jaarboek van Amnesty International kunnen
hebben gestaan. Mackness wordt geslagen, toegetakeld, zijn handen en armen worden
tegen roodgloeiende verwarmingsbuizen gedrukt, et cetera. Men wil weten waar de
goudstaven met de hakenkruizen vandaan komen. Mackness zwijgt en wordt
beschuldigd van goudsmokkel. Mackness denkt voor de rechtbank sterk te staan
vanwege de herkomst van zijn nazi-goud, maar de douane laat weten dat hij geen
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enkele kans heeft. Zij hebben inmiddels die goudstaven met het hakenkruis laten
‘verdwijnen’.
De Franse douane blijft volhouden en belooft hem keer op keer de vrijheid als hij
de naam van zijn Franse contactpersoon noemt. Mackness weigert echter, want
daarmee zou hij in strijd handelen met het Zwitserse bankgeheim. Het resultaat is
uiteindelijk dat Mack[Vervolg op pagina 10]

Boas brengt geen nieuwe feiten
Een boek over Westerbork voor Amerikanen
Boulevard des misères Het verhaal van doorgangskamp Westerbork door
Jacob Boas Vertaling Annet van Hoorn en Caroline van Lingen Uitgever:
Nijgh & Van Ditmar, f 34,50
Max Nord
Jacob Boas, Amerikaans historicus, is van Nederlandse afkomst. Hij is op 1 november
1943 geboren in Westerbork, toen polizeiliches Durchgangslager. Joodse ingezetenen
van Nederlandse en vluchtelingen van Duitse, Oostenrijkse, Tsjechische, Poolse,
Roemeense, Hongaarse, Turkse, Spaanse en Italiaanse nationaliteit werden naar
Westerbork gestuurd en vandaar naar Polen teneinde vernietigd te worden. Of zij
wisten wat hun te wachten stond, is nog steeds niet met zekerheid vastgesteld.
Als iemand met een achtergrond als Jacob Boas een boek schrijft over Westerbork,
verwacht men - ik althans - een uiterst persoonlijk relaas voorgezet te krijgen. Wat
heeft die geboorte in dat jaar op die plaats voor de schrijver betekend? Wie waren
zijn ouders, wanneer en onder welke omstandigheden kwamen zij in Westerbork?
Hoe zijn zij ontsnapt aan de trein naar Polen?
Niets daarvan. Het is de historicus Boas geweest en niet de particulier die de tocht
naar Westerbork heeft ondernomen in de archieven. Hij heeft geput uit een
hoeveelheid boeken, rapporten, kampverordeningen, statistieken, een fimscenario
en nog veel meer om de geschiedenis van Westerbork tot in het kleinste detail en
met bewogenheid te boek te stellen. Kampcommandant Obersturmführer Gemmeker
met zijn vriendin Frau Hassel, zijn voorgangers kapitein Schol en Obersturmführer
Deppner, zijn rechterhand ‘de joodse S.S.er’ Kurt Schlesinger, ze worden uitvoerig
beschreven, evenals vele andere hoofden van dienst die het kamp telde. Inwoners
ook als Philip Mechanicus en Etty Hillesum, wier nagelaten dagboeken uitvoerig
geciteerd worden, het kampcabaret van Willy en Maria Rosen, Erich Ziegler en
Esther Philipse, en natuurlijk de overlevingsfantast Weinreb met zijn neplijsten van
vrijgestelden van deportatie, ze komen allen uitvoerig aan de orde.
Veel treurige en gerechtvaardigde aandacht krijgen de verwevenheid van gelijke
en daardoor tegengestelde belangen (uitstel van deportatie die ten koste ging van
medegevangenen), de strijd tussen de oorspronkelijke Duitse kampingezetenen en
de Nederlanders die na hen kwamen, de angst, de corruptie, de wanhoop, de wrok,
de losbandigheid, de ingewikkelde onderlinge verhoudingen op de lijn die tussen
leven en dood liep. De rol van de Joodsche Raad wordt in enkele alinea's met hardheid
veroordeeld en zo, lijkt het wel, krijgen we een compleet beeld van de wereld van
Westerbork, waarin het raadsel van de menselijke wreedheid en goedheid, sluwheid
en naïviteit, emotionaliteit en onverschilligheid, onderworpenheid en
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nieuwsgierigheid, kortom van de onoverwinnelijke levensdrang, niet wordt opgelost,
maar zich als een reusachtig, uitvergroot spookbeeld gaat vertonen.
Dat de oorspronkelijke uitgave, voor Amerika dus, zinvol is, hoeft geen betoog:
of wij, die Pressers Nacht der Girondijnen en Ondergang in de kast hebben staan,
naast de boeken van Mechanicus en Hillesum, Weinreb en De Jong, Abel Herzberg
en Dick Houwaart, daaraan behoefte hebben, blijft de vraag. Boas brengt geen nieuwe
feiten, geen nieuwe ordening van de feiten, geen nieuwe inzichten. Vooral daarom
is het te betreuren dat hij zijn eigen (voor-) geschiedenis afdoet met een tussen haakjes
geplaatst regeltje in zijn dankwoord vooraf aan zijn broer: ‘Westerbork maakt deel
uit van onze eerste ervaringen’ en een even koele regel in de biobliografische
aantekeningen die achter in het boek zijn opgenomen: ‘Ook niet vermeld wordt de
informatie ontleend aan de door de jaren heen gevoerde vraaggesprekken met
overlevenden, in de eerste plaats mijn ouders.’ Dat is alles en het is alles minder dan
wij van dit boek hadden mogen verwachten. Voor het overige is het te hopen dat het
origineel in beter Engels is geschreven dan het dikwijls ergerlijk gebrekkige
Nederlands van de vertaling.
■

Fragment uit een brief van J. Cahen uit kamp Westerbork, geschreven op 1 november 1942. J.
Cahen (geboren 1918) werd met zijn familie tijdens een van de eerste landelijke razzia's in de zomer
van 1942 opgepakt en naar Westerbork gestuurd. Hij werd tewerkgesteld in de verpleging, een
functie waardoor hij lange tijd gevrijwaard bleef van transport. Uiteindelijk kwam hij toch in
Auschwitz terecht, wat hij als een van de weinigen overleefde. De brief geeft een duidelijk beeld
van het dagelijkse leven in Westerbork en was tevens bedoeld als waarschuwing; Cahen spoorde
iedereen aan om onder te duiken. De Stichting Voormalig Kamp Westerbork heeft deze brief in
facsimile uitgebracht onder de titel ‘Ergens in Nederland’ (f 13,50). Tot 1 september is in het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork de tentoonstelling ‘Ergens in Nederland’ te zien, die
gemaakt is met Cahens brief als uitgangspunt: van verjaardagsfeestje tot deportatietrein.
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Tijdschrift
Het plankje literaire tijdschriften dat elke behoorlijke boekhandel heeft is ondanks
de zomer goed gevuld met nieuwe nummers van De Gids (grotendeels over A. Roland
Holst), Bzzlletin (over Roland Holst, over Jean Cocteau en een interview met Bas
Heijne) Maatstaf, De Revisor, De Tweede Ronde, Literatuur (interview met Paul de
Wispelaere), Raster. Geen komkommers. In het zomernummer van De Tweede
Ronde staan drie hoofdstukken van een door Barber van der Pol vertaalde roman
van de Spaanse schrijver Felix de Azúa met een benieuwd makende titel: Geschiedenis
van een idioot, door hemzelf verteld. De ondertitel (‘De inhoud van het geluk’) slaat
op de belangrijkste bezigheid van de verteller en hoofdpersoon van het verhaal: op
zijn vijfde jaar besloot hij ‘een volmaakte geluksveinzer’, een ‘beroepsgelukkige’ te
worden omdat zijn kindertijd was verpest. Bekend met veel ongeluk besloot hij de
aard van het geluk te onderzoeken. Dat doet hij in het verhaal met verve, met
hardhandige spot ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van degenen die over zijn
geluk waakten op een manier waar hij niet gelukkiger van werd. Een groot deel van
zijn leven zegt de verteller gestreden te hebben tegen de ‘handel in kindergeluk’, die
vooral goede zaken deed in het zomerseizoen als de familie zich voor drie maanden
ging doodvervelen aan zee. Deze drie hoofdstukken maken wel benieuwd naar de
rest van de roman, die volgend jaar door uitgeverij Contact zal worden uitgegeven.
Raster (nummer 42) bevat ‘teksten uit Centraal Europa’ en dat wil zeggen werk van
Czeslaw Milosz, Tadeusz Konwicki, György Konrád en de introductie van de Pool
Stanislaw Witkiewicz, van wie niet eerder werk in het Nederlands verscheen, behalve
een toneelstuk. Van het driemanschap Milosz, Bruno Schulz en Witkiewicz was
alleen de laatste nog een onbekende in Nederland. Cyrille Offermans vertaalde een
essay van Konrad uit 1982 waarin hij als een antropoloog beschrijft hoe fnuikend de
Hongaarse censuur is en hoezeer vergeefse moeite omdat de techniek voor
kopieerapparaten heeft gezorgd die de vermenigvuldiging van teksten nog eenvoudiger
hebben gemaakt. De techniek zal uiteindelijk de ideologie breken. Na lange tijd
(sinds Positieve helden) heeft vertaler Thomas Graftdijk weer eens zelf iets
geschreven. In Raster staat het fragment ‘Arme mensen’ van een roman in wording
en als het op deze manier doorgaat belooft dat heel onderhoudend te worden. De
hoofdpersoon Claassen bezoekt het gesloten antiquariaat van de vader van een
jeugdvriend. Daar verzamelt zich op lunchtijd dagelijks een aantal mensen die er
hun persoonlijke ideeën over van alles en nog wat op elkaar loslaten. Graftdijk typeert
de verschillende mannen prachtig met hun taalgebruik en gedachtenvluchten. Hij
schrijft met cynisch genoegen en maakt gebruik van verschillende registers:
waarnemingen, typeringen, saillante herinneringen, wat er omgaat in Claassen,
historie en geschiedenis van het antiquariaat, de gesprekken die indirect op het
eigenlijke verhaal betrekking hebben. Dit fragment doet ook al naar het geheel uitzien.
In De Revisor (1988/3) staan vier prozadebuten waarvan het opmerkelijkste het
verhaal ‘In de hoofdrol’ van Frans van der Schaaf is. Het speelt zich af in een dorp
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in Zuid-Europa. Van der Schaafs vaardigheid blijkt vooral uit de manier waarop hij
wat er gaande is in het dorp even mysterieus vertelt als het kennelijk plaatsheeft. Het
dorp hangt van bronst en nijd en suggestieve praatjes aan elkaar en zo brengt Van
der Schaaf het ook.
CP

[Het goud van Oradour - vervolg]

De auto van de dokter van het stadje. Sinds 4 juni 1944 onaangeroerd

ness na een showproces tot twee jaar wordt veroordeeld. De martelingen, de
malversaties op hoog niveau bij de douane en de medewerking aan dit alles door het
justitiële apparaat maken duidelijk waarom er een sterke lobby in Frankrijk is geweest
om het boek van Mackness te verbieden. Het bovenstaande vormt in grote lijnen de
inhoud van het ene verhaal. Dit is echter minder omstreden dan het tweede verhaal.
Want daarin wordt de vraag beantwoord: waar kwam het nazi-goud vandaan?

Pantserdivisie ‘Das Reich’
Zijn Franse contactpersoon, Raoul, vertelt hem het volgende verhaal. Hij heeft in
het verzet gezeten en aan de vooravond van de landing in Normandië uit Londen de
instructie gekregen om een aantal sabotageacties uit te voeren om daarmee de opmars
van de SS Pantserdivisie ‘Das Reich’ te verhinderen of te vertragen. Op weg naar
hun doelwit stuiten Raoul en zijn groep 's nachts onverwachts op den Duits konvooi.
Een enorm vuurgevecht breekt los en alleen Raoul en een Duitse officier overleven
de schietpartij. De Duitser vlucht en Raoul ontdekt in een van de vrachtwagens dertig
kistjes met goudstaven. Later blijkt dat dit konvooi de roofbuit (ruim 600 kilo) van
‘Das Reich’ vervoert. Raoul vertelt Mackness dat hij die buit 's nachts heeft begraven,
niet ver van de plek waar het konvooi werd aangevallen.
De gevluchte Duitser slaat alarm en als de SS op de plek arriveert, is het goud
verdwenen. Als wraak omsingelen zij het dichtstbijzijnde plaatsje, Oradour-sur-Glane.
Raoul is voortvluchtig en is onkundig van deze actie. Een afschuwelijk bloedbad
volgt en op 10 juni 1944 worden 642 mannen, vrouwen en kinderen op een vreselijke
manier afgeslacht. De mannelijke bevolking wordt eerst ondervraagd en daarna in
zes groepen levend verbrand. Alle vrouwen en kinderen worden in de kerk
samengedreven en ook levend verbrand. Een groot deel van het dorp wordt daarna
met behulp van explosie ven met de grond gelijk gemaakt. Zo gaat Oradour de
geschiedenis in als plek van handeling van een der beruchtste wreedheden begaan
door de SS in West-Europa. Aan het Oostfront werd dit soort gruweldaden regelmatig
gepleegd en ‘Das Reich’ had daar ook gevochten.
In de bestaande literatuur over het bloedbad in Oradour-sur-Glane is het motief
altijd min of meer een open vraag gebleven. Mackness vult dat nu in: het gestolen
SS-goud is er verantwoordelijk voor. Om de bewijsvoering hiervoor rond te krijgen,
spoort hij behalve Raoul nog meer ooggetuigen op. In de Franse gevangenis leert
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Mackness namelijk enkele medegevangenen kennen die hem in contact brachten met
oud-SS-soldaten die aanwezig zijn geweest in Oradour. Die onderschrijven het verhaal
van Raoul in grote lijnen en bevestigen het motief voor de slachtpartij in
Oradour-sur-Glane.
Toch blijft het probleem met het verhaal van Mackness dat je hem op zijn woord
moet geloven. Hij weigert namelijk om de namen van zijn getuigen te noemen, want
de Duitsers kunnen vanwege hun betrokkenheid bij de moordpartij het nodige van
de Franse justitie verwachten. De Franse hoofdgetuige Raoul die uitsluitend bekend
is bij Mackness, is inmiddels overleden en andere belangrijke bronnen zijn er blijkbaar
niet. We hebben dus in feite geen enkele mogelijkheid om het verhaal van Mackness
op waarheid te checken. Daarop is hij in Engeland dan ook behoorlijk aangevallen.
De magere bewijsvoering neemt uiteraard niet weg dat zijn verhaal desondanks
volledig kan kloppen.
Er zitten nog meer zwakke plekken in zijn verhaal. Enkele historici hebben er al
op gewezen, dat het vreemd is dat er nooit aanwijzingen zijn gevonden over de aanval
door Raoul en zijn verzetsstrijders op het konvooi. Daarnaast kan men zich afvragen
of Raoul in staat was om geheel alleen in zeer korte tijd een gat te graven dat groot
genoeg was om alle dertig kistjes goud te verbergen. Eigenaardig is het ook dat de
SS-troepen niet in de directe omgeving van de hinderlaag naar het goud hebben
gezocht. Volgens Raoul lag het goud vlak bij die plek begraven en de verse
graafsporen moeten toch opgevallen zijn. Uit het verhaal van Mackness blijkt ook
niet dat hij in de diverse legerarchieven in Duitsland (Freiburg) en Frankrijk (Parijs)
nader onderzoek heeft verricht. Wellicht had hij daar nieuwe aanknopingspunten
kunnen vinden. En tenslotte komt hij ook niet met een plausibele verklaring voor de
toch wel essentiële vraag: waarom duikt dit goud pas in 1980 op en niet al veel
eerder?
Alhoewel sommige kwesties tegen het onwaarschijnlijke aan zitten, neemt dat niet
weg dat het ‘omstreden’ boek van Mackness goed geschreven is en vlot leest. Helaas
heeft Mackness vierenveertig jaar na dato deze macabere zaak evenmin overtuigend
kunnen verklaren.
■

Walker Percy
Vervolg van pagina 8
laten gaan, zonder enige inmenging.
Zo is dan het Thanatos-syndroom ontstaan, door Pater Smith gekenmerkt met de
paradox ‘teerhartigheid leidt naar de gaskamers’. De goede wil, de menslievendheid
en de drang naar een betere wereld hebben ervoor gezorgd dat de twintigste eeuw
de grens van wat gruwelijk werd geacht heeft overschreden.
Het vreemde, zelfs raadselachtige aan Percy's werkwijze is dat hij deze interessante
gedachte niet echt uitwerkt en dat hij er een twijfelachtige status aan geeft door ze
te laten formuleren door een op hol geslagen priester.
Zijn alternatief voor het twintigste-eeuwse vooruitgangsnihilisme is trouwens ook
een anticlimax. Het komt erop neer dat we moeten afwachten tot de regering van
Satan is afgelopen in de hoop dat, zoals Malraux zei, de eenentwintigste eeuw opnieuw
religieus zal zijn, en ondertussen moeten hoop en naastenliefde weer worden
aangemoedigd. In Vorst der duisternis wordt dit dan verbeeld in een asiel, geleid
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door Pater Smith waarin achterlijke en misvormde kinderen en nutteloze ouderlingen
ongestoord kunnen leven in plaats van dat ze in naam van een Brave New World de
zachte dood sterven, zoals het voordien in naam van de tederheid gebeurde. Het is
een vreemde terugtrekkingsreactie op de bodemloze afgrond die door de orakels van
Pater Smith is geopend. Men mag hieruit echter niet afleiden dat Percy niet door
durft te denken. Men moet, zoals gezegd, het hele oeuvre in overweging nemen en
dan zal blijken dat Walker Percy een indrukwekkende poging heeft ondernomen om
een hedendaagse variant op de tragische filosofie in de literatuur te introduceren.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (2)

Marilyn French. Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

3. (5)

Robert Ludlum. De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)

4. (3)

Stephen Ring. De gloed (Luitingh, f
32,90)

5. (4)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

6. (7)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

7. (-)

Gustave Flaubert, Madame Bovary (Veen,
f 19,90)

8. (6)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

9. (8)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Agathon, f 35,50)

10. (-)

Willem Frederik Hermans, Dinky Toys
(De Harmonie, f 14,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking. Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)
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3. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

4. (4)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

5. (-)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

6. (5)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

7. (6)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

8. (7)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50).

9. (10)

Ravi Batra, De grote wereldcrisis van
1990 (Omega, f 45,-)

10. (8)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
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De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Vrouw bedreigd
‘Heb je het ontstellende schandaal gelezen veroorzaakt door het boek van juffrouw
Alie Smeding, De zondaar? Gruwelijke pornographie schijnt dat te zijn, en de arme
schrijfster is als vrouw aangevallen in de bladen. -Ja- en een martelares gelijk wordt
zij door iedereen door de modder gesleurd.’ Dat schreef E. du Perron in september
1927 aan zijn vriend A.C. Willink over deze vergeten roman van een vergeten
schrijfster. Aan Alie Smeding werd een themanummer gewijd door het tijdschrift
Uitgelezen Boeken. (Abonnement door overmaking van f 25,- op Postbank 1781409
t.n.v. uitg. De Buitenkant te Amsterdam.) Afgezien van een biografische inleiding
door Margot de Waal werd dit ‘katern voor boekenkopers en boekverkopers’ gevuld
door Louis Putman, die een grote hoeveelheid materiaal bijeenbracht: brieven, bioen bibliografische gegevens, stukken over uitgevers en boekbandontwerpers, recensies,
et cetera. Als alle eerdere afleveringen van Uitgelezen Boeken is ook dit julinummer
weer fraai uitgevoerd. Eveneens gebruikelijk zijn de losse bijlagen: een facsimile
brief aan Frans Coenen waarin Smeding klaagt over het verstikkende milieu in haar
woonplaats Enkhuizen, alsmede Du Perrons ‘Ballade der Polderlandsche onrustige
kapoenen’:

Sade, Restif, Cleland! Waakt over haar!
Hoedt u voor de oude bokken die zijn gaan mokken:
Polderlands leestrommels zijn in gevaar!
(...)
't Verhaaltje is minder sterk toch als gewaagd,
Een goede maag kan heel wat sterkers slokken.

Alie Smeding heeft veel geschreven over ‘het sexuele probleem’. in Tusschen de
golven (1918) is sprake van ongehuwd moederschap, de personages in Menschen uit
'n stil stadje (1920) hebben een sterk seksueel verlangen, bij de vrouwelijke
hoofdpersoon in Sterke webben (1922) is sprake van seksuele begeerte, waaraan de
protagonist in Achter het anker (1924) bijna ten gronde gaat. Smedings meest
autobiografische roman Duivelsnaaigaren (1926) gaat over een vrouw, die zoals ze
het een jaar na verschijnen in een interview zou zeggen: ‘Ongenood aan den kant
van den weg blijft staan met een gezond lijf, verlangend een man gelukkig te maken,
maar ze blijft staan.’
In De zondaar (1927) behandelt Alie Smeding vele onderwerpen tegelijk:
voorbehoedmiddelen, abortus, prostitutie, buitenechtelijke relaties, echtscheiding,
enzovoort. Haar openhartigheid schokte de recensenten en ook niet-scribenten maakten
zich razend: zowel Smeding als haar uitgever ontvingen dreigbrieven en toen ze een
keer langs een bouwplaats liep viel er ‘toevallig’ een steen naar beneden. Alle
opwinding is tegenwoordig nauwelijks meer te begrijpen. ‘Anno 1988 is het
schokkendste aan De zondaar de volstrekte humorloosheid,’ schrijft Margot de Waal,
‘het beperkte denkraam van de hoofdpersonen en in verband hiermee, de lengte.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Knap aan het boek blijven fragmenten (...).’ Alie Smedings literaire werk heeft zijn
kortstondig bestaan vooral te wijten aan een gebrek aan afstand: ze stond te weinig
boven de stof en wist onvoldoende te stileren. Dat ze toch de moed heeft gehad
onverbloemd over haar onvervulde leven te spreken en te schrijven, maakt een
hernieuwde aandacht voor haar werk verdiend.
‘Aan de kant van de weg staan’ heeft Alie Smeding niet haar hele leven hoeven
doen. Nota bene De zondaar bracht haar in contact met de vrijzinnige dominee Van
Wijhe, met wie ze in 1928 trouwde. De rest van haar oeuvre getuigt van haar
‘redding’: het is overwegend religieus. Haar eerste roman Tijne van Hilletje (1928)
met deze ‘nieuwe’ toon krijgt goede recensies. ‘Het lijkt wel uit pure opluchting,’
schrijft Margot de Waal.
AJ

Wat een attaccabotoni!
Je stoot jezelf gemeen tegen de punt van de tafel en de ander roept: Uffda! Dat is
Zweeds en het betekent: ‘Au voor jou!’ Het is een meelevende uitroep, te gebruiken
wanneer iemand anders pijn heeft. ‘Uffda’ is een woord waarvan in andere talen
geen equivalent bestaat. De Amerikaan Howard Rheingold heeft een verzameling
aangelegd van dergelijke woorden en bij elkaar gezet in een boek met de titel They
Have A Word For It. Het is in het Nederlands vertaald door Bianca Weigl-Hartog
als Koro (Chinees; zlfst. nw.) De hysterische overtuiging dat je penis steeds kleiner
wordt (Uitgever Kosmos, 200 p, f 24,90). Rheingold heeft geput uit vierendertig
talen en rangschikte zijn juweeltjes in een tiental categorieën, zoals
familieaangelegenheden-, gemoedstoestanden, sekseverschillen, schoonheidsbegrippen
enzovoort. Het aardige is dat alle woorden, liever gezegd alle omschrijvingen, op
dingen slaan die een aha-gevoel oproepen. Het Russische woord ‘razbliuto’
bijvoorbeeld betekent: het gevoel dat een man koestert voor degene die hij eens
beminde maar nu niet meer. Terecht merkt Rheingold hierbij op dat er geen reden
is waarom deze term niet op beide seksen van toepassing zou zijn. In zijn inleiding
schrijft hij dat de hypothese van de linguïst Whorf: ‘De taal bepaalt het denken,’ de
impuls had gegeven voor zijn onderzoek (dat hij overigens niet wetenschappelijk,
dat wil zeggen systematisch uitvoerde, maar meer impressionistisch: door aan mensen
die vreemde talen kennen voorbeelden te vragen van onvertaalbare woorden). Whorfs
hypothese komt erop neer dat de wereld die zich in principe kaleidoscopisch aan ons
voordoet door de taal in betekenisvolle stukjes wordt gesneden. De bekendste
illustratie hiervan is het feit dat de Eskimo's wel twintig verschillende woorden voor
sneeuw en ijs kennen; dat is heel begrijpelijk want om in die ijzige omgeving te
overleven, is het van levensbelang om de verschillende sneeuwvariaties uit elkaar
te kunnen houden. Het bestaan van een woord voor een verschijnsel maakt dat
verschijnsel beheersbaarder. In het ‘razbliuto’-voorbeeld zou je je kunnen voorstellen
dat het een olie-op-de-golven-effect heeft: iemand komt een vroegere geliefde tegen
op een feestje en zijn huidige vrouw ziet dat met lede ogen aan en begint daar later
over door te zeuren. (‘Wat moest je al die tijd met haar? Wat voel je dan precies voor
haar? Vond je haar nog steeds mooi?’ en zo verder.) De man hoeft dan alleen maar
te zeggen: ‘Ach, je kent dat wel, razbliuto, verder niks,’ en de vrouw kan zich
gerustgesteld voelen, want ‘razbliuto’ staat voor bitterzoete herinneringen, heimwee
naar vroeger tijden, melancholie over het vervliegen van de dingen, maar ook besef
van definitieve voorbijheid (en daardoor ongevaarlijk). Rheingold spoort de lezer
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aan de woorden die aanspreken in het taalgebruik op te nemen om zo ‘de grenzen
van zijn wereldbeschouwing te verruimen’. Dat zal er niet zo gauw van komen, want
de woorden liggen niet altijd even makkelijk in het gehoor, zeker niet als ze uit
Indiaanse of Aziatische talen komen. Toch zie ik mezelf nog wel een woord als
‘fusto’ gebruiken: een man die zijn spieren graag oefent en zich uitdagend kleedt
(Italiaans). Of ‘attaccabotoni’: akelige zeurpieten die mensen aanklampen en trieste,
nutteloze verhalen vertellen (Italiaans). ‘Drachenfutter’ (Duits) is trouwens ook een
mooie: zoenoffers van zich schuldig voelende echtgenoten aan hun vrouw. Het
bekende bloemetje wanneer je laat thuiskomt van het pokeren met de jongens. Of
‘animateur’ (Frans): iemand die moeilijke begrippen kan omzetten in algemeen
begrijpelijke taal. Met ‘mamihlapinatapei’ bedoelen de Vuurlanders een
veelbetekenende blik tussen twee mensen, die wederkerige, onuitgesproken gevoelens
uitdrukt. Een leerzaam en grappig lexicon.
BR

IJverige cursisten van de leergang Niet zo, maar zo! van Joost Swarte zullen verheugd zijn dat nu
deel 3 van hun cursusboek is verschenen. De cursus werd eerder in afleveringen gegeven in de Blauw
Geruite Kiel van het kleurkatern en staat nu in een mooi en handzaam boekje, door de
levensleraar/tekenaar Swarte zelf vormgegeven (Les 1: doe altijd alles zelf), uitgegeven door De
Harmonie, f 14,90. De afbeelding toont een vertrouwde situatie waar de cursist maar uit moet zien te
komen. In het boek levert Swarte een creatieve oplossing.

Lijden aan himalaya
‘Zo'n expeditie is toch ook iets onmogelijks. Alleen al het zinloze van de onderneming,
het esthetisch mooie idee: een top bereiken. Dan nog de lange duur, het risico, het
weer, de fysieke aftakeling met vermoeide mensen die gekweld worden door migraine
en misselijkheid, het isolement doordat we verspreid zijn over de verschillende
kampen en contact over de radio sowieso gebrekkig is, de individuele achtergrond
en de legitieme onderlinge competitie - ik gun je de top van harte maar als ik moet
kiezen tussen jij op de top of ik, dan ik.’ Aldus een typerende passage uit het
Himalayadagboek van Bart Vos (Nijgh & Van Ditmar, f 29,50) dat in plaats van
het in de titel genoemde majestueuze gebergte een hoop ellende beschrijft. Een
klimmersdagboek dat zo weinig over sport of bergen vertelt en zoveel onaangenaams
over mensen, bezorgt een vieze smaak in de mond. Het kan zijn dat deze weergave
van de twee Nederlandse pogingen om de Himalaya te beklimmen, in respectievelijk
1982 en 1984, adequaat is. In dat geval zou je met Reve op het voorhoofd moeten
tikken over mensen die reizen, zeker als ze dit soort idiotie ondernemen. ‘Waarom
blijven ze niet gewoon thuis? Wat is er daarginds te zien of te beleven? Lawaai,
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afzetterij, een hoerentroep, straatroof, je automobiel in puin geslagen, belazerd met
wisselgeld en wisselkoers, insluiping in je hotelkamer, uitslag en buikloop, en je
komt thuis met een schuddende ziekte waar geen dokter van gehoord heeft, zo is het
toch?’ Maar het is niet waarschijnlijk dat Vos de ondernemingen juist weergeeft: de
klemtoon van het boek, de concentratie op 's mensens lulligheid, is het werk van de
schrijver. Vos vertelt wel over de berg, eerdere pogingen om hem te bedwingen, de
kou en het afzien maar maakt dit alles dermate ondergeschikt aan dat andere, dat je
je blijft afvragen wat daarvan de achtergrond kan zijn. Het antwoord is waarschijnlijk
een ziekte die we voortaan maar naar dat Tibetaanse gebergte moeten noemen.
Duikers die vanaf grote diepte te snel omhoog komen, krijgen last van de zogenaamde
‘duikersziekte’ en die kan levensgevaarlijk zijn. Klimmers die vanaf grote hoogte
überhaupt nog omlaag komen, lijden blijkbaar aan Himalaya. Het is hen daarboven
in de bol geschoten en ze raken het niet meer kwijt. Een man ligt op sterven, je helpt
hem. ‘Wat voor klootzak ik ben om me te laten misleiden door het gejank van Ang
Temba’ (zo heet de persoon in nood), schrijft Vos in de betreffende passage om
daarna eenvoudig de schuld te geven aan ‘die christelijke naastenliefde’. Waarmee
de enige normale houding in noodgevallen tot een ziekte gemaakt wordt en die andere
‘abnormale’ tot een teken van gezondheid. Aan het eind van het boek blijkt wat het
resultaat van dit alles is, het hoogste punt als dieptepunt van narcisme. ‘Ik ga
wijdbeens met mijn handen in de zij staan, kijk door mijn spiegelende bril in de lens
en wacht op de klik van de zelfontspanner. Achter me de Everest.’ ‘Tegelijkertijd,’
zo staat er op de flaptekst, ‘is het Himalaya-dagboek het portret van een tijdsbeeld:
van het falende collectief en de succesvolle eenling.’ Waarmee bewezen wordt dat
deze bergziekte ook op het platte land kan heersen.
CvdH

Dit is een kast van Corn. van der Sluys, binnenhuisarchitect en auteur die leefde van 1881 tot 1944.
Mienke Simon Thomas schreef een monografie over hem in de reeks Nederlandse
interieurarchitecten van Uitgeverij 010. Tegelijk verscheen een deeltje over Willem Penaat,
meubelontwerper en in de jaren twintig onder meer directeur van het Museum voor Kunstnijverheid
in Haarlem. Eerder verschenen boekjes in deze reeks over Paul Bromberg en Cor Alons (f 19,50 per
deel)

Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Beatrijs Ritsema en Chris van der
Heijden

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
China: 3000 jaar uitvindingen en ontdekkingen door Robert K.G. Temple. Van
Holkema & Warendorf, f 49,50. Wat de Chinezen allemaal lang voor het Westen

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

ontdekten en uitvonden op het gebied van de landbouw, techniek, geneeskunde,
wiskunde, natuurwetenschappen, transport, geluid en oorlogsvoering heeft Temple
in dit prachtig geïllustreerde en handzame boek bij elkaar gezet.
Koro. Lexicon van onvertaalbare woorden uit 34 talen door Howard Rheingold.
Uitgeverij Kosmos, f 24,90. Een verzameling van woorden die voor iets staan dat
algemeen menselijk is, maar waarvoor alleen dat ene woord in die ene taal bestaat
(zie deze pagina).
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Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Boekhandel Donner, Rotterdam, 14 juli, 16.00 uur
De reden dat een boekhandel de pers uitnodigt voor een heuse persconferentie is
de mammoetomvang van de nieuwe vestiging, maar directeur C.B. Schoemakers
heeft nu al spijt dat hij de term ‘cultuurpaleis’ heeft laten vallen. Het beoogde imago
is dat van intimiteit. Beter is daarom de omschrijving ‘een aantal speciaalzaken onder
één dak’: naar het voormalige meubelpaleis van H.H. de Klerk & Zonen aan de
Lijnbaan trekken behalve Boekhandel Donner ook reisboekwinkel ‘Olivier van
Noort’, kinderboekwinkel ‘Trammelant’, Wijnand van Hooff (klassieke muziek) en
IT Records (jazz, beat, pop en ‘world-music’), en een coffeeshop, die wordt uitgebaat
door de ‘Boulangerie de France’. De directeur stelt zich de klant al voor, die om 's
ochtends negen uur de (liefst regenachtige) dag begint met een ‘Frans ontbijtje’ a
raison van f 4,95, en vervolgens al bladerend en luisterend een aantal heerlijke uren
zoekbrengt, totdat het uur van sluiting is aangebroken. De kunst om hem daartoe te
verleiden kent haar raffinementen, zoals een roltrap die alleen naar boven gaat, en
de ‘aanbiedingen’ op bijna de hoogste verdieping. De anonimiteit die een warenhuis
aankleeft moet zorgen dat ook de niét-lezers hun drempelvrees voor boekhandels
overwinnen. Ook bij de keuze van de plek voor het gebonden leesvoer, discreet achter
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de lift, kwam psychologische kennis kijken. Het is van daar maar een paar treden op
naar de Nederlandse literatuur, een opstapje dat Schoemakers zijn clientèle graag
ziet maken. Het is nog de vraag of de Privé een plaats krijgt tussen de tijdschriften,
maar dat besluit heeft met de standing van de zaak te maken, niets meer met de
streng-gereformeerde principes die het bewind van oprichter J.H. Donner, oom van
de schaker, eertijds kenmerkten. De tijd dat het fonds van De Arbeiderspers als te
goddeloos gold om ter verkoop aan te bieden is definitief voorbij.
‘Totaalboekwinkel’ Donner (tweeduizend vierkante meter verkoopruimte) opent
deze zaterdag zijn deuren. Nú wordt op alle vier etages nog verwoed getimmerd. Op
veel plekken ontbreekt nog het zachte tapijt, dat bedoeld is om het intiem-huiselijke
karakter van de verschillende afdelingen te creeren. Contrasterend hard vinyl markeert
de looppaden. De meeste boekenkasten - de huisvesting voor honderdduizend boeken
- kunnen al worden ingeruimd. De architect verklaarde, als beddenfabrikant Charles
van Ganzen tegenover Boorman, ijzer vergaand superieur aan hout, want ‘houten
planken buigen door’. De bekroning van de metalen kasten met natuurstenen frontons
vereiste nog een heel speciale constructie. De directeur is ontroerd door hun aanzicht:
‘Vindt u ook niet dat het net Griekse tempeltjes zijn?’ Toch ontbreekt er nog iets aan
Schoemakers jongensdromen. Zijn scenario voorziet nog in de verkoop van software
en bladmuziek, benevens de vestiging van een galerie, ‘en ik weet zeker dat het ook
daar eens van zal komen.’ Nu al beschikt Donner over een semipermanente
tentoonstellingsruimte. Drie maanden per jaar vindt er de héle ‘handling’ van de
schoolboeken plaats, maar wat zou buitenlandse uitgevers kunnen verhinderen om
in Rotterdam een tussenstop te maken vanuit Frankfurt, om ook hier hun fonds te
exposeren? De kansen om een ‘literair ontmoetingspunt’ te verwezenlijken zijn des
te groter nu de tentoonstellingsruimte van de Rotterdamse Kunststichting onlangs
wegviel.
Schoemakers' uiteenzetting over ‘de filosofie achter onze totaalboekhandel’ stelt
het merendeel van de aanwezige leden van de pers tevreden. Slechts de journalist
van de kwaliteitskrant wil er nog wel het zijne van weten, maar hij bewaart zijn
vragen liever voor een exclusief, persoonlijk gesprek, zo dadelijk. Mag dat? Dat
mag, maar mag de directeur dan zélf een vraag stellen? Natuurlijk, maar op het
gevraagde oordeel over de inrichting van wat toch maar het liefst een ‘cultuurwinkel’
moet heten, komt slechts wat onduidelijk gemompel. En dan heeft Schoemakers nóg
iets op zijn hart: ‘U en uw collega's spelen met boekbesprekingen en
boeksignalementen een belangrijke rol in het informeren van het publiek, maar wéét
u wel dat het voor de boekhandel heel moeilijk is om aan de door u opgewekte
behoefte te voldoen?’ Ook al wordt het personeel van gratis abonnementen voorzien,
het blijft een probleem om aan vragen als ‘dat boek over Iran, u weet wel’ te voldoen.
Als de programmeur van het bedrijf straks tijd over heeft gaat hij daarom een
computerprogramma maken, dat recensies bereikbaar maakt op zeer vage trefwoorden.
Zulke service is bedrijfseconomisch interessant: ‘Het is in ons belang om die behoefte
niet te laten wegebben.’
Nu het bedrijfsrendement dan toch ter sprake komt: Schoemakers heeft als
rechtgeaard ondernemer niet zoveel verbeelding dat hij zich als ‘cultuurdrager’ wil
manifesteren. De beoogde jaaromzet van twintig tot vijfentwintig miljoen gulden
maakt dat er, wat de omloopsnelheid van boeken betreft, inderdaad wel eens
concessies moeten worden gedaan, ‘hoewel wij hier natuurlijk het systeem van interne
subsidie kennen.’ En al worden ook bij Donner winkeldochters getolereerd, ‘er zijn
toch spanningsvelden.’ Het verlossende woord wordt gevonden als Schoemakers
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zijn plannen tot het samenstellen van ‘onderwijspakketten’ ten behoeve van
wetenschappelijke instituten en scholen ontvouwt: ‘Noemt u ons liever makelaar.’
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[30 juli 1988 - Nummer 30]

Ter zake
Het bericht dat Doeschka Meijsing ontkende zitting te hebben genomen in de jury
voor de Betje Wolff Prijs (f 5.000,-), en dat het juryrapport ondanks het vermelden
van haar naam en die van Emmy van Overeem geheel voor verantwoordelijkheid
kwam van haar Elsevier-collega Wim Zaal, deed prijswinnares Fleur Bourgonje
opschrikken. Bourgonje overwoog zich te distantiëren van de prijs, maar gelukkig
slaagde de gemeente Beemster er in allerijl in om te voldoen aan haar voorwaarde
om de prijs toch in ontvangst te komen nemen: een bekrachtiging, achteraf, van het
juryrapport door alle betrokken leden. Doeschka Meijsing bleek niet het hart te
hebben om ‘een collega-schrijfster’ de prijs te misgunnen en tekende daarom alsnog.
De feestelijke uitreiking, afgelopen zondag, woonde ze niet bij: ‘Tenslotte was ik
geen jurylid, daar blijf ik bij.’
‘God is de ongekende kracht die in ons is,’ liet Yoko Ono per briefkaart weten. Ono
staat daarmee sterker in haar geloof dan de aartsbisschop van Canterbury, die toegeeft
slechts uit de tweede hand en derde hand te weten wie of wat God is: ‘Ik ken Christus
uit het Evangelie, en een van mijn voorgangers heeft gezegd dat in God niets is dat
niet op Christus lijkt.’ Een door de Londense uitgeverij Pelham Books voor oktober
aangekondigd boekje, My God, geeft honderdveertig prominente antwoorden op
twee eenvoudige vragen: ‘Wie of wat is God?’ en: ‘Wat gebeurt er als u dood gaat?’
Geen van de honderdveertig ‘beroemde en invloedrijke mensen’ - de medewerkerslijst
loopt van Yehudi Menuhin tot Spike Milligan - die op verzoek van actrice Hayley
Mills en musicus Marcus Maclaine hun intiemste overtuiging openbaarden, delen
in de royalty's, want die zijn bestemd voor het Save the Children Fund. Onder de
met de persmailing meegezonden gefotokopieerde antwoorden is dat van schrijver
Kingsley Amis het kortst: ‘1. Niemand; 2. Niets.’ Amis geeft de samenstellers alvast
zijn toestemming voor publikatie van zijn brief, ‘ondanks uw voornemen om de
antwoorden van such horrible people als de aartsbisschop van Canterbury, Peter
Ustinov en Spike Milligan af te drukken.’
Fotograaf Martin Kers had zijn ‘levenswerk’, een fotoboek met Holland-foto's dat
Hollandboek moet gaan heten, nog maar kort geleden ingeleverd bij de uitgever,
Schipper-Terra in Laren, toen hij bij zijn boekhandel het boek Holland zag staan,
beletterd met zijn eigen naam. Het plezier om zichzelf gedrukt te zien was ditmaal
slechts een verdeeld genoegen: de voorin als uitgever genoemde ICOB, wat staat
voor Inkoop Combinatie van Opruimingspartijen Boeken, had van de (viertalige)
uitgave naar zijn smaak een verdrietig rommeltje gemaakt, tot in de toeschrijving
van door anderen gemaakte foto's toe. Ook door de fancy-prijs - ‘nu voor f 24,50’ -

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

van de ICOB-uitgave, die el te concurrerend is voor de f 49,50 die Schipper-Terra
voor Kers' Hollandboek gaat vragen, zag Kers zich gedwongen tot het aanspannen
van een kort geding tegen ICOB. De rechter gaf hem gelijk: ICOB moet het
verspreiden van het boek staken, op straffe van een dwangsom van f 250.000,-. De
Amerikaanse ‘packager’, Bison Books bleek de schuldige te zijn: die vroeg Kers
telefonisch om dia's, die de fotograaf inderdaad afstond in de overtuiging dat hem
om bijdragen werd gevraagd aan een Engels fotoboek, dat vervolgens op verzoek
van ICOB ook voor de Nederlandse markt gemaakt werd. Kers heeft lering getrokken
uit de zaak: ‘Ik zou al mijn collega's willen waarschuwen: vraag altijd om schriftelijke
bevestiging van overeenkomsten.’ Bij ICOB is directeur H.P. Albarda verontwaardigd
dat Kers zich telefoontjes van zijn kant niet meer weet te herinneren, en ook omdat
Kers niet tot een schikking bereid was. Albarda vindt het ‘ongehoord’ dat een boek
‘waar tenslotte niets onwelvoeglijks in staat’ vernietigd moet worden. Bison Books
legt zich volgens Albarda niet bij het vonnis neer; een hoger beroep is aangetekend.
Er is grote financiële schade geleden, bevestigt directeur Alberda, die echter toch
wel weer mee zou kunnen vallen: ‘De rechter heeft ons veroordeeld om het boek
niet verder te verspreiden en de boekhandels aan wie we het geleverd hebben, te
vragen om retournering ervan. De dwangsom staat op het schrijven van die brief, en
dat hebben we inmiddels gedaan, maar er zijn natuurlijk boekhandels die dat verzoek
aan hun laars lappen. Waarom zouden ze ook? Ze kunnen dat boek best verkopen.’
Sinds mevrouw Henriëtte de Vet-Hoogeboom - die niet genood werd voor de Adriaan
Roland Holst-herdenking die vorige maand in haar woonplaats Bergen werd
gehouden - haar memoires als de huishoudster van de prins der dichters prijsgaf aan
de Verenigde Noordhollandse Dagbladen, ligt diens reputatie als liefde sprins op
straat. Zo heeft ex-burgemeester Lo de Ruiter, als voormalig huisvriend tevens
voorzitter van het op initiatief van de dichter opgerichte Adriaan Roland Holst Fonds,
het bij de christelijke lezers van zijn column verbruid door de lovende woorden die
hij uitsprak over ‘een man die het huwelijk “afschuwelijk” en “gruwelijk” vond, en
de ene na de andere vrouw in zijn bed had’, zoals een gekwetste Bergense ingezetene
laat weten. Mevrouw De Vet-Hoogeboom kreeg als negentienjarig dienstmeisje te
maken met de grote hartstocht van haar baas: ‘Hoewel hij toen toch al zevenenzeventig
was, boden de vrouwen zich niet alleen aan, maar drongen ze zich op. Hij vond ze
in zijn bed en bad en moest ze soms wegsturen. Oom Jany maakte gebruik van
vrouwen, maar nooit misbruik. Hij heeft een aantal goede en trouwe vriendinnen
gehad, maar ook veel, die enkel op zijn naam afkwamen. Een soort groupies, ja.’
Zelf wist mevrouw De Vet zich te onttrekken aan de avances van haar werkgever:
‘Oom Jany, heb ik toen gezegd, ik ben niet uw muze, ik ben uw schoonmaakster.’

Alistair Horne deed er tien jaar over, maar nu is zijn biografie van de Britse premier
Harold Macmillan dan toch af. Home had de volle instemming van zijn onderwerp:
Macmillan stierf in 1987 en was wonderfully beleefd tegenover zijn biograaf, die
echter geen inzage kreeg in de brieven over zijn huwelijkscrisis. Macmillan raakte
in 1932 overspannen door de ontrouw van zijn vrouw Dorothy. Home is ook niet
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helemaal tevreden over wat hij te weten kwam over Macmillans rol bij de repatriering
van Witrussen en anticommunistische Joegoslaven naar de Sovjetunie en Joegoslavië.
Hij herschreef het hoofdstuk vele keren: ‘Ik zal de hele waarheid daarover nooit te
weten komen, maar ik weet dat ik nu het begrip over die gebeurtenissen heel dicht
benader. Sinds Nikolaj Tolstoj zijn The Minister and the Massacres schreef is er veel
meer bekend geraakt.’ Homes biografie wordt in oktober in drie gedeelten
voorgepubliceerd in The Sunday Times. Het boek verschijnt in diezelfde maand bij
Macmillan.
Bij uitgeverij De Arbeiderspers was een Carmiggelt-herdenkingsboek al zo goed
als gereed, als verrassing voor de volgende boekenweek. Samenstellers Leo Verhagen,
Pierre Roth en Ruud Broens, selecteerden ‘klassieke’ en recente stukken over
Carmiggelt, interviews en autobiografisch getinte Kronkels die nog niet eerder in
druk verschenen zijn, aangevuld met werk van Carmiggelt-illustratoren, een
bibliografie en wat curiosa. ‘Maar misschien was de opzet toch niet helemaal
gelukkig,’ zegt Arbeiderspers-redacteur Martin Ros, ‘en die wordt daarom nu in
heroverweging genomen.’ Ros vindt het spijtig dat het ‘grote Carmiggelt-boek’ er
niet op korte termijn komt, maar het perspectief dat er ‘hopelijk nog volgend jaar’
twéé boeken komen, een met stukken van en een met stukken over Carmiggelt, maakt
hem erg gelukkig. Carmiggelts zoon Frank Carmiggelt bevestigt namens de erven
dat het ‘hybridische’ karakter, ‘met van alles en nog wat erin’ een bezwaar vormde
voor medewerking: ‘Wij wilden graag een boek dat De Arbeiderspers oorspronkelijk
voor ogen stond, een boek over mijn vader, en dat wordt het nu ook, in goed overleg.
Hoogstens hebben we die oplossing wat laat gevonden.’

Gedicht
Ouders
Ze niet troosten, niet even
haar doorgelegen lijf optillen,
niet voor een minuut
zijn tremor stillen,
ze laten zitten
met wat ze er nog bijkrijgen.
Ze jong houden in uitgeleefde
albums. Steeds meer spoken
van ze zien, hun bijna dode
namen repeteren. Het uitvergroten
van verdriet.
Hun pijn niet willen hebben,
tegen het bos schreeuwen
of ze wel kunnen met zoveel
bomen tegelijk. Schuilen
bij vrouw en kinderen.
Ze niet bezoeken,
je vader niet, je moeder
niet. Hele nachten met ze leven,
ze in eenzaamheid koesteren.
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Ze laten sterven alsof
je niet uit ze geboren bent.

VICTOR VROOMKONING
Uit: Maatstaf, 1988 nummer 6
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De Kassandra van de literaire kritiek
Lionel Trilling en de cultuur van het onbehagen
Lionel trilling en het modernisme De cultuur van het onbehagen door
Jeroen Koch Uitgever: Utrechtse Historische Cahiers, Lucas Bolwerk 5,
Utrecht, 128 p., f 15,Carel Peeters
‘Intellectuelen die vitaal en duidelijk schrijven zijn net zo schaars als lage huren in
New York en San Francisco.’ Geen slechte zin, en een bewijs dat de schrijver ervan,
Russell Jacoby, een goede kans maakt in ieder geval zelf wel tot het schaarse goed
te behoren. Hij schrijft het in zijn boek The Last Intellectuals, een essayistische elegie
op het verdwijnen van de intellectuelen voor wie de publieke cultuur nog bestond.
De huidige intellectueel heeft zich vooral verschanst achter de hekken van de
academies om daar zijn specialisme te beoefenen, waarvan echter weinig direct
verband houdt met de publieke cultuur. Hij behoort dan wel tot de intelligentsia,
maar is geen intellectueel meer. Daarvoor is nodig dat het specialisme soms het
specialisme gelaten wordt. Jacoby ziet geen intellectuelen meer van onder de
vijenveertig, en als ze er zijn behoren ze tot een te makkelijk te identificeren groep,
een groep met te voor de hand liggende aversies en voorkeuren, de neoconservatieven.
Jacoby's boek is met John Fekete's verzameling essays Life after Postmodernism
een goede graadmeter voor het denken over cultuur, althans in Amerika. De
inkapseling van de intelligentsia in de sfeer van de universiteiten en de weinig vitale
erfgenamen van de jaren zestig hebben ervoor gezorgd dat levenwekkende ideeën
ergens anders vandaan komen. Fekete's boek is ook een elegie, want de essays zijn
bedoeld om gedachten te ontwikkelen ‘beyond the horizons of the more nihilistic
and paralyzing aspects of postmodernism’. Beide boeken zijn een aanwijzing dat
men zich toch ongemakkelijk begint te voelen met niets om de gedachten aan te
slijpen. Fekete c.s. voelen er kennelijk niet veel voor om de postmoderne suggestie
te volgen die uitgaat van het fotorealistische schilderij op het omslag van het boek:
een man die op de rug gezien in een gelaten houding op de zee uitkijkt terwijl op de
tafel achter hem een revolver ligt... te wachten, of te lonken.
Lionel Trilling overleed in 1975 en heeft het postmodernisme in zijn
uitgekristalliseerde vorm dus niet meer meegemaakt. Dat is hem bespaard gebleven,
want als er iemand niet geschikt voor was, dan was hij het. Trillings zorgen hadden
nog betrekking op het modernisme en Jeroen Koch slaagt erin duidelijk te maken
hoe tweeslachtig Trilling was in zijn waardering. Lionel Trilling en het modernisme
- De cultuur van het onbehagen is een essay van een historicus en dat verklaart
waarom Koch de nadruk legt op Trillings ideeën over politiek en cultuur en minder
over literatuur. René Wellek, in zijn evenwichtige exposé van Trillings
literair-kritische werk in het zesde deel van zijn A History of Modern Criticism, geeft
een reeks voorbeelden van Trillings waardering voor modernistische literatuur omdat
zij de menselijke conditie vertolkte, terwijl Trilling de consequenties ervan voor de
publieke moraal en de toestand van de cultuur op hetzelfde moment afwees. Trilling
beoordeelde het intellectuele temperament van een cultuur en dat leidde wel eens tot
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literair moralisme. Wellek doet ook de verrassende uitspraak dat Trilling dichter bij
de New Critics stond dan men algemeen aanneemt en hij wijst daarvoor op Trillings
nauwkeurige behandeling van individuele werken (zoals in zijn Prefaces to the
Experience of Literature).

Pasklaar idee
Koch erkent dat Trilling het zelf niet of zelden had over ‘modernisme’. Hij had het
over de ‘adversery culture’ of over ‘the modern element’. Wanneer hij het heeft over
‘authenticity’ (tegenover ‘sincerity’) bedoelt hij hetzelfde: een cultuur waarin
irrationalisme, ongestileerde emoties en gedragingen de overhand hebben, tegenover
‘sincerity’, het onbereikbare ideaal waarin de belangen van het individu zouden
harmoniëren met die van zijn medemensen. Trilling vond het een schokkende en een
verbazingwekkende ontwikkeling dat het modernisme wat Koch noemt
‘gedomesticeerd’ werd, dat het tot een gemeenplaats was uitgegroeid. Het antisociale
individualisme, irrationalisme, de verheerlijking van geweld, de antihouding ten
opzichte van ‘cultuur’ in het algemeen waren tot pasklare ideeën geworden. Het was
een cultuur van vijandigheid tegenover cultuur, een ‘adversary culture’. Het was
vooral dit aspect, dat het modernisme op een orthodoxie was uitgelopen, waar Trilling
zijn bedenkingen tegen had. Het modernisme van Flaubert, Kafka, Joyce, Lawrence
of Thomas Mann was nog een tegenwicht geweest, een reactie op de overheersende
waarden in de tijd waarin ze leefden; hun individualisme stond tegenover een
overweldigend collectivisme; de nadruk die ze legden op de complexiteit van de
werkelijkheid en de samenleving stond tegenover versimpelingen door religie,
nationalisme en culturele zelfgenoegzaamheid. Dit modernisme beantwoordde aan
Trillings idee van cultuur, waarvan ‘complexity’ het meest kenmerkende aspect was.
Daarin heeft een dialectiek tussen conformisme en nonconformisme plaats, twee
menselijke neigingen die elkaar in evenwicht houden.
Trilling wees in zijn essays voortdurend op de menselijke neiging om te
versimpelen: door ergens in te gaan geloven, door maar aan een kant van een zaak
te denken, door gelijkgezinden te zoeken. Intellectuelen waren wat dit betreft niet
anders dan andere mensen; sinds de Franse Revolutie was volgens Trilling het
altruïstische element in het intellectuele denken soms zo overheersend dat dit
idealisme tirannieke trekken kon gaan aannemen, zoals in het communisme ook
gebeurde. Het ideaal van ‘sincerity’ werd daarin niet opgevat als iets oneindig
gecompliceerds, maar als een bereikbaar ideaal. Koch citeert een uitspraak van
Trilling over het bedrijven van politiek die het er inderdaad niet eenvoudig op maakt:
in Trillings definitie van politiek zou ‘every human activity and every subtlety of
every human activity’ verwerkt moeten zijn. Bij twee schrijvers vond Trilling steun
voor zijn idee van de fundamentele complexiteit van de werkelijkheid en de geest:
bij Scott Fitzgerald en bij Keats. Van Scott Fitzgerald is de uitspraak: ‘The test of a
first rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same
time and stil! retain the ability to function.’ Bij Keats vond hij de formule van de
‘negative capability: het vermogen om een bestaan te leiden vol onzekerheden,
mysteries en twijfel, en zonder op een irritante manier uit te zijn op feiten en
redelijkheid.
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Conformisme
In het modernisme van de jaren vijftig en zestig was volgens Trilling het conflict
tussen de kunstenaar en de maatschappij verdwenen. En conflict, dat was het hart
van de relatie tussen de kunstenaar en de maatschappij. Toen de in Trillings ogen
cultuurvijandige kunstenaars en intellectuelen door de maatschappij zonder
noemenswaardige tegenstand werden geaccepteerd, neigde hij tot een conformistische
houding. Zijn conformisme was een reactie, want in de kern veranderde hij niet.
Trilling prees de niet erg in de mode zijnde Hegel omdat hij als eerste had gewezen
op de ‘vervreemding’. Dat was volgens Trilling namelijk kenmerkend voor
kunstenaars in een hoog ontwikkelde samenleving. Zij waren de hoeders van de
kanten van het leven die door die samenleving weggedrukt werden en zij lieten de
‘tragische dilemma's van het menselijk bestaan’ zien. Vertolkers hiervan waren
volgens Trilling in zijn boek Sincerity and authenticity de ‘neef’ in Diderots De neef
van Rameau, de man in Dostojewski's Herinneringen uit het ondergrondse en Kurts
in Joseph Conrads Heart of Darkness. Trillings lof voor Hegel had een onverwacht
gevolg: het begrip ‘vervreemding’ werd een van sjibboletten van de tegencultuur:
het gold daarin niet alleen voor kunstenaars, maar voor alle mensen in een
kapitalistische samenleving. De bedoeling van de tegencultuur, zoals verwoord door
Theodore Roszak en Norman O. Brown, was dat die vervreemding werd opgeheven.
Het verschil tussen Trilling en de filosofen van de tegencultuur was echter dat Trilling
de ‘vervreemding’ als een onvermijdelijke toestand beschouwde waarvoor geen
oplossing bestond. Dat mensen in geen enkele samenleving gelukkig kunnen worden
betoogt Freud in Das Unbehagen in der Kultur, een boek dat grote invloed heeft
gehad op Trilling. Cultuur was het resultaat van moeite en van sublimering van de
antisociale drift in mensen. Het niet zo maar kunnen uitleven van die drift maakt
mensen er niet gelukkiger op. Trilling beschouwt Freud niet alleen als degene die
iets fundamenteels heeft gezegd over de onmogelijkheid om echt gelukkig te worden:
‘Voor Trilling lag het aantrekkelijke van Freuds niet al te complexe cultuurtheorie...
in het feit dat ze gebouwd was rond ambiguïteit en paradox. De mens was en bleef
gevangen in de tegenstrijdigheden van zijn eigen geest. Enerzijds werkte hij
blijmoedig mee aan de ontwikkeling van de beschaving, anderzijds wilde hij zich
aan het resultaat van deze arbeid onttrekken: de mens bevond zich ‘within and beyond
culture’, schrijft Koch.

Lionel Trilling
JILL KREMENTZ

Mind
Hoewel Trilling in alle opzichten een verdediger van de beschaving genoemd kan
worden, was het begrip ‘cultuur’ voor hem niet zonder negatieve connotaties. Hij
zag het gevaar van het ontstaan van een inerte en passieloze cultuur, beheerst door
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het idee van ‘het goede leven’, verlicht door de rede en geslepen door de kunst, zoals
de humanistische traditie die uitlokt. Om die reden gaf hij zijn laatste boek de titel
Beyond culture: om te benadrukken dat de voornaamste functie van kunst en denken
de bevrijding is van het individu ‘from the tyranny of his culture in the environmental
sense and to permit him to stand beyond it in an autonomy of perception and
judgement’. Deze behoefte om te ontkomen aan de tirannie van de heersende cultuur
had niet alleen betrekking op het succes van de vijanden van de cultuur (die voor
Trilling al tot het establishment behoorden), maar evenzeer op die kanten van de
(Amerikaanse) cultuur waar hij niets mee te maken wilde hebben, de cultuur van de
handel en het geld die het karakter van de kunst steeds meer ging bepalen.
Trilling ontwikkelde een moeilijk begrip van ‘geest’ en ‘verstand’ dat hiermee
verband houdt. Hij beroept zich op de oude Grieken, Jefferson, Wordsworth en H.G.
Wells als hij in Mind in the Modern World een pleidooi houdt voor de esthetische
waardering voor ‘mind’, een begrip dat niet eenduidig in het Nederlands te vertalen
is met ‘geest’ want het bevat ook het verstand. Zeker is dat het bij Trilling iets is dat
het irrationalisme in bedwang houdt, maar dat het nochtans niet zonder gevoel,
verbeelding of wil is. Het is iets zelfstandigs en lijkt nog het meest op wat men ‘de
rede’ zou kunnen noemen, als dat geen al te directe herinnering aan de Verlichting
zou oproepen. Wordsworth wordt door Trilling niet voor niets geciteerd, als om aan
te geven dat de romantische component niet over het hoofd gezien moet worden.
‘Mind’ is bij Trilling een menselijke eigenschap die het moet opnemen tegen de vele
bedreigingen die op hem afkomen. Tot ‘the concept of mind’ behoort het idee dat er
zoiets bestaat als behoefte aan objectiviteit (omdat er een grote neiging tot
subjectiviteit bestaat); dat bepaalde elementen in het denken moeten worden
onderdrukt ten behoeve van andere (omdat men graag denkt wat men wil denken);
dat er zoiets als hiërarchie bestaat (omdat men het liefst heeft dat alles gelijk is).
Trillings idee van ‘mind’ staat in een pessimistische traditie die ervan uitgaat dat van
mensen uit zichzelf niets goeds te verwachten valt, en dat er daarom iets moet zijn
dat dit tegengaat. Cultuur is bij Trilling de overwinning van de kant in mensen die
anders wil. Het is een defensief en op ervaring berustend concept, het is er om te
voorkomen dat we door menselijke irrationaliteiten worden overmeesterd. Het is bij
Trilling ook allerminst een triomfantelijk idee. Mind in de Modern World (zijn
Jefferson-lezing uit 1972) heeft zeker een Kassandra-achtige toon, maar hij vond
dan ook dat de elementen waaruit ‘mind’ is opgebouwd er steeds minder toe deden
in de moderne wereld.
Jeroen Koch slaagt er bewonderenswaardig in om Trillings vitale pessimisme niet
te versimpelen. Het was onvermijdelijk dat Trilling door de neo-conservatieven zou
worden gebruikt om het tij in de Amerikaanse politiek en cultuur te keren. Maar
Trilling is moeilijk te annexeren als men zijn door Koch bij herhaling vermelde
nuanceringen, tegenstrijdigheden en onzekerheden niet wil verdonkeremanen. Het
is ook waar dat Trilling de laatste jaren van zijn leven minder aandacht had voor de
klassieke modernistische schrijvers dan voor Orwell, Forster, Jane Austen, Matthew
Arnold en Henry James. Bij hen was hij zeker dat het schrijvers waren ‘who live
their visions as well as write them, who are what they write, whom we think of as
standing for something’.
Trillings eerste boek was een intellectuele biografie van Matthew Arnold, de
negentiende-eeuwse dichter, inspecteur van het onderwijs en essayist van wie de
uitspraak afkomstig is dat literatuur ‘a criticism of life’ is. Een van zijn bekendste
lange gedichten, ‘The Scholar Gipsy’, gaat over een jonge geleerde die de universiteit
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van Oxford verlaat om zich tussen de zigeuners te begeven. Daar leert hij veel, en
wanneer hij twee vroegere vrienden tegen het lijf loopt zegt hij hen dat hij nog wel
eens zal terugkeren naar Oxford, maar niet eerder dan nadat hij het geheim van de
zigeuners heeft doorgrond, zodat hij ‘de wereld verslag zou kunnen doen van wat
hij geleerd had’. Dit gedicht heeft niet voor niets een bijzondere plaats in Trillings
geest. Het vertelt hem hoe men zijn onafhankelijkheid van geest kan bewaren. Noch
Arnold, noch Trilling keerde zich allerminst van de wereld af, maar dat een geleerde
iets van een zigeuner in zich moest hebben stond voor hen vast.
■
The Last Intellectuals. American Culture in the Age of Academy van Russell Jacoby
is uitgegeven door Basic Books en wordt geimporteerd door Harper & Row.
Hilversum, f 43,20. Life after Postmodernism. Essays on value and culture van John
Fekete is uitgegeven door Macmillan, Londen, f 33,60.
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Gezien
Neoliberalisme door dr. G. Meijer. Van Gorcum, f 65,-. De economische theorie
achter de neoliberale keuze voor de marktprijs als ordenend beginsel van de
economie.’
1688: Revolution in the Family. A Royal Feud door Henri en Barbara van der Zee.
Penguin, f 25,50. Het familiedrama achter de Glorious Revolution.
De koude vrede. Koude oorlog en dekolonisatie 1945-1963 door Luc de Vos.
Lannoo/Unieboek, f 45,-. Twintig jaar politieke en militaire geschiedenis: het verband
tussen de Koude oorlog van het Noorden en de Warme oorlog in het Zuiden.
V in versvorm. Vrijheid, verzet en victorie 1940-1945 door Anthonie Donker.
Inleiding E.G. Groeneveld en Lisette Lewin. f 24,50. Herdruk.
An Outdoor Journal. Adventures and Reflections door Jimmy Carter. Bantam, f
44,90, importeur Van Ditmar. Carters intieme reis door het land van zijn jeugd en
zijn passie voor de natuur, jagen en vissen.
Uit de memoires van soldaat Ivanov door V.M. Garsjin. Vertaling Richard
Kellermann Deibel. Bzztôh, f 27,50. Zeven verhalen van een 19de-eeuwse Russische
schrijver, waarin het gaat over oorlogservaringen en wankel geestelijk evenwicht.
The Pebbled Shore door Elizabeth Longford. Sceptre, f 25,10. Memoires van een
bekend Engels historica en biografe.
A Talent To Annoy door Nancy Mitford. Oxford Paperbacks, f 25,10. Essays,
journalistieke stukken en boekbesprekingen uit de periode 1929-1968 bij elkaar
gebracht door Charlotte Mosley.
Schoon ver van u door Ralph Boekholt. Moesson, f 17,50. Verzamelde cursiefjes,
eerder verschenen in het tijdschrift Moesson dat zich met Indische letteren bezighoudt.
De wisselhandel door Anthony Powell. Vertaling J. Verheydt. Agathon, f 34,90.
Deel 3 uit Powells romanserie ‘Een dans op de muziek des tijds’.
Pessimisme als filosofie door H.J. Pott. Ambo-wijsgerig, / 22,50. Inleiding tot het
denken van Schopenhauer.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Markiesje door Jos Ruting. Meulenhoff, f 29,50. Uit de nalatenschap van de in 1987
overleden schrijver selecteerden zijn zuster Lotte Ruting en Laurens van Krevelen
een aantal verhalen.
The Lost Summer. A Personal Memoir of F. Scott Fitzgerald door Tony Buttitta.
Sceptre, f 20,80. Herinneringen aan een vriendschap.
First Lines. An Anthology of Poems Written in Childhood and Youth samengesteld
door en met een inleiding van Jon Stallworthy. Oxford Paperbacks, f 20,80. Jeudgwerk
van Milton, Wordsworth, Auden, Poe en andere beroemde dichters.
The Ulysses Guide door Robert Nicholson. Methuen, f 27,25. Een gids voor het
Dublin van James Joyce, geschreven door de conservator van het Joyce-museum.
Het waarmerk van de mens door dr. A. de Froe. Meulenhoff, f 34,50. Essays over
wetenschap en wijsbegeerte, gekozen uit de boeken ‘Van waarneming tot oordeel’
en ‘Fatum en Fortuna’.
Het KNIL van Tempo Doeloe door C.A. Heshusius. De Bataafsche Leeuw, f 49,50.
Honderden foto's die een indruk geven van het dagelijks leven van de Nederlandse
soldaten in Indië in de periode 1830-1950, van commentaar voorzien door de
oud-KNIL-officier Heshusius.

In het land der dwaze tegenstelling
Oud Eton-boys over hun kostschool

Aan het werk in de School Library

Eton Voices Interviews door Danny Danziger Uitgever: Viking, 290 p., /
55,90 Importeur: Penguin Nederland
Gert Hekma
Eton: niet de oudste, maar zeker wel de beste kostschool in Engeland. Een middelbare
school voor de elite die bijna vijf en een halve eeuw oud is en stijf staat van de
tradities. Eigenlijk is het meer een dorp dan een school, niet ver van het koninklijke
paleis van Windsor en Londen. Wat maakt Eton nu eigenlijk tot de beste school van
Engeland? In Eton Voices geven ex-leerlingen daar een antwoord op; zij vertellen
van hun leven op en ook wel na kostschool. Deze ervaringen stammen allemaal uit
deze eeuw, vanaf de Eerste Wereldoorlog tot en met de jaren zeventig.
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Op Eton worden een dikke twaalfhonderd jongens en een enkel meisje dat dochter
van een leraar moet zijn, voor een stevige prijs - zo'n halve ton per jaar tegenwoordig
- klaargestoomd voor de grote wereld, hetgeen in de praktijk meestal neerkomt op
de universiteiten van Cambridge en Oxford. Onderwijs wordt gegeven door ruim
tweehonderd leraren van wie sommige een ‘huis’ beheren waar ongeveer veertig
jongens wonen. Het is een oude school met de modernste voorzieningen en ruime
sportaccomodaties. De toelating gebeurt op grand van examens, maar gezien de
schoolgelden zullen de meeste jongens uit de ‘upper-class’ komen: veel bloed- en
geldadel.
Eigenlijk is de succesformule van Eton simpel: een mythische traditie die de snob
en het talent aantrekt. Het is aan de provoost en de directeur om erop toe te zien dat
op het niveau van leraren en voorzieningen het beste wordt geboden - en dat lukt tot
op heden heel aardig. Gezien Etons reputatie kunnen ze anderzijds talentrijke jongens
selecteren; en tegelijk voor eenmalige gelegenheden beroemdheden inviteren voor
lezingen en debatten. Niet alleen leidende politici laten zich graag verleiden met de
jonge elite te verkeren, dat geldt evengoed voor pop- en sportsterren. De kwaliteit
van de opleiding wordt in sterke mate gegarandeerd door het gezelschap waarin de
scholier verkeert. Een ander sterk punt is dat de school de jongens heel vrijlaat in
wat ze doen terwijl er eindeloze mogelijkheden bestaan om dingen te doen: debatteren,
musiceren, schilderen, lezen; sportvelden en laboratoria zijn vrij toegankelijk.
In de jaren zestig en zeventig is er veel veranderd, speciaal in de
gezagsverhoudingen. Het systeem van ‘fagging’ (dienstverlening van jonge aan
oudere scholieren) en ‘beating’ (lichaamsstraffen) is verdwenen. Wel is het steeds
een jongenskostschool gebleven. Het enige meisje dat in dit boek verhaalt van haar
schoolbestaan op Eton, heeft daar geen prettige herinneringen aan. Ook niet alle
jongens zijn enthousiast, maar de meesten wel. Voor hen vormden de
jeugdvriendschappen van Eton de basis voor het ‘old boys' network’ waardoor ze
later soepel doorstootten naar de top van de Engelse samenleving. Je leerde er
zelfverzekerd te zijn, want ‘your horizons have never been limited’. Alles kon er,
zoals alles later in het leven van een leien dakje zou gaan.

Pederastische gemeenschap
De reputatie van Eton berust op twee pijlers: intellectuele en sportieve kwaliteit. In
Eton Voices bekennen de geïnterviewden om het hardst dat het met de sportkoorts
alleszins meeviel, een merkwaardige bewering die het tegendeel doet vermoeden.
Echte sportlieden komen echter nauwelijks aan het woord in deze bundel. Over hun
ervaringen wordt gezegd: ‘I've known a lot of people (...), especially people who
were sporting heroes and have really been slightly sad characters ever since (sinds
hun schooljaren - G.H.), because nothing in life after they leave is ever better than
their Eton days.’ Vroeg succes brengt levenslange ellende. Aardig zijn de
verschuivingen in de sportmodes: vroeger ging voetbal door voor chique en tennis
voor ‘not done’, terwijl de balvechtsport ‘de muur’ sinds eeuwen de echte topper
van Eton is.
Het is misschien niet verrassend dat Eton door iemand een ‘pederastic institution’
wordt genoemd; wel verrast de openheid en de intensiteit waarmee de ex-leerlingen
van deze top-school in 1988 over homoseksualiteit spreken. Engeland is het land
van de dwaze tegenstellingen. Enerzijds een wet die een positieve voorstelling van
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homoseksualiteit in vele gevallen verbiedt, anderzijds een eliteschool waar
homoseksuele momenten de parels in de oester zijn. Verschillende geïnterviewden
zijn er zonneklaar over: zulke verlangens en zulke praktijken komen algemeen voor
in een situatie waar jongens steeds onder elkaar verkeren. Eén van hen is om
homoseksuele verhoudingen van Eton gejaagd; hij spreekt er even onbekommerd
over als anderen dat doen. De filmcriticus Derek Malcolm vertelt: ‘So it was a
homosexual society, a pederastic society. There was hardly anybody who didn't
desire little boys, and there was a great competition to get the most attractive fag, in
which I sort of joined, because in that kind of atmosphere there's no way you could
escape. I must tell you when I left Eton at eighteen, I was in pretty good terror for
about a year that I might be gay, and of course the worse kind of gay, liking little
boys.’ Ondanks zulke ervaringen slaagden de meeste jongens er overigens in op het
‘goede’ pad te geraken.
De heren hebben grote moeite deze homoseksuele verhoudingen te benoemen: er
is sprake van ‘friendship’, ‘buggery’ (sodomie) ‘gay’ of mutuele masturbatie. De
acteur Patrick Macnee: ‘Er was geen sprake van sodomie in Eton, het was allemaal
gebaseerd op sensualiteit, penetratie kwam er niet bij te pas. In die zin was het geen
homoseksualiteit, het was een grote behoefte aan vriendschap en liefde.’ Vervolgens
gaat hij zichzelf tegenspreken: ‘Het is de beste tijd voor seksualiteit in het leven en
de gevaarlijkste, want het gebeurt met dezelfde sekse, wat nogal beangstigend is
denk ik.’ De schrijver John Moorhead geeft de paradoxale situatie aan waarin de
jongens zich bevinden: ‘Well, we were all gay, we were all queer, as we called it in
those days. Gay Eton! The wonderful hypocrisy about the whole thing, I mean, you
were odd if you had not had some homosexual experience when you were there, and
yet the rules were that if you did have it, you got thrown out.’
Eton is niet alleen een homoseksueel, maar het was ook een sadistisch paradijs.
‘Fagging’ en ‘beating’ hoorden tot de routine van het onderwijs, waarbij het heersen
en straffen aan de jongens zelf werd overgelaten. Deze pijnlijke machtspolitiek
bevorderde ook weer de homoseksuele opwinding. De uitgever Anthony Blond over
deze lichaamsstraffen: ‘...for me, its only charm is sexual, not anything else.’ Malcolm,
nu over de ‘beatings’ door de kostschooljongens: ‘Ze mochten niet je broek naar
beneden doen, uit angst dat ze je zouden grijpen, in plaats van te slaan, denk ik.’
Sadisme en homoseksualiteit waren de seksuele vormen van Etons sociale systeem,
en de homoseksualiteit is het nog steeds. Wat waren de andere basisingrediënten,
naast seks, sport en talent? Nauw verbonden met het homoseksuele is de sterke nadruk
op schoonheid, die niet alleen in de architectuur of natuur, maar ook in de jongens
zelf is uitgedrukt. De ontdekkingsreiziger Sir Ranulph Twistleton-Wykeham-Fiennes:
‘Ik was een mooie jongen, en daar werd ik mijn hele leven door bezocht. Dat ze me
‘een mooie jongen’ noemden en dat de grotere jongens naar me keken, haatte ik.
Andere ingredienten uit voorbije tijden, die zeker de wreedheid van de jongens onder
elkaar bevorderden, waren de koude en de honger: het was in Eton nooit warm en
het eten liet veel te wensen over.
Eton is waarschijnlijk niet veel corrupter dan de rest van Engeland, maar omdat
daar de elite wordt opgeleid, loopt het meer in de gaten. Behalve over de hypocrisie
en de wreedheid, wordt over een andere smet op het blazoen van deze instelling, het
antisemitisme, een verhaal tot drie keer toe herhaald. Op de dag dat de geallieerden
Duitsland hebben verslagen, viert Engeland, en dus ook Eton, feest. In het
kostschooldorp loopt het nogal uit de hand, en een joodse jongen ontkomt
ternauwernood aan een lynchpartij. Les extrêmes se touchent, juist aan de top?
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Leven in een scheur van de werkelijkheid
Cynthia Ozick en de erfenis van Bruno Schulz

Cynthia Ozick

De Messias van Stockholm door Cynthia Ozick Vertaling Mea Flothuis
Uitgever: Van Gennep, 149 p., f 29,50
Hans Schoots
In Cynthia Ozicks romans en korte verhalen komen we regelmatig individuen tegen
die trachten eigenzinnig te blijven in een wereld die aanpassing eist. Dit is niet zo
verrassend als we weten dat Ozick een joodse Amerikaanse is, geboren (1928) en
getogen in de Newyorkse Bronx, maar zeer gehecht aan de joodse cultuur. De
thematiek van het onafhankelijke en dus vaak eenzame individu tegenover een
nivellerende omgeving gaat voor haar echter veel verder dan de kwestie van de joodse
identiteit, bijvoorbeeld in haar vierde roman, De Messias van Stockholm.
Als we op de eerste pagina's daarvan kennismaken met Lars Andamening,
literatuurcriticus bij een dagblad in de Zweedse hoofdstad, heeft deze geen
noemenswaardige belangstelling voor de oppervlakkig waarneembare wereld om
hem heen want ‘de werkelijkheid is zo dun als papier en verraadt in al haar scheuren
haar intuïtief karakter’. Lars leeft in afzondering om zich geheel te kunnen wijden
aan de papierdunne realiteit van de letterkunde. Zijn collega's op de redactie
beschouwen hem als een obscuur type dat zich met duistere literaire werken inlaat.
Hij bemoeit zich niet met hen. Vrouw en kind hebben hem verlaten omdat hij geen
tijd voor hen had. Hoewel hij zijn ouders nooit heeft gekend, meent Lars met zekerheid
te weten dat hij de zoon is van de Poolse schrijver Bruno Schulz, die in 1942 werd
doodgeschoten door de Gestapo.
Schulz heeft werkelijk geleefd en publiceerde in de jaren dertig De kaneelwinkels
en Sanatorium Clepsydra. Zijn belangrijkste werk De Messias is echter nooit in druk
verschenen en het manuscript verdween spoorloos. Lars' hele bestaan draait om zijn
vermeende vader en diens legendarische boek. In zijn literaire opvattingen laat hij
zich door Schulz inspireren en bijgevolg gaat zijn belangstelling vooral uit naar
moderne Middeneuropese auteurs, voor wie de realiteit een allesbehalve vaststaand
gegeven is. Lars zelf leeft in een scheur in de werkelijkheid, een schemergebied tusen
feiten en fictie, een zelfgeschapen wereld waarin alles wankel en onzeker is. Hoe
wankel, dat blijkt wanneer zich een vrouw aandient die zichzelf de dochter van Bruno
Schulz noemt, maar die bovendien beweert het manuscript van De Messias in haar
bezit te hebben. Door deze ontmoeting wordt Lars gedwongen een voor hem pijnlijke
conclusie te trekken. Zo min als deze vrouw de dochter van Schulz kan zijn, is hij
diens zoon.
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Maar er is ook nog een manuscript. Ozick overtreft zichzelf in haar beschrijving
van De Messias die Lars ter inzage krijgt. Het betreft een uniek meesterwerk, dat
wordt de lezer op slag duidelijk. Plaats van handeling is de woonplaats van Schulz,
het dorp Drohobycz, dat verlaten is door alle menselijke bewoners, terwijl
afgodsbeelden er door de straten paraderen. Maar nu Lars wellicht het boek in handen
heeft dat steeds in zijn gedachten was, keert hij zich ervan af en bestempelt het
handschrift lichtvaardig als een vervalsing. Wil hij er niets mee te maken hebben
omdat hij toch de zoon van Schulz niet is? Ging het hem slechts om zijn identiteit
in deze enge zin? Het lijkt mij hier vooral om iets anders te gaan. Lars voelt zich
door opdringerige feiten verdreven uit de wereld van zijn verbeelding. De illusie van
Schulz' vaderschap is in rook opgegaan, terwijl ook de illusie van het onvindbare
boek weg is zodra het daadwerkelijk binnen handbereik komt.

Detective-achtig
Niets is echter zeker in De Messias van Stockholm. Of het opgedoken manuscript
werkelijk van Schulz is of niet, de lezer moet het uiteindelijk zelf uitmaken. De
meeste figurerende personages zijn vluchtelingen die een even onduidelijke identiteit
bezitten als Lars zelf. Ze wonen in Stockholm, Antwerpen of op een andere
willekeurige plaats en proberen zich thuis te voelen in hun nieuwe omgeving, maar
zijn continu bezig met hun oude vaderland. Van alles wat ze beweren over hun
verleden is de helft verzonnen - maar welke helft? Eigenlijk leven ze allemaal in een
scheur van dc werkelijkheid.
Wie in een roman verwarring wil zaaien over feit en fictie kan nauwelijks een
geschikter milieu uitzoeken. Ozick heeft haar verhaal een detective-achtig plot
gegeven, waardoor het beeld dat de lezer zich vormt steeds een verschuiving ondergaat
met de introductie van nieuwe informatie. Zo blijft ook op die wijze de twijfel bestaan.
Alleen Lars Andamening maakt aan zijn lang gekoesterde onzekerheden rigoreus
een einde en verzoent zich met zijn omgeving van alledag. Zijn chef, die met lede
ogen heeft aangezien hoe hij zijn rubriek volschreef met beschouwingen over vreemde
auteurs waarin vrijwel niemand was geïnteresseerd, stelt nu met genoegen vast dat
de belangstellingssfeer van zijn recensent voortaan wordt bepaald door ‘Zweden en
toegankelijke Amerikanen’. ‘Geen Broch, geen Canetti, een beetje Kundera’ is zijn
advies aan Lars, dan is er uitzicht op een nieuwe kamer, een nieuw bureau, een rubriek
op dinsdag en zondag, in plaats van alleen op maandag.
En zo is De Messias van Stockholm niet alleen een roman over het onzekere van
de werkelijkheid en over de vage identiteit van vluchtelingen, maar ook het verhaal
over de ondergang van een boekbespreker wiens norm de middelmaat is geworden
en die zich voorneemt nooit meer te dromen of vragen te stellen. Toch wordt ook
Lars' oude levenshouding niet verheerlijkt. Zijn obsessies namen nogal eens
onsympathieke vormen aan, bijvoorbeeld toen hij emotieloos afstand deed van het
laatste aandenken aan zijn dochtertje, dat hij nooit meer zag omdat ze in Amerika
zat. Lars' credo dat de werkelijkheid zo dun was als papier betekende dat hij uitsluitend
belang stelde in drukwerk en illusies, niet in mensen. Naar het zich laat aanzien is
Lars van gekte in conformisme vervallen. Maar wie weet. Want ook het bespreken
van ‘Zweden en toegankelijke Amerikanen’ kan op integere wijze gebeuren. Neem
nou De Messias van Stockholm, een mooie, toegankelijke Amerikaanse roman die
heel wat te zeggen heeft.
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Rauwe grote-stadsverhalen
Between C & D New Writing From The Lower East Side Fiction Magazine
samengesteld door Joel Rose en Catherine Texier Uitgever: Penguin, f
22,95 Importeur Penguin Books Nederland
Joost Zwagerman
De geschiedenis van het Newyorkse tijdschrift Between C & D (eerder gesignaleerd
op de WVTTK-pagina van 9 januari van dit jaar) is representatief voor de hoge
snelheid waarmee kunst uit de subcultuur het officiële circuit in wordt gesluisd,
waarbij de kustbonzen natuurlijk hopen op deze manier de jongste kippen met hun
gouden eieren binnen te halen, nog voor de broedtijd is beëindigd. Na een bestaan
van vier jaar als regelrecht cult-tijdschrift verschijnt nu bij Penguin de bloemlezing
BETWEEN C & D. samengesteld door de oprichters en twee enige redacteuren van
het tijdschrift. Joel Rose en Catherine Texier. In hun inleiding op de bloemlezing
schrijven zij dat de vijfentwintig bijeengebrachte schrijvers geen literaire beweging
of nieuwe school vormen, maar dat zij wel een zekere afkeer delen, en wel die van
het gepolijste proza van bij voorbeeld John Cheever en John Updike. De in de Between
C & D-bloemlezing verzamelde schrijvers bedienen zich volgens Rose en Texier
vaak van rauw. ‘stads’ proza. Geld, seks en geweld zijn vaak de ingrediënten van
hun verhalen. Rose en Texier noemen William Burroughs. Henry Miller. Jean Genet
en L.F. Céline de schrijvers aan wie de door hun gebloemleesde schrijvers zich
schatplichtig tonen - ‘to Celine’ staat er zelfs voor in het boek.
De - veelal jonge - schrijvers in Between C & D mogen zich dan hebben laten
inspireren door de hierboven genoemde grootheden, voor wat betreft de
openingszinnen van hun verhalen heeft een wat meer in hun directe nabijheid
verkerend schrijfster als lichtend voorbeeld gefungeerd: Tama Janowitz. De eerste
zin van haar veelbesproken verhalenbundel Slaves of New York luidt: ‘After I became
a prostitute. I had to deal with penises of every imaginable shape and size.’ Van haar.
Janowitz, hebben de Between C & D'ers het volgende geleerd: stop wervende seks,
drugs en kitsch in de openingszin van het te schrijven verhaal, en de hedendaagse
lezer is al voor tenminste de helft overstag. Enkele voorbeelden van de op het
Janowitz-effect gebaseerde openingszinnen van verhalen uit Between C & D: ‘Last
night I had sex with a suspected murderer.’ ‘Duke and Jill do drugs.’ ‘I admit, I don't
do shit.’ ‘I am Marilyn Monroe and I'm speaking from the dead.’ En ten slotte eentje
die kan wedijveren met die van Janowitz: ‘So my heritage is a calculated fuck on
some faraway sunfilled bed while the curtains are being sucked in and out of an open
window by a passing breeze.’ Dit is geen scenario voor een videoclip maar het begin
van een oversekste monologue interieur door David Wojnarowicz.
De in de Between C & D -bloemlezing bijeengebrachte schrijvers moeten het
minder hebben van hun strikt literaire kwaliteiten dan van het shock-effect dat zij
begon met hun hard-boiled verslagen van het hedendaagse leven in de Newyorkse
jungle. Zo wordt in ‘George: Wednesday. Thursday. Friday’ van Dennis Cooper een
jonge acid-gebruiker door vijf in leer gestoken mannen min of meer aangerand (de
jongen is zo speedy dat hij nauwelijks beseft wat hemn overkomt). waarbij een van
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de mannen hem vuistneukt en een dag later zelfs letterlijk tot op het uiterste randje
van de dood geselt. En in Lisa Blauschilds ‘Witness’ is een jonge vrouw getuige van
een in een park gepleegde verkrachting en daaropvolgende moord. Als de politie
later bij haar aan de deur komt, ontkent de vrouw ook maar iets te hebben gezien,
niet omdat zij bang is voor eventuele represailles van de dader maar simpelweg omdat
een getuigeverklaring ‘too much trouble’ zou zijn: ‘What a shame, she was such a
nice girl. Oh well, that's life in the big city.’
De schrijvers die aan bod komen in deze verzamelbundel zijn ook in de Verenigde
Staten nog vrij onbekend, op Kathy Acker en Tama Janowitz na. (Van Acker staat
in Between C & D een fragment uit haar roman The Empire of the Senseless en
Janowitz droeg bij met een kille case history zoals die ook in Slaves of New York
zijn te vinden.) Al met al geeft de Between C & D-bloemlezing aan hoe volgens
sommige jonge Newyorkse schrijvers de toekomst van de Amerikaanse literatuur
eruit moet zien: ‘(...) shocking in its frank sexuality or violence, in its absence of
sentimentality, in the deliberate sketchiness of the characters’, stellen Rose en Texier
in hun inleiding. Ik betwijfel echter of we nog iets zullen vernemen van de
alternieuwste namen die zij presenteren. Er huizen nogal wat klonen van Acker.
Janowitz en Bret Easton Ellis in deze bloemlezing. Een verhaal is mij sterk bijgebleven
en dat is ‘The Fedora’ van Catherine Texier zelf. Het gegeven is volstrekt onorigineel
- moderne mooie jonge vrouw in The Big Apple - maar Texier schrijft sfeervol,
sensueel proza, en het grappige is eigenlijk dat haar verhaal helemaal niet aansluit
bij haar eigen polemische inleiding in Between C & D. Waarschijnlijk was Texier
de door haar beleden voorkeur voor rauw proza even vergeten toen zij ‘The Fedora’
schreef - rauw is het verhaal allerminst: op een gegeven moment wordt er zelfs bij
kaarslicht gevreeën.
■
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De vandaal en de non
Wat leert ons Rosalind Miles' ‘The Women's History of the World’?
Een wereldgeschiedenis is onvermijdelijk grotendeels een geschiedenis
van mannelijke heldendaden en vandalisme. De Engelse historica Rosalind
Miles deed een poging het anders te zien en schreef The Women's History
of the World (uitgegeven door Michael Joseph, Londen, f 55,70). Voor
Ethel Portnoy aanleiding zich af te vragen hoe het komt dat het boek maar
240 pagina's dik is.

Ethel Portnoy
‘Er is iets met dit boek,’ mompelde ik telkens onder het lezen. Maar wat dan? De
bedoelingen waren toch opperbest? Wat wil je nou als iemand de wereldgeschiedenis,
dat wil zeggen de wereldvrouwengeschiedenis, heeft trachten samen te vatten in 240
bladzijden? Rosalind Miles, de schrijfster van The Women's History of the World,
had duidelijk het nodige onderzoek verricht: er was een lange literatuuropgave, een
compleet register. Toch had ik het gevoel dat er iets ontbrak.
Het was dat register dat me op het spoor zette. Ik ging er namen in opzoeken, met
groeiend onbehagen. Waar was Erzsébet Báthory? Ruimschoots de evenknie van
haar edele landgenoot Vlad de Opspietser, en nog altijd in het bezit van het
wereldrecord moorden in vredestijd gepleegd door een persoon. En over oorlog
gesproken, waar was Ilse Koch, de beruchte bewaakster van Buchenwald? Je zou
toch denken dat Eva Perón in zo'n geschiedenis zou voorkomen, maar over haar geen
woord, al werd wel Golda Meir vermeld. Maar had ik voor Meir niet Meinhof, Ulrike
moeten zien staan? En als we het dan toch over die boeg gooiden, waar was alfabetisch
na Chadidja, de weldoenster van Mohammed, Chaled, Laila, de eerste vrouw die een
vliegtuig kaapte? Toen ik geen spoor van haar kon vinden onder Tsjiang of Tsjing
of zelfs onder de naam van haar man, dacht ik dat er een fout moest zijn gemaakt en
bladerde terug naar de tekst over de Chinese revolutie. Ja, daar was de heldhaftige
vrouw van Tsjow En-lai, maar nog geen letter over die enge vrouw van Voorzitter
Mao!
Wie een wereldvrouwengeschiedenis wil schrijven, moet iedereen proberen op te
nemen, anders wordt het een wereldgeschiedenis van heilige boontjes.
Niet alle vrouwen waren dapper, inventief, ambitieus en sociaal bewust, zoals dit
boek wil doen geloven. Ook zijn ze niet allemaal onderdrukt, vernederd, overheerst
en bedrogen. Het is inmiddels wel bekend dat al die dingen gelden. Belangwekkend
is dat ze zich overal waar ze door een speling van het lot de kans kregen, niet hebben
gedragen als mannen, maar als mensen. Daarom is een boek als dit, waarin de
personages allemaal per definitie nobel zijn omdat ze vrouw zijn, eigenlijk onnozel,
en zelfs schadelijk. Ik kan het alleen maar vergelijken met de manier waarop in veler
ogen na de Tweede Wereldoorlog de joden geen kwaad konden doen. Hoe
goedbedoeld die houding ook was, stoelend op schuldgevoel en boetvaardigheid, ze
was eigenlijk gewoon opnieuw een manier om hun de menselijkheid te onthouden
die het recht van mensen erkent om ‘slecht’ te zijn.
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Gewone mensen
Dat vrouwen per definitie goed zijn, is domweg ook weer een cliché waar vrouwen
onder lijden, en daar zal van moeten worden teruggekomen, ook door feministes,
willen vrouwen complete mensen worden en ook als zodanig worden geaccepteerd.
Daarom geloof ik niet, zoals sommige feministes, dat we een ‘betere wereld’ zullen
krijgen als vrouwen in ieder opzicht volledig aan het leven deelhebben of zelfs de
overhand krijgen. Overal waar ze een bepaalde macht hebben verworven, hebben
vrouwen geen hemel op aarde teweeggebracht, maar zich gedragen als gewone
mensen van hun eigen tijd en cultuur. Margaret Thatcher, die het beste levende bewijs
is van mijn stelling, heeft ongewild bijgedragen tot een nuchtere houding op dit punt.
Over nu tot die kwestie van de geschiedenis.
De geschiedenis is lange tijd hoofdzakelijk militair en politiek geweest, waarbij
mensen vooral de geschiedenis haalden dank zij de kolossale omvang van hun
misdaden: hoeveel landen ze veroverden, hoeveel burgers en soldaten ze om het
leven brachten, hoeveel buit ze bij elkaar wisten te graaien. Het meest geëerde
mensentype waren de vandalen, en dat werden de voorouders van edellieden en
koningen. De geschiedenis was het verslag van onderdrukking en geweld, van macht.
Naarmate de mensheid beschaafder werd, ging dat ook op voor de geschiedenis,
ofte wel de opvatting van wat belangrijk was en waard om vast te leggen. Goede
mensen, die goede daden verrichtten, kregen een zekere ruimte toebedeeld. Daarnaast
ontstond het besef dat er meer dan een soort geschiedenis kon zijn. Er konden
gespecialiseerde geschiedenissen zijn, van de wetenschap, de kunst, van uitvindingen,
ontdekkingen, ideeën en filosofieën, economische krachten, van dingen die tot dusver
minder belangrijk hadden geleken, zoals de graanprijs of het weer.
De halve wereldbevolking heeft bestaan uit vrouwen. Maar meestal ‘maakte’ het
andere geslacht geschiedenis, terwijl zij alleen maar toekeken. De geschiedenis is
tenslotte een verslag van activiteiten. Het is het verhaal van hen die deden en hen
die iets werd aangedaan. Van hen die heersten en hen die zwichtten. Van degenen
die beslisten en hen die zich die beslissingen lieten welgevallen. In die vergelijkingen
figureerden vrouwen doorgaans in het tweede lid. Het hoogste mannentype mocht
de vandaal zijn, het hoogste vrouwentype was niet de moeder - die op haar manier
actief is - maar de non: passief, aanbiddend, zelfopofferend, gehoorzaam.

Pioniers zonder volgelingen
Zelden, veel te zelden, zijn vrouwen de vertegenwoordiger geweest niet alleen van
macht, maar ook van uitvindingen en ontdekkingen, of ideeën en filosofieën. Toch
zijn ze dat ook wel geweest. Waarom zijn vrouwen dan zo ernstig door de
geschiedenis verwaarloosd?
Het woord geschiedenis betekent niet voor niets gewoonweg ook verhaal. Er is
iemand die dat verhaal vertelt, iemand die het schrijft. Die beslist wat belangrijk is,
ofwel wat de geschiedenis ingaat, en wat onbelangrijk is, ofwel wat weggelaten
wordt.
Waarom zijn vrouwen uit de geschiedenis weggelaten? Omdat dat wat ze doen,
en deden, niet belangrijk werd gevonden.
Prijzenswaardig, ja. Opmerkelijk, ja, wanneer ze lieten zien dat ze alles kunnen
wat mannen kunnen. Maar was het ook belangrijk?
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Zelfs in de literatuur, waar vrouwen in groten getale hebben uitgeblonken, zijn ze
geen bewegingen begonnen, hebben ze geen volgelingen verworven. Ze waren
uitzonderingen, en we weten allemaal dat de term ‘uitzonderingsgeval’ een andere
manier is om te zeggen dat het geval niet echt belangrijk is.
Geschiedenis is een ander woord voor onsterfelijkheid, en ook onsterfelijkheid is
een ‘goed’, een soort handelsartikel. Door de vrouwen die hier en daar in de
geschiedenis op de voorgrond zijn getreden te negeren en hen te behandelen alsof
ze niet belangrijk waren, hebben mannen dat terrein van onsterfelijkheid voor zichzelf
gereserveerd. Niet zozeer door gezamenlijk optreden, als groep (ik geloof niet in
komplotten), maar wel ieder afzonderlijk, en in dat streven hebben ze elkaar gesteund.
Mannen jagen in meuten en zien alleen andere man-

Harper's Magazine, 1918
‘WOULD YOU CONSIDER MARRYING ME - AND MAKING A HOME FOR MY DOG?’

Europa kent op het ogenblik drie regerende vorstinnen: Elizabeth, Beatrix
en Margaretha. Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Maar ze zouden
er geen van allen zijn als ze een broertje hadden gehad.
nen als serieuze concurrenten, terwijl ze geslaagde vrouwen zien als
uitzonderingsgevallen, als een soort rariteiten eigenlijk.
Neem het geval Adrienne Bolland. In 1919 vloog ze met haar eenmotorige
vliegtuigje van tachtig pk solo over de Andes, zonder enige vorm van verwarming
en zonder extra zuurstof. Op datzelfde moment werd door de Internationale Commissie
voor de Luchtvaart een regeling ontworpen dat beroepspiloten mannen moesten zijn;
dus verloor ze haar brevet en het bedrijfje dat ze had gesticht. Maar waarom moesten
het mannen zijn, zo vroeg Sophia Heath zich af. In 1926 wilde ze laten zien dat het
geslacht voor een piloot niet uitmaakte en doorstond terwijl ze ongesteld was al de
medische tests en bekwaamheidsproeven van diezelfde commissie, waarbij ze slaagde
voor navigatie, meteorologie, werktuigkunde en vliegtheorie. (Ze werd uiteindelijk
de eerste vrouwelijke piloot bij een luchtvaartmaatschappij - de KLM.)
In de geschiedenis zijn het net als elders de getallen die indruk maken, die tellen,
dus als we aan de luchtvaart denken, denken we aan mannen: de gebroeders Wright,
Gabriel Voisin, Nungesser en Coli, von Richthofen, Lindbergh, Antoine de St.
Exupéry, de namen schieten ons bij bosjes te binnen. Maar er is maar één vliegster
die echt in de herinnering voorleeft, Amelia Earhart, en dat dan nog voornamelijk
omdat haar verdwijning omgeven was door raadselen. Anders zou ook zij inmiddels
evenzeer vergeten zijn als Bolland en Heath.
Ik ontdekte Bolland en Heath in een heel nuttig en nuchter boek (minder verheven
eerlijk gezegd dan The Women 's History of the World), The Guinness Guide to
Feminine Achievements door Joan en Kenneth Macksey. Daar kwamen tal van
vrouwen in voor die Rosalind Miles niet vermeldt (of voor wie ze zich schaamt).
Maar uit die Guinness Guide komt een andere algemene indruk naar voren. De
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vrouwen erin lijken allemaal pioniers zonder volgelingen. Juist door hun zeldzaamheid
in het grotere geheel van de wereldgeschiedenis lijken ze buitenbeentjes, die
voortdurend iets proberen te bewijzen - en dat is een uiterst onmenselijke positie,
zoals elke Zen-meester je zal vertellen.
Akkoord, dus ze hebben het bewezen. Vrouwen kunnen alles wat mannen kunnen,
behalve misschien een koe optillen. Maar naarmate de tijd verstrijkt, wordt zelfs het
krachtargument minder belangrijk: grote kranen worden tegenwoordig bediend met
kleine hendeltjes. En wat betreft gelijke rechten, is er inmiddels wetgeving. Niettemin
hebben vrouwen nog een extra handicap die naar voren is gekomen bij onze
beschouwing van de vrouw in de geschiedenis - dat ze juist door hun wezen niet
serieus genomen worden.
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7
Europa kent op het ogenblik drie regerende vorstinnen: Elizabeth, Beatrix en
Margaretha. Dat vinden we volstrekt normaal. Het lijkt de gewoonste zaak van de
wereld. Maar ze zouden er geen van allen zijn als ze een broertje hadden gehad. In
de monarchie zien we bewaard, als een vlieg in amber, het imago van de mannelijke
voorrang, het idee dat de mannelijke essentie waardevoller is.
Zullen we een klein experiment uitvoeren? We proberen ons de figuur voor te
stellen van een sociaal-filosoof die tegelijk een groot en diepzinnig schrijver is. Hebt
u in gedachten het beeld gevormd? Laten we die figuur nu eens een naam geven.
Laten we haar Mary Ann noemen. Lijkt een soort tegenspraak; lijkt haast niet
mogelijk. Dat vond Mary Ann ook, dus schreef ze onder de naam George Eliot.
Resteert de zuivere getalskwestie. Hoeveel vrouwen moeten zich nog begeven in
het actieve leven, in tegenstelling tot het dienstbare leven dat ze nu in zo groten getale
leiden, om in de geschiedenis vooruit te komen en serieus te worden genomen? Tot
nu toe was de hele feministische beweging erop gericht hun die gelegenheid te geven,
in elk geval door wetgeving. Maar grijpen ze die kans ook? Het lijkt wel eens of het
niet de kwade wil of tegenwerking is van mannen die hen weerhoudt, maar iets in
de vrouwen zelf. Tal van mannen zijn zelfs opgetogen over tekenen dat vrouwen
initiatief nemen of excelleren, waarmee die mannen in feite de toekomst van het
mensdom bevorderen. Maar vrouwen gedragen zich soms alsof ze in een kooi met
onzichtbare tralies zitten; ze zijn nog altijd geboeid met onzichtbare ketenen. Om te
beginnen is er de kwestie van de ‘romantische liefde’. Romantisch bemind worden
is een van de weinige ervaringen die een vrouw kan hebben waarbij ze automatisch
het gevoel kan hebben dat er grote waarde aan haar wordt gehecht. Bovendien is
alles in de maatschappij erop gericht om haar ervan te overtuigen dat ze die ervaring
actief dient na te streven en als ze haar eenmaal heeft gevonden vast moet houden,
of als ze haar niet heeft ongerust moet zijn waarom niet, of als ze haar heeft verloren
zich minder waard moet voelen en er weer naar moet gaan zoeken. Als er in dat idee
zoveel geestelijke energie wordt gestoken, blijft er weinig over voor andere zaken.
Zodra ze de liefde gevonden heeft, is ze daar geestelijk zo van vervuld dat er verder
alleen nog ruimte is voor de verzorging van de eerste levensbehoeften.
Vrouwen benijden mannen hun vermogen om hun liefdegevoelens in een vakje
te stoppen, hun vrijheid om zich ook nog met iets anders bezig te houden. Voor de
meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van
de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van ‘verliefd’ te zijn, maakt vrouwen
tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn.
Intussen wordt door de maatschappij overal om hen heen het idee gevoed dat liefde
voor een vrouw alles zal oplossen, alles zal doen. In een advertentie onlangs voor
een verhaal in Privé over schaatskampioene Yvonne van Gennip, wordt haar in de
mond gelegd: ‘Liefde bracht mij naar de top!’. Let wel, niet training, niet talent, niet
de wens om uit te blinken - maar ‘liefde’.
Liefde is in de westerse wereld een ideologie geworden met dezelfde macht als
andere ideologieën, in dit geval in het bijzonder over vrouwen. Ze wordt niet als
ideologie herkend, maar is dat wel degelijk. Zo de godsdienst eens de opium van het
volk was, dan is dat idee van de ‘romantische liefde’ de opium der vrouwen geworden.
Onze maatschappij drijft op hun ontvankelijkheid voor die ideologie, en ze is overal.
Wat we in schaamteloze, flagrante vorm zien in bladen als Privé en Story, die
verzamelplaatsen van idéés reçues, vinden we in diffuse, subtiele maar net zo
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wijdverbreide vorm in films, reclame, mode. Het effect van dat alles is dat vrouwen
psychologisch worden beziggehouden terwijl mannen zich bemoeien met de echte
wereld.
Wat is de boodschap van het systeem aan vrouwen? De boodschap is dat ze
romantische liefde moeten vinden en vasthouden. Het feit dat op aarde op elk
willekeurig moment maar één pro mille van de mensheid echt ‘verliefd’ is, doet niets
af aan de druk op een vrouw om een toestand van ‘liefde’ te bereiken, anders leeft
ze niet echt.

Conformisme
Veel van wat mensen liefde noemen is niet meer dan genegenheid of sympathie,
gehechtheid of verbondenheid, voorkeur of voorliefde, achting of bewondering. Maar
op de schaal der liefde wordt hartstocht, hoe zeldzaam ook, beschouwd als het hoogste
goed, het toonbeeld en het ideaalmodel.
In dat model schuilt een merkwaardige dichotomie; een dergelijke liefde wil zowel
bezitten als geven. In elke liefde van dit type moet tussen die twee verlangens een
evenwicht gevonden worden. Op een bepaalde manier zijn mannen geïdentificeerd
geraakt met het eerste lid van de vergelijking, en vrouwen met het tweede.
Het was geruime tijd bon - ton, vooral onder mannen, om te spotten met
de feministes. Maar de jonge vader die ziet hoe slim en bijdehand zijn
dochter je is, houdt zijn hart vast voor haar lot in de wereld van de
toekomst.
Alle mannen weten instinctief een ding: zeg haar dat je van haar houdt, en je kunt
zowat alle kanten met haar op. Neem je liefde terug en ze is van de kaart. In beide
gevallen is ze uitgeschakeld. Dat soort liefde beteugelt een vrouw; ze valt zelfs uit
te drukken in verloren maanden of jaren van haar leven. Maar de publieke opinie
belet haar tot dat inzicht te komen door te zwaaien met het spookbeeld van de
‘eenzaamheid’.
De speurtocht van vrouwen naar romantische liefde, of hartstocht, is niet de enige
van die onzichtbare kluisters. Een andere is de geijkte opvatting van wat mooi is bij
een vrouw. Niet voor niets moesten negers zich voortdurend voorhouden dat black
is beautiful - te lang al hadden ze zich neergelegd bij een soort van buitenaf opgelegd
idee dat ze lelijk waren; daardoor was hun zelfvertrouwen ondermijnd en waren ze
niet in staat tot een compleet leven. Onlangs stapte een Amerikaans meisje dat de
finale van een schoonheidswedstrijd had gehaald het podium op en ontrolde een
spandoek met de tekst: ‘Wat we van deze wedstrijd leren: een vrouw moet blond,
jong en slank zijn’. Dat ideaal, dat op een willekeurig ogenblik misschien belichaamd
wordt in een honderdduizendste van de vrouwenbevolking (en dan telkens nog maar
voor een jaar of tien) is een waarborg voor onzekerheid en onvrede.
Vrouwen hebben de regels van de maatschappij altijd gretiger en strikter toegepast
(ook op zichzelf - denk aan de clitorisbesnijdenis in Afrika) dan mannen. Ze waren
minder brutaal. Misschien zien ze zulk conformisme als een middel tot
zelfbescherming (als ik doe wat juist is, ofwel wat van me wordt verwacht, overkomt
me niets).

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Bijna alle vrouwen lopen in de pas met het heersende systeem in de hoop op een
licht voordeeltje. Het enige excuus daarvoor moet zijn hun instinctieve besef van
hun zwakke positie als vrouw. We zien daarvan voorbeelden in onze eigen
maatschappij bij die oudere vrouwen die nog altijd praten met een kleine-meisjesstem,
vooral tegen mannen - een verstarde levensstrategie, een fossiel
verdedigingsmechanisme, een zelf opgelegde misvorming die bij hen even
onherroepelijk is geworden als het Chinese voet-insnoeren.
Er is al veel bereikt, maar nu gaat de strijd nog tegen dat wat in ons eigen hoofd
zit. Het heeft iets weg van een science-fiction-film waarin bij de heldin in haar
hersenen een ontvanger is ingeplant om opdrachten van buiten op te vangen. Altijd
klinken er die stemmen, vermanend, dwingend, die een vrouw vertellen wat ze moet
doen, hoe ze moet zijn. We kunnen er eenvoudig achter komen wat die stemmen
zeggen, niet alleen door een ordinair blad als Privé of Story op te slaan maar ook in
menig blad van naam, en te kijken naar de vragen die interviewers stellen aan vrouwen
die iets hebben bereikt. Die vragen weerspiegelen steevast de heersende ideologie.

Versluierde veroordeling
Bijvoorbeeld: ‘Bent u niet ongerust dat u geen kinderen meer krijgt, dat u het uitstelt
tot het te laat is?’ (Een vrouw hoort kinderen te krijgen of ze in elk geval te willen.)
‘Bent u niet eenzaam door zo alleen te leven?’ (U bent niet getrouwd, u hebt geen
vriend, is er iets mis met u?)
‘Vindt u dat u tijd genoeg hebt voor uw kinderen, met al uw bezigheden?’
(Misschien bent u wel geen goede moeder!)
Dergelijke vragen zijn niet alleen onbeschoft, ze zijn ook een versluierd dreigement,
een versluierde veroordeling. Zulke vragen voeden op zichzelf al gevoelens van
onzekerheid, schuldgevoelens; ook zulke vragen belichamen de sociale druk. Merk
op dat zulke vragen alleen worden gesteld aan vrouwen, ze worden bijvoorbeeld
nooit gesteld aan een getrouwde chirurg, of zelfs aan een ongetrouwde chirurg die
alleen woont. Mannen ondervragen over hun privé-leven wordt beschouwd als
onbeleefd, misplaatst, niet ter zake, terwijl het privé-leven van een vrouw publiek
bezit lijkt te zijn!
Het systeem kweekt angst bij vrouwen, voedt schuchterheid, want het arme
slachtoffer maakt zich zorgen of ze niet twee kilo te zwaar is, wel echt geschikt is
voor die baan, of dat er momenteel niemand verliefd op haar is. Dat zit allemaal in
het hoofd, en geen verandering in de wetboeken die er iets van wegneemt. Vol
onzekere gevoelens over hoe slim, hoe geschikt, hoe beminnelijk, hoe mooi ze zijn,
houden vrouwen zich in. Wie bij voorbaat al
[Vervolg op pagina 8]

De overval op België
Het Bod op België Carlo de Benedetti's greep naar de macht in België
door Peter Cuypers Uitgever: Den Gulden Engel, 175 p., f 23,50
Bert Zeeman
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754 Bonifatius bij Dokkum vermoord. 1600 slag bij Nieuwpoort. 1992 Europa's
interne markt gerealiseerd. Het lijkt wel alsof het oude vertrouwde rijtje jaartallen
nog voor het betrokken jaar aangebroken is al aangevuld moet worden. Als we de
media mogen geloven (of het nu Brandpunt in de markt of Van Kooien en De Bie
is), dan zal heel ons leven de komende drie jaar in het teken van 1992 staan. Geen
branche zo klein of de vleugels moeten Europa-, en nog liever wereldwijd uitgeslagen
worden. Eén van de kwesties die wat dit betreft de afgelopen maanden veel aandacht
hebben getrokken, is de poging van de Italiaanse captain of industry Carlo de
Benedetti om de grootste Belgische financiële instelling over te nemen, de Generale
Maatschappij (opgericht in 1822 door koning Willem I en vooral bekend geworden
onder haar Franse naam Société Générale de Belgique). Drie maanden hield de
Belgische politieke en financiële elite haar adem in, want de Generale Is België. Wie
de Generale beheerst, beheerst een groot deel van de Belgische industriële en
financiële capaciteit. Op 14 april was de strijd voorlopig ten einde. ‘Raider’ de
Benedetti (die zichzelf steeds afficheert als ‘redder’) moest in het stof bijten: hij was
er met zijn medestanders niet in geslaagd een meerderheid van de aandelen van de
Generale Maatschappij in handen te krijgen (hij strandde op 47,5 procent).
Met bewonderenswaardige snelheid is door Peter Cuypers (verslaggever van De
Standaard) een boek geschreven over deze overval in België. In Het Bod op België.
Carlo de Benedetti's greep naar de macht in België, komen alle stadia in dit ‘Dallas
zonder vrouwen’ (aldus Generale-directeur Etienne Davignon) uitvoerig aan de orde.
Vrouwen ontbraken inderdaad in dit gevecht tussen in snelle maatkostuums gestoken
Italianen en bedaagde, pijprokende Belgische burggraven en notabelen. Maar wat
betreft het uitdenken van juridische spitsvondigheden of het aangaan van onverwachte
bondgenootschappen hebben de makers van Dallas aardig wat ideetjes op kunnen
doen.
De Benedetti had zijn prooi goed uitgekozen. De Belgische beurs kent nauwelijks
belemmeringen tegen overnamen. Het enige wat verlangd wordt is een melding van
de (aanstaande) overname bij het ministerie van Economische Zaken. De enige
verdedigingslinie die het over te nemen bedrijf kan opwerpen is het verhogen van
zijn aandelenkapitaal. Verder was het aandelenbezit van de Generale Maatschappij
verdeeld over een groot aantal beleggers die ieder slechts een of enkele procenten
van het totale aandelenpakket beheersten, zodat een minderheidsbelang van rond de
vijfendertig procent voldoende was om beslissende invloed te krijgen.
De Benedetti's jacht begon op 18 januari 1988 toen hij inmiddels ruim achttien
procent van de aandelen in zijn bezit had en publiekelijk aankondigde nog eens
vijftien procent te willen verwerven via een openbaar bod. Het aandeel Generale
doet op dat moment 2110 BF (ongeveer f 115,-). De Vlaming André Leysen (Gevaert)
werpt zich op als de verdediger van de Belgische belangen en hij organiseert een
consortium van voornamelijk Belgische en Franse beleggers dat moet verhinderen
dat de Benedetti een beslissende stem in het kapittel krijgt. Het consortium valt echter
binnen de kortste keren uit elkaar; wordt gereorganiseerd onder druk van het Franse
financiële conglomeraat Compagnie Financière de Suez, terwijl Leysen overloopt
naar de Benedetti en zijn nieuwe geesteskind, de holding Europa '92 waarin de
Generale zal moeten opgaan. In het bedenken van toepasselijke namen doet men niet
voor elkaar onder, want het Frans-Belgische front reageert met de oprichting van de
holding Erasmus Capital. De Benedetti is er echter eind maart 1988 nog steeds niet
in geslaagd een meerderheid van de aandelen in handen te krijgen. Wel is inmiddels
de waarde van het aandeel Generale verviervoudigd tot 8530 BF!
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De voorlopige apotheose in het overnamegevecht vindt op 14 april in een tent in
Brussel plaats. Om te voorkomen dat de Benedetti op formele gronden de besluiten
van een algemene vergadering van aandeelhouders kan aanvechten, wordt in de
Koningsstraat (waar statutair bepaald de vergadering moet plaatsvinden) een grote
tent opgetrokken voor de verwachte toeloop van aandeelhouders. Velen hebben hun
aandelen verkocht aan een van de strijdende partijen, op een aandeel na, om de
vergadering te kunnen bijwonen. De Benedetti's verlies wordt snel duidelijk, al blijkt
de telcomputer niet te werken en zorgt de opmerking van Leysen of de volgende
keer geen Olivetti-computers (eigendom van de Benedetti) gebruikt kunnen worden
voor de nodige hilariteit. De Frans-Belgische combinatie onder leiding van Suez
sleept alle bestuursposten in de wacht.
Vier dagen later sluit Cuypers zijn manuscript af. Voor wie het allemaal nog eens
wil nalezen.
■
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[De vandaal en de non - vervolg]
ontmoedigd is, hoeft toch niet eens een poging te doen?
De druk van gewoonte en publieke opinie zet vrouwen in een kooi met onzichtbare
tralies. Maar deze eeuw staat inmiddels bekend om het ineenstorting van de
ideologieën. Goed, hier is er nog een die bezwijken moet. Vrouwen wordt altijd
verteld wat ze zijn en hoe ze moeten zijn. Maar een vrouw moet zich afvragen: wat
is de werkelijkheid en, anderzijds, wat is de heersende ideologie die me in haar greep
houdt, die door anderen wordt gebruikt om me in hun greep te houden. Wat wil ik
echt, los van wat ik word geacht te willen?
Het was geruime tijd bon-ton, vooral onder mannen, om te spotten met de
feministes. Maar de jonge vader die ziet hoe slim en bijdehand zijn dochtertje is,
houdt zijn hart vast voor haar lot in de wereld van de toekomst. Haar leven zal
berusten op de basis van wat diezelfde enge feministes hebben bereikt. En dat alles
geldt niet alleen voor het Westen. Daar waar wij nu zijn, zal op een dag als alles goed
gaat de Derde Wereld zijn. Naarmate de beschaving voortschrijdt, zullen niet alleen
vrouwen, maar alle mensen zich een plaats moeten vinden rond het middelpunt van
de schaal, tussen de twee uitersten van de vandaal en de non.
■

Geletterd? 95

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt een winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen voor
donderdag 4 augustus opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254,
1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 96 van 13 augustus. De
citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Bidden
1 En vlak na 't bidden praatte je niet hard:
'T was of een heel fijn, een heel prachtig ding
Rondom het eten over tafel hing;
En dankbaar was ik dan met heel mijn hart.
Dat we zo prettig bij elkander zaten;
Behalve 's Maandags, als we zuurkool aten.
2. Een grauw: dan vouwen zij de handen, de disgenoten in het huis: van tafelrand
tot tafelranden geschikt tot een onzichtbaar kruis.
3 Hij kijkt moeder aan, hij slikt, slikt... en zegt: ‘Ik bid niet veur brune bonen.’
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Oplossing Geletterd 94 van 16 juli (Aforisme):
1. ‘Flink - betekent in het Nederlands: met een gebroken been en een maagzweer
achter de toonbank blijven staan om krenten te verkopen:’ Jan Emmens,
Autobiografisch Woordenboek;
2. ‘Eigenliefde. De hartelijkste handdruk blijft die tussen linker- en rechterhand
aan dezelfde romp:’ Battus. De encyclopedie;
3. ‘Een aforisme is een waarheid als een kalfje: Jean de Boisson (= C. Buddingh’),
Spectrum Citatenboek

Winnaar: M. Verbeek, Den Haag

Pockets
Er zijn schrijvers die bij voorkeur door hun eigen kamer reizen. Anderen echter lijkt
geen ongemak te veel om allerlei incourante uithoeken van de aarde met hun
aanwezigheid op te vrolijken. En met de beste redenen: ‘Vanaf het begin was het
een onzinnig idee, zonder het minste nut of doel en zonder de geringste verdienste.
Dit sprak mij uiteraard wel aan.’ Aldus het begin van Night Train To Turkestan
(Atlantic Monthly Press, 237 p., f 24,10) door Stuart Stevens. Stevens tracht met drie
vrienden, waarvan er één Chinees spreekt, de beroemd geworden reis (1935) langs
de oude Zijderoute van Peter Fleming en Ella Maillart na te doen. In tegenstelling
tot Fleming, die uit een Engels aristocratengeslacht stamde, komt Stevens uit een
familie ‘wier idee van avontuur bestond uit het niet schriftelijk bevestigen van een
hotelreservering.’ Het improviserend reizen gaat hem niettemin niet slecht af. Stug
en laconiek trekt het viertal Amerikanen in het spoor van hun illustere voorgangers
door de Chinese winter. In Golmud, ongeveer halverwege tussen beginpunt Peking
en einddoel Kashgar, worden ze echter gedwongen een noordelijker route te nemen.
Dit is een prachtig gedeelte van het boek. Niemand zegt hen dat het verboden is,
maar het kan gewoon niet, hoe graag ze Fleming ook willen blijven volgen. Zou
niemand hen dan tegen grof geld met een auto willen meenemen? ‘Als we nu eens
hier bleven en afwachten?’ ‘Hier blijven? Je bent gek. En wie heeft er hier een auto?’
Golmud is zo ongeveer wat de dichter Bloem zou noemen ‘der gaten gatst’. Stevens:
‘David wees om zich heen. We stonden voor een grote hoop cementbrokken. Het
kon zijn dat hier iets werd opgetrokken. Het kon even goed zijn dat hier iets werd
afgebroken. Vrijwel heel Golmud verkeerde in een dergelijke staat van ambiguiteit.’
Enfin, het lukt niet en men moet een paar duizend kilometer om. Voor de lezer maakt
het weinig uit. Het boek blijft onverminderd aanstekelijk.
Music In Every Room (Atlantic Monthly Press, 304 p., f 24,10) is een verslag van
de reis die de Newyorker John Kirch met zijn Texaanse vriendin door het Verre
Oosten maakte. De titel is ontleend aan een Indiase hotelbrochure: ‘Continual Hot
Shower! Meticulous Bedding! Sanified WC! Music In Every Room!’ De ondertitel
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van het boek luidt ‘Around The World In A Bad Mood’. Maar na dit veelbelovende
begin valt de tekst wat tegen. Kirch is de westerse toerist die vreselijk graag exotische
ervaringen wil opdoen, maar zich zelden op zijn gemak voelt in de vreemde omgeving.
Hij staat daar helaas telkens uitvoerig bij stil. We leren Kirch en zijn beminde Iris
aardig kennen, maar enige ontwikkeling van belang in hun reizigerschap doet zich
niet voor. De beschrijvingen van Nepal. India, Thailand, Singapore, Indonesië en de
hele verdere traditionele route zijn evenmin erg verrassend. Taalproblemen.
Misverstanden. Luizen en vlooien in het bed. Het blijft tobben.
Van een heel ander kaliber is lonia (Century, 247 p., f 29,25) van Freya Stark. Het
is een herdruk van de uitgave van 1954. Stark geldt als een expert op het gebied van
de oudheden van het Nabije Oosten. Des te aangenamer is het dat ze schrijft alsof
ze een eenvoudige toeriste is, die zich toevallig interesseert voor de ruïnes die ze
tegenkomt in Klein-Azië. Maar ondertussen wordt de lezer verwend met interessante
informatie, die Stark nauwgezet uit de geschiedenisboeken heeft gehaald. Ze heeft
een perfect midden gevonden tussen een reisverslag (de tocht langs vijfenvijftig
plaatsen van oudheidkundig belang vond plaats in 1952) en flinke doseringen
historische feiten. Het is een afschuwelijk cliché, maar Freya Stark brengt de mensen
van toen bijna tot leven doordat zij ze in haar verbeelding ziet rondlopen op de
plaatsen die zij bezoekt. Ze wordt daarin nog maar weinig gestoord door andere
toeristen. Al met al ontmoet ze er een. Dat zal nu anders zijn. Het mijmeren zal nu
wel in groepsverband moeten geschieden, want Turkije is ‘ontdekt’, maar voor de
meer dan oppervlakkig geïnteresseerde reiziger zal Starks boek een waardevolle
steun zijn.
We komen steeds dichter bij huis. A Journey Through The Aegean Islands
(Methuen, 220 p., f 25,10) van de Canadese journalist en criticus George Galt heeft
de blik ferm op het heden gericht. Het boek dateert van 1982 en de tijd die hij
beschrijft (1979) is die van juist voor de overval op de Griekse eilanden door het
massatoerisme. George was er nog net op tijd bij. Zal je altijd zien natuurlijk. Maar
hij doet in zijn nieuwe inleiding niet sentimenteel over het verdwijnen van de
pittoreske armoede van destijds. Het toerisme heeft dan wel een groot deel van de
‘puur post-Ottomaanse cultuur van de Aegeïsche eilanden’ verdreven, daar staat
tegenover dat de plaatselijke jongeren nu niet langer naar de grote stad hoeven te
trekken voor werk en dat er daardoor een belangrijk element van nieuwe vitaliteit
aan het eilandleven is toegevoegd. Galts boek is aardig omdat hij belangstelling heeft
voor mensen. Hij slaat een uitnodiging niet gauw af en komt zodoende in aanraking
met de bewoners en hun dagelijkse beslommeringen. Hierdoor wint de reisbeschrijving
(want er wordt wel rusteloos van het ene naar het andere eiland door getrokken) aan
warmte en inhoud. Maar echt bijzondere inzichten ben ik niet tegengekomen. De
schrijver moest zijn liefde voor Griekenland kwijt. Gelijkgezinden zullen er zonder
twijfel met plezier kennis van nemen.
Rana Kabbani geeft in Europe's Myths Of Orient (Pandora. 166 p., f 25,10) een
enigszins geïrriteerd tegenwicht tegen wat zij beschouwt als het westerse
geromantiseer van met name de culturen van het Middenoosten. De toon wordt al
meteen gezet: ‘Het idee van reizen als manier om informatie te verzamelen en te
noteren wordt veelvuldig aangetroffen in landen die een grote mate van politieke
macht kunnen uitoefenen.’ Er volgt een erudiete analyse van de wijze waarop westerse
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reizigers uiting hebben gegeven aan hun ‘begrip’ van bijvoorbeeld de islamitische
volkeren. Afgaande op haar literatuurlijst heeft ze veel werken van literair belang
bestudeerd. Het meeste komt er slecht vanaf. Zelfs satirisch bedoelde werken,
persiflages op het genre Romantisch Oosters Reisverhaal, blijken uit te gaan van
dezelfde vooroordelen. Men ziet louter wat men wil zien. Kabbani komt met prachtige
citaten van inderdaad nogal vooringenomen intellectuele vorsers van de oosterse
wereld, maar ze bederft haar zaak naar mijn smaak een beetje door het allemaal
tamelijk humorloos te presenteren. De ergernis wordt zelden of nooit tot ironie. Maar
ook dat zal wel een vooringenomen opmerking zijn.
NIEK MIEDEMA
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Een kinderlijk jochie van dertig
Veel gevoelens, geen introspectie in autobiografie van Michael Jackson
Moonwalk door Michael Jackson in samenwerking met Jacqueline
Kennedy Onassis Vertaling Louis Du Moulin Uitgever: Centerhoek, 208
p., f 24,90
Jaap Boots

Michael Jackson met ET, foto genomen vóór de neusoperatie

James Brown, een van Michael Jacksons grootste voorbeelden

In 1962 trad The godfather of soul, de toen negenentwintigjarige James Brown
met de befaamde Famous Flames op in het Apollo Theater in New York. De opname
van dat optreden is een van de meest legendarische live-platen uit de soulgeschiedenis
geworden, James Brown Live at the Apollo, Volume 1. Op die plaat staat onder andere
de ballade Lost someone, een hartverscheurende song of need, waarin James Brown
behoorlijk ‘uit zijn bol gaat’. Maar Lost someone is om meer dan een reden interessant.
Tijdens een van de vele vocale improvisaties waaraan het nummer rijk is, geeft James
Brown namelijk een heel treffende samenvatting van waar het bij soul om draait:
Now I want you to know, I'm not singing this song only for myself now, I'm singing
it for you too. And when I say something that make you feel good inside, when I say
that little thing, I say that little pop that might sting you in your heart now, I wanna
hear you scream. I wanna hear you say: AAAAAAUUUUWWW!!!. En na het
instemmende ‘aaaauuuwwu’ van het publiek voegt Brown eraan toe: And I believe
my work will be done. En zo is het. Pas als het hart geraakt is, is de soulman klaar
met zijn werk.
Een van James Browns werktuigen om het publiek te raken was zijn ‘echtheid’.
Hij gaf zich altijd met hart en ziel in zijn shows. Hij liet zich op zijn knieen vallen,
kroop bijkans huilend over het podium, danste, zoals de Amerikanen zeggen, ‘his
ass off’ en zong en schreeuwde of de duivel hem op de hielen zat. Niet voor niets
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kreeg hij de bijnaam the hardest working man in showbusiness. ‘Live, on stage,
James Brown came up with his own four-dimensional conjugation of the verb ‘to
be’, schrijft Gerri Hirshey in haar boek Nowhere to Run, the story of soul music. ‘He
lived until he seemed nearly dead.’
In de jaren dat Brown regelmatig optrad in de Apollo werd hij vanuit de coulissen
vaak gadegeslagen door een klein zesjarig jongetje dat deel uitmaakte van de toen
nog volslagen onbekende teenybopperband The Jackson Five. Michael Jackson lette
op iedere draai, elk pasje en elk gebaar van de meester. Hij zong elk liedje mee en
zoog alle indrukken op als een spons met ogen.
In een interview dat Gerri Hirshey jaren later met Michael Jackson had, sprak deze
uit wat hij zo bewonderde in James Brown. ‘I never dared speak to him, but I consider
James Brown my greatest teacher. (...) The man gets out of himself. James Brown
is magic.’ In zijn onlangs verschenen autobiografie Moonwalk bevestigt Jackson zijn
schatplichtigheid aan James Brown. ‘Geen volgspot kon hem bijhouden als hij over
het podium gleed. Je kon hem alleen maar in het volle licht zetten. Zo goed als hij
wilde ik worden.’
Hij is een aardig eind in de richting gekomen, dat snotjochie uit Gary (Indiana).
Inmiddels lijkt hij James Brown op alle fronten geevenaard of verbeterd te hebben.
Hij kan arrangeren, produceren, songs schrijven en zingen en dansen als de beste.
Zijn door Pepsi-Cola gesponsorde Bad-tournee bracht kortgeleden nog miljoenen
op de been. Hij heeft ontelbare platen verkocht (alleen van Thriller, zijn vorige, al
veertig miljoen - een wereldrecord), en - wat belangrijker is - hij heeft het gezicht
van de zwarte popmuziek voor altijd veranderd door als een van de eersten blanke
pop en rock met zwarte soul en funk te mengen, een kruisbestuiving die zo vruchtbaar
is gebleken dat hij zich zonder twijfel tot de allergrootsten in de popmuziek mag
rekenen.

Perfecte popmachine
En toch, en toch. Toch klopt er iets niet aan Michael Jackson. Zijn platen zijn net
iets te glad. Zijn zang komt nooit helemaal uit zijn tenen. Zijn veelgeroemde manier
van dansen blijft te vaak iets ingestudeerds houden. Zijn kreetjes, zijn zogenaamd
erotische heupbewegingen, zijn vuurspuwende ogen, opgetrokken bovenlip en gebalde
vuistjes te spijt, nooit lijkt hij zijn hele ziel in zijn werk te leggen. En dan hebben we
het nog niet over zijn rare vleermuizengezicht gehad. Nee, hoe goed Jackson ook
zijn best doet, te vaak blijft de indruk achter dat je naar een perfecte popmachine
hebt gekeken en niet naar een soulman. Hij lijkt nooit helemaal ‘out of himself’ te
komen, om zijn eigen woorden over James Brown te parafraseren. Als James Brown,
zoals Hirshey schrijft, de vierdimensionale vervoeging van het werkwoord ‘zijn’ is,
dan is Michael Jackson de vierdimensionale vervoeging van het werkwoord ‘lijken’.
Alles wat hij doet is een suggestie, een doen alsof. En dat zie je. Hij doet agressief.
Hij doet verdrietig. Hij doet sexy. Maar hij ís het bijna nooit. (Voorzover je in de
popmuziek van ‘zijn’ kunt spreken, want het blijft natuurlijk altijd een act - maar je
hebt goede en minder goede acteurs, ook in de popmuziek.) Bij Michael Jackson
heeft het perfectionisme geleid tot bloedeloosheid, de soul is eruit.
Ook als ‘gewoon mens’ maakt Michael Jackson vaak een nogal wezenloze indruk,
als van iemand van een andere planeet. (Liz Taylor, een van Michaels dikke
vriendinnen, noemde hem ooit ‘E.T.’). Die indruk wordt nog versterkt door het feit
dat Wacko Jacko zich zo weinig mogelijk in het openbaar laat zien en een
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teruggetrokken leven leidt op zijn zorgvuldig van de buitenwereld afgeschermde
privé-landgoed Encino in Californië.
Toch heeft deze Howard Hughes van de popmuziek wel degelijk een ziel! Na
lezing van zijn autobiografie moet geconstateerd worden dat hij over een bijzonder
rijk gevoelsleven beschikt. Moonwalk gaat over bijna niets anders dan gevoelens.
Michael vertelt openhartig hoe hij huilde tijdens de opname van She's out of my life
omdat de tekst hem zo aangreep, hoe moeilijk het was zijn vader als manager te
ontslaan, hoe hij stuntelde met een van zijn eerste vriendinnetjes, Tatum O'Neal (‘Ik
zat toen aan tafel en ineens voelde ik die zachte uitgestoken hand die de mijne pakte.
(...) Ze raakte me aan’,) en natuurlijk vertelt Michael uitgebreid over de golven van
zijn supersterstatus, die hem ‘de eenzaamste mens ter wereld’ hebben gemaakt.
Daarnaast maakt hij dankbaar van de gelegenheid gebruik om te vertellen hoeveel
hij wel niet houdt van Diana Ross, Liz Taylor, Fred Astaire, Liza Minelli, zijn moeder,
zijn broers en zusjes en zijn aap Bubbles. Neen, gevoelloos is Jackson zeker niet.
Moonwalk is een en al gevoel. Je zou er bijna week van worden. Smullen dus, neem
ik aan, voor de ware Michael Jackson-fans, die maar geen genoeg kunnen krijgen
van alle non-informatie over hun held.
Voor de meer afstandelijke lezer valt er echter weinig te genieten aan Moonwalk.
Wat mij betreft is het zelfs het slechtste boek dat ik in tijden in handen heb gehad.
Het is slecht verteld (door Michael zelf), het is slecht geschreven (door - of all people
- Jacqueline Kennedy-Onassis), het is slecht vertaald (haastklus van uitgeverij
Centerhoek) en het is afschuwelijk vormgegeven. Moonwalk bestaat voor het
merendeel uit oppervlakkige babbels, die geen antwoord geven op de brandende
vragen die het fenomeen Jackson oproept. Je zou kunnen denken dat Michael Jackson
ook niet de bedoeling had om meer dan een tipje van de sluier op te lichten, en dat
Moonwalk slechts is uitgegeven om zijn zorgvuldig gecreëerde imago in stand te
houden. Ik denk echter dat Michael Jackson zich in zijn autobiografie wel degelijk
eerlijk en openhartig heeft uitgesproken, en dat het boek ondanks alle tekortkomingen
eigenlijk een heel goed beeld van hem geeft. Een gevoelig, verlegen jochie van dertig
die door zijn sterstatus en het daaruit voortvloeiende sociale isolement maar heel
weinig introspectief vermogen heeft kunnen ontwikkelen. Vandaar al die
oppervlakkigheid, waarschijnlijk. Moonwalk maakt op pijnlijke wijze duidelijk dat
Jackson het stadium van de volwassenheid
Vervolg op pagina 12
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Tijdschrift
Een vrouw reist naar Brazilië om een facelift te krijgen. Ze is zestig jaar en wil, zoals
de meeste mensen, mooi en aantrekkelijk blijven. Na de operatie vertoont ze zich
met haar nieuwe gezicht in de straten van Rio. Een jongeman merkt haar op, bedreigt
haar met een revolver, steelt haar geld en schiet haar dood. Dit is ongeveer de inhoud
van een gedicht uit de bundel Cemetery Nights van Stephen Dobyns, een Amerikaanse
dichter die Tomas Lieske in Tirade 316 van mei/juni 1988 citeert. Hij doet dat niet
in zijn Poëzierubriek, maar in zijn bijdrage ‘Het museum der zielen’. Hij schreef dit
stuk op invitatie van de redactie van Tirade, die voor dit nummer een aantal mensen
vroeg een bijdrage te leveren over het onderwerp ‘De wereld der dingen’. Tomas
Lieske brengt Stephen Dobyns ter sprake omdat in zijn poëzie het ovegangsterrein
levende-dode en ziel-lichaam aan de orde komt. De gedichten beschouwt hij als
ironisch commentaar op de voorwerpen in het museum van de zielen der gestorvenen
dat hij in Rome bezocht. Hij beschrijft dat bezoek tamelijk uitgebreid. In een wankele
vitrine in een klein kerkje, dat helemaal in de steigers staat, zijn de dingen uitgestald
die ons in contact brengen met de zielen van de doden: een lap stof met de afdruk
van een hand, een slaapmuts waar de afdruk van de vingers van de drager er na zijn
dood op is verschenen, een boek, een bankbiljet, allemaal met donkere plekjes erop.
De ziel heeft dus handjes, concludeert Lieske. De voorwerpen in deze vitrine willen
eigenlijk het voortbestaan na de dood aantonen. Het lijkt bedrog, maar ‘het is geen
bedrog,’ zegt Lieske ‘want het feit dat ik niets als bewijs wil aannemen, wil nog niet
zeggen dat de gelovige die de doek, het boek, de muts, het geldbiljet afstond er niet
rotsvast van overtuigd was dat het de sporen droeg van de eeuwigheid’. Hans Bayens
schrijft een aantal overwegingen op naar aanleiding van een bezoek aan de Parijse
begraafplaats Père Lachaise. Hij denkt aan de eigen schikking der dingen als hij de
grafzerken met vaak verschillende soorten afbeeldingen van de dode erop bekijkt.
Het beschouwen van een stilleven - hij noemt de flessen van Morandi - levert dezelfde
ervaring op. Ook bij Robert Anker komt in zijn stuk ‘Over het wegzijn van iets’ het
stilleven aan de orde. De schilders die in de zeventiende eeuw het stilleven als genre
beoefenden, maakten een verlies tastbaar: de verloren vanzelfsprekendheid der dingen.
De dichter Hans Faverey heeft dat in zijn cyclus over de schilder Adriaen Coorte
perfect onder woorden gebracht. Henk Romijn Meijers wereld der dingen ligt op de
rommelmarkt. Terwijl hij op een rommelmarkt in Amsterdam loopt, brengen de
verschillende voorwerpen die hij ziet hem de meest uiteenlopende situaties in
gedachten. Via de begerenswaardige speelgoedauto komt hij ineens in de garage van
Salt Lake City in de jaren zestig terecht. Boudewijn Büchs wereld der dingen is een
wereld van boeken, dat is bekend. Hij schrijft een bijdrage over gesigneerde boeken
en opdrachtexemplaren. Niet altijd stijgt de waarde van een boek door het handschrift
van de auteur erin. Aan Maarten 't Hart wordt de volgende uitspraak toegeschreven:
‘Ik geloof langzamerhand dat een niet gesigneerd exemplaar van een boek van mijn
hand meer waard is dan een gesigneerd.’ Met de signeerziekte is ook het vervalsen
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van handschriften en handtekeningen begonnen. Buch zegt al vervalsingen van Reve
en Komrij te hebben gesignaleerd. Verder bevat Tirade poëzie van Jacobus Bos en
Nachoem M. Wijnberg. J. Bernlef vertaalde poëzie van de Franse dichter Francis
Ponge, die ook al in Robert Ankers stuk aan het woord komt.
EVA COSSEE

Best verkocht

1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (9)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Agathon, f 35,50)

3. (3)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)

4. (5)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

5. (-)

Raymond van den Boogaard, Moskou
aan zee (Meulenhoff, f 32,50)

6. (4)

Stephen King, De gloed (Luitingh, f
32,90)

7. (-)

Isaac Bashevis Singer, De magïer van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

8. (8)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

9. (6)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

10. (2)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

3. (-)

Ben de Graaf (redactie), De triomftocht
van Oranje, EK '88 (M&P, f 24,90)

4. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)
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5. (8)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

6. (7)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

7. (4)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

8. (6)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

9. (9)

Ravi Batra, De grote wereldcrisis van
1990 (Omega, f 45,-)

10. (5)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
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Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Leven in Suburbia
Op haar zevenendertigste besefte ze dat haar droom niet was uitgekomen: in een
open sportwagen door Parijs rijden, met de warme wind in haar haren. Zo ongeveer
luidt een regel in het prachtige The Eyes of Lucy Jordan, de hese come-back van
Marianne Faithful. Het lied gaat over een vrouw die in ‘a white suburban town’
woont en deze vrouw is niet bepaald gelukkig. Suburbia staat voor velen gelijk aan:
mensen wier dromen onvervuld zijn gebleven, maar die zich niettemin vaak in
zelfvoldaanheid wentelen. Dat de meeste bewoners van suburbia zelf daar heel anders
over denken, wordt duidelijk uit Nattering in Paradise. A Word from the Suburbs
(Simon & Schuster, importeur: Van Ditmar, f 53,10) van Daniel Meadows, een
fotograaf die zichzelf een ‘burglar of lifestyles’ noemt, iemand die inbreekt in
levensstijlen. Deze praktijken hebben dit keer geresulteerd in een fotoboek, aangevuld
met een aantal interviews, of een boek met interviews, aangevuld met foto's. Het is
onduidelijk wat wat begeleidt.

Meadows heeft tweeëneenhalf jaar in een grote voorstad van Londen rondgefietst
teneinde mensen voor een interview te strikken en om foto's van hen te maken. Die
foto's zijn zeer aardig. Niet spectaculair natuurlijk, het onderwerp verbiedt dat, maar
toch net apart genoeg om er plezier aan te beleven. Toch vind ik de tekst interessanter.
De interviews geven een zeer scherp inzicht in leven en denken van de suburbanites.
Na de hoogte van hun hypotheek is hun belangrijkste probleem de vraag of ze hun
kinderen naar een particuliere school moeten sturen of niet. Die kinderen, daar draait
het eigenlijk om in suburbia. Een belangrijk argument om ernaartoe te trekken, is
juist om hen veilig en beschut te laten opgroeien. Tegelijkertijd, als om iets terug te
doen, vervullen de kinderen de rol van sociaal smeermiddel. Via hun
verjaardagspartijtjes worden de vriendschappen tussen volwassenen gesloten. Bij
het afleveren en weer ophalen maakt men een praatje en zo groeit het een en ander.
Overigens heeft dat brengen en halen ook zijn schaduwzijde. Zoals Kate, een
ex-verpleegster die met een kinderarts is getrouwd, verzucht: ‘Yesterday I really did
feel like a taxi service.’ Het andere sociale smeermiddel vormen de verenigingen
(van de Young Wives tot de Civil Service Retirement Fellowship), de tuinierwedstrijden
(de Bloom Best Front Garden Competition) en de liefdadigheidsacties. ‘A lot of
fundraising goes on in suburbia,’ schrijft Meadows in zijn naar mijn smaak iets te
ironisch geformuleerd commentaar. Maar wat hem oprecht heeft getroffen bij de
suburbanites, is de burenhulp die zij aan de dag kunnen leggen. Het spreekwoord
van de goede buur gaat niet alleen op voor de volkswijken. Er wordt heel wat
afgekwebbeld in deze interviews, maar er staan ook juweeltjes van zelfinzicht en
zelfkritiek in. Gebabbel en gepruttel met uitschieters in de richting van diepe wijsheid,
daar houd ik wel van. Jammer genoeg echter heeft Meadows het niet kunnen laten
er een paar ‘echte’ verhalen bij te doen, vol authentieke, maar universele tragiek, die
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dus niet speciaal iets met suburbia heeft te maken. Die detoneren in dit zo aardige
boek.
AvI

Treffelijcke boecken
Studie naar de praktische kanten van het literaire bedrijf (wie leest wat, wie kopen,
wie lenen boeken, voor welke prijs, wie geeft ze uit, hoe ziet een boek eruit, hoe is
de ‘markt’ samengesteld, et cetera) is de laatste jaren sterk opgekomen. In deze
ontwikkeling past het zeer interessante boekhistorisch onderzoek naar Nederlandse
boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw, waarop Bert van Selm
promoveerde. In de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel vond Van Selm een
grote collectie Nederlandse veilingen magazijncatalogi, waaronder een aantal van
de Amsterdamse boekverkoper Cornelis Claesz. In zijn proefschrift Een menighte
treffelijcke Boecken (Uitgever Hes, 432 p., f 125,-) vormt het hoofdstuk over Claesz
en zijn boekhandel/uitgeverij/antiquariaat de kern. Veel van zijn uitgaven waren
aardrijkskundige werken: reisbeschrijvingen, kaarten, et cetera. De baanbrekende
boeken van Waghenaer, Linschoten en de Mercator-atlas verschenen bij Cornelis
Claesz. Daarnaast gaf hij een grote hoeveelheid romans en verhalenbundels uit,
bijvoorbeeld de twaalf boeken van de ridderroman Amadis van Gaule en Vijftich
lustighe historiën van Bocaccio. Klanten van Claesz waren volgens Van Selm
kooplieden, handelaren, stuurlieden en schippers, niet het traditionele publiek van
geleerden en theologen, maar een nieuwe groep lezers: burgers die in Holland
economisch de toon aangaven.
De in eerste instantie in Leiden ontstane traditie van gedrukte veilingcatalogi werd
later uitgebreid met andersoortige catalogi. De boekhandel had door de enorme vlucht
van de Leidse veilingen een sterke impuls gekregen, ook in andere steden, en
boekhandelaren zonnen op wegen hun omzet verder te vergroten. Ze gaven catalogi
uit met de bij hen voorradige boekwerken. Van die catalogi zijn er uit de zestiende
eeuw veel bewaard gebleven. Naast tal van andere gegevens die je aan zulke
drukwerken kunt ontlenen, valt ook iets af te leiden over de betekenis die een
boekhandel als die van Cornelis Claesz had voor het literaire leven. Van Selm beperkt
zich tot de invloed op het werk van Bredero. Een aantal onderzoekers heeft geprobeerd
vast te stellen welke bronnen Bredero voor zijn werk gebruikt moet hebben. Het
Antwerps Liedboek bijvoorbeeld, of Lazarillo de Tormes. Voor de
Terentius-bewerking Moortje, zo is wel aan de hand van de tekst verondersteld, heeft
Bredero gebruik gemaakt van een eerdere Italiaanse bewerking getiteld La Mora.
Bert van Selm laat in zijn dissertatie zien dat Bredero die tekst bij Claesz kan hebben
gekocht. Ook Hooft moet de winkel van Cornelis Claesz meermalen hebben bezocht.
Veel drukwerk uit de zestiende eeuw heeft de tijd niet overleefd. Niet alles wat
verscheen was in stootvaste banden gevat. ‘Vooral in de tweede helft van de zestiende
eeuw,’ schrijft Van Selm, ‘was het boek niet langer een kostbaar object, voorbehouden
aan een kapitaalkrachtige elite, maar in toenemende mate een gebruiksartikel. Kleine
en dunne boekjes uit die jaren moeten binnen bereik zijn geweest van alle mensen
met enige scholing en een regelmatig inkomen. Nog moeilijker is het om de omvang
en betekenis te schatten van genres als almanakken, prognosticaties, liedboekjes,
schoolboekjes, e.d. Ook al zijn de teksten niet overgeleverd en vinden we sommige
Nederlandstalige boekjes niet terug in registraties van particuliere bibliotheken, voor
een goed begrip van het intellectuele en literaire klimaat zijn ze onmisbaar.’
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De gang van de lezer door Bert van Selms Een menighte treffelijcke Boecken is een
zware. Je moet je een weg banen door een dichte struikgewas van gegevens en
voetnoten, en zonder rustpauzes haal je dat ook niet. Maar de visie die aan deze
dissertatie ten grondslag ligt lijkt mij juist en de hoeveelheid gegevens die Van Selm
bij elkaar haalde is enorm. Een menighte treffelijcke Boecken is een bron én een
stimulans voor verdere studie over het literaire klimaat in de zestiende eeuw.
AJ

Op zoek naar God
‘Ik heb God verwelkomd als een trui in de kou,’ zegt de een. ‘Dan is God een ratjetoe,
soms prachtig, soms zielig,’ beweert een ander. Een derde: ‘Oorspronkelijk is de god
van het Christendom een en dezelfde als de bevrijder-god van Israël: één die partij
kiest voor een gekruisigde slaaf. Maar vanaf de tijd dat het Christendom de
staatsgodsdienst wordt van het Romeinse imperium, verandert die god van gezicht
en krijgt hij de trekken van Baal, de god van de machthebbers.’ ‘De liefde van mensen
is God.’ ‘Voor mij is God de bezieldheid van alles in alles, de kern van alles.’ ‘Hij
was er als degene tegen wie je aanpraat en zegt: hier moet iemand mij doorheen
helpen, ik kan niet meer zo verder....’ ‘God is voor thuis, en niet voor daarbuiten.’
Aldus een kleine bloemlezing uit het sympathieke boek met gesprekken dat Huub
Oosterhuis onder de titel Wat heet God bij Balans publiceerde (f 24,50). Hij
interviewde twaalf mensen, onder wie Lambert Tegenbosch, Jan Kassies, Abel
Herzberg, Ischa Meijer, Joke Kniesmeyer, Roel van Duyn en Albert van den Heuvel.
Iemand die de titel als een vraag leest en een antwoord verwacht, zal na lezing van
dit boek in nog grotere verwarring verkeren dan daarvoor. Bovenstaande citaten
toonden het al: God is zo'n beetje alles wat mensen ook zijn, denken, willen of nodig
hebben. Maar waarschijnlijk is het ontbreken van een vraagteken in de titel afkomstig
uit de dichterlijke trukendoos van de samensteller. Wat heet God is dan zoiets als
het kindermopje ‘Hoe heet de hond’, waarop luid gelach volgt als je het antwoord
niet weet. Het is dan ook zeker niet toevallig dat Oosterhuis zijn gesprekken vooraf
laat gaan door een fragment uit Waiting for Godot van Beckett. Net als de titel toont
die verwijzing de twijfel van de samensteller. Hij wacht, maar weet niet op wie of
waarop. Maar hij blijft wel wachten en zoekt in zijn onzekerheid steun bij anderen
van wie hij vermoedt dat ze hetzelfde doen. Ischa Meijer doet dat inderdaad, op zijn
manier en dolend: ‘Op zoek naar iets dat niet is geweest, op zoek naar iemand die
niet is gewenst, op zoek naar hetgeen ongekend is. Op zoek dus.’ Jan Kassies zegt
het, met een uitspraak van regisseur Johan Greter, nog mooier: ‘Ik moet eerst zoeken
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hoe ik zoeken moet.’ En zo zoeken ze met z'n allen, Oosterhuis voorop, naar de naam
van het hondje dat in de vraag die geen vraag was, al genoemd werd. Pas na die
constatering houdt het mopje op een grap te zijn en wordt het begrijpelijk dat deze
gesprekken maar zeer ten dele over datgene gaan wat in de theologie onder de noemer
God schijnt te vallen. Want niet het vinden maar het zoeken is interessant. En dan
maakt het niets meer uit wie je zoekt: wat of God? Het ware te wensen dat deze paus
zich eens in zijn graf dat Vaticaan heet voor dergelijke wijsheden om zou draaien.
CvdH

Miskend genie
Van alle vormen van zelfingenomenheid is die van het vermeend kunstenaarschap
misschien wel het irritantst en leent zich daardoor uitstekend voor satire. Hoe minder
zelfinzicht iemand heeft, hoe beter er grappen over gemaakt kunnen worden. Harrie
Jekkers en Koos Meinderts hadden een paar jaar geleden succes met Tejo, de
lotgevallen van een geëmancipeerde man, waarin de hoofdpersoon zich als een kip
zonder kop in de nieuwe softheid stortte. Ze zijn inmiddels toe aan hun derde boek:
Kunst met peren (De Harmonie, 142 p., f 17,90) en het is duidelijk dat, zo de tijdgeest
een pols heeft, zij daaraan hun vinger hebben liggen. De softies zijn naar de
achterhoede gedrongen en hebben plaats gemaakt voor op carriere gespitste
yuppie-achtigen; geld verdienen is belangrijk en nastrevenswaardig, maar het mooiste
is toch als dat kan door middel van kunst of andere semi-creatieve bezigheden.
Beroemdheid en zijn naam in alle kranten is het doel van Maarten Bok, die opgeleid
is tot verpleegkundige B maar dit beroep heeft opgegeven om zijn roeping als
kunstenaar te volgen. Jammer genoeg is het produceren van kunst iets anders dan
het gevoel een kunstenaar te zijn en de energie die Maarten aanwendt om deze kloof
te overbruggen gaat vooral zitten in het praten over zijn plannen met zijn café-vrienden
en het eindeloos bijvijlen van zijn curriculum vitae dat de schriftelijke begeleiding
moet vormen van een in hetzelfde café te houden tentoonstelling van gouaches die
nog gemaakt moeten worden: ‘De verf wordt door de kunstenaar direct, zonder
tussenkomst van penseel of kwast, manuaal (met de hand) aangebracht. Bij de
totstandkoming van zijn werk kent hij geen vooropgezet plan. Wanneer een beeld
er globaal en vrij snel op staat worden kleuren genuanceerd, bepaalde vormen
weggehaald, andere toegevoegd of enkele verplaatst. Behoedzaam en gevoelsmatig
wordt dan aan een beeld gewerkt tot eert eenheid is bereikt. Er zijn geen titels, wat
associaties en eventuele betekenissen openlaat om zo tot een eigen gedachte over en
uitleg (interpretatie) van het werk te komen.’ Geld komt er niet in het laatje door dit
gemodder en de kunstenaar leeft dan ook ‘noodgedwongen en voorlopig’ van een
uitkering en van zijn vriendin Saskia die een studiebeurs ontvangt. Saskia heeft met
kunst niet zo veel op, maar werpt wel zichzelf in de strijd om haar vriend aan een
doorbraak te helpen: een toevallig opgelopen bevruchting leidt tot een
draagmoederschap met lucratieve perspectieven. Terwijl Maarten denkt vader te
zullen worden, weet de toekomstige moeder de verwekker van het kind handig voor
een publiciteitskarretje te spannen ten dienste van de kunstenaar in spe. De
verwikkelingen dreigen iedereen boven het hoofd te groeien, maar zoals het een farce
betaamt, komt alles op zijn pootjes terecht. Een amusante zedenschets, waarin de
kunstenaar als miskend genie doeltreffend belachelijk wordt gemaakt.
BR
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Aan deze pagina werkten mee: Chris van der Heijden, Ad van Iterson. Atte Jongstra
en Beatrijs Ritsema

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Little Wilson and Big God, being the first part of the Confessions of Anthony
Burgess. Penguin, f 26,90. De paperback-editie van Burgess' autobiografie van de
eerste tweeënveertig jaar van zijn leven.
Hemingway door Kenneth S. Lynn. Fawcett-paperback, f 37,95. Importeur Van
Ditmar. In deze zevenhonderd pagina's tellende biografie kijkt Lynn achter de façade
van de avonturier-schrijver.
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Michael Jackson
Vervolg van pagina 9
nooit echt heeft bereikt. Het hele verhaal is verteld in een soort kindertaaltje waarbij
de presentatoren van het jeugdjournaal verbleken, en de belangstellingssferen van
Jackson spreken boekdelen: E.T., Jaws, Sneeuwwitje, speelgoed, Walt Disney, en
kinderen. Kids! Michael is gek op kinderen. ‘Kinderen zijn fantastisch. Als ik alleen
zou leven om kinderen te helpen en te vermaken, dan zou ik daar genoegen mee
nemen. Ze zijn echt grandioos. Super.’

Pak slaag
Gaandeweg, al lezende in Moonwalk, werd het me duidelijk dat het eigenlijk een
kinderboek is, verteld door een puber. Een puber met enorme talenten, zeker, maar
toch een puber. Het is jammer dat Michael Jackson voor Moonwalk niet iets dieper
in de spiegel heeft gekeken om zijn eigen bestaan als ‘groot kind’ te analyseren. Zou
het misschien iets te maken hebben gehad met zijn eigen verstoorde kindertijd? (‘Pa
hield ons iedere dag bezig. Als we uit school kwamen moesten we voor hen repeteren.
We traden op, hij kritiseerde. Als je er met je pet naar gooide, dan kreeg je een pak
slaag. Soms met de riem, soms zelfs met een zweep.’) Voer voor psychologen, net
wat u zegt. Maar een dergelijke zelfanalyse zou misschien wat meer licht kunnen
werpen op brandende vragen als: waarom wilde Jackson per se de grootste popster
ter wereld worden? En waar komt dat obsessionele perfectionisme vandaan? Misschien
komt het dan toch nog goed met Michael en kan hij op zijn veertigste de platen
opnemen die James Brown al op zijn negenentwintigste maakte. Met soul, weetjewel.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Vlissingen, 20 juli.
‘Merkwaardigerwijs zijn in deze stad nogal wat aanknopingspunten met literatuur
te vinden,’ zegt Querido's Letterkundige Reisgids voor Nederland niet erg
bemoedigend over Vlissingen. ‘Vlissingen Maritiem, bruisend als de branding’ zal
dus voorlopig nog wel het motto blijven waaronder de Scheldestad haar toeristisch
produkt verkoopt, want te gen het aantal standbeelden voor zeehelden, kapers en
slavenhandelaars kunnen de gedenktekens voor Vlissingens literaire verleden niet
op. Een medaillon op het geboortehuis van Jacobus Bellamy en een aan Betje Wolff
en Aagje Deken gewijde gietijzeren fontein is al wat de literaire reiziger aan
bedevaartsplaatsen geboden wordt. Maar de viering van de tweehonderdvijftigste
geboortedag van Betje Wolff zette de VVV aan tot een paar literaire accenten in het
zomer-evenementenprogramma, waaronder een heuse Literaire wandeling door
Vlissingen, die werd uitgezet door Wim Hofman, jeugdboekenschrijver en
stafmedewerker van de Culturele Raad Vlissingen.
Die geboortedag, zondag 24 juli, zal passend worden herdacht met de onthulling
van een reliëf, dat de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen
aanbiedt aan de gemeente. De plek, Nieuwendijk 21, is wel degelijk historische
grond. Hier stond het ‘Huis met den Zonnewijzer’ waar Betje geboren werd als laatste
kind van de bemiddelde koopman Jan Bekker en Johanna Boudrie. Het werd gesloopt
in 1947. De nieuwbouw laat al veel aan de verbeelding over, maar bovendien wordt
de straat deze week in beslag genomen door de Vlissingse kermis. De elkaar
beconcurrerende geluidsinstallaties bemoeilijken de gedachtenvlucht naar de
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gebeurtenissen op 25 juli 1755, toen de ongezeglijke zeventienjarige Betje Bekker
zich liet schaken door een aanvallig jonkman, de gewezen vaandrig van het Staatse
leger Matthijs Gargon. Bij hun terugkeer werden beiden onder censuur van de
kerkeraad gesteld. Vier jaar later vertrok Betje naar Middenbeemster, als echtgenote
van de dertig jaar oudere predikant Adriaan Wolff. Het ‘très chère Patrie’ dat ze
voorgoed verliet, mag zich verheugen in het lange, rijmloze gedicht ‘Walcheren, in
vier gezangen’, en in vier aan Vlissingen gewijde ‘Economische liedjes’.
De folder maant tot verder wandelen. Bellamypark 8, ooit de apothekerswinkel
waar Betjes hartsvriendin Coosje Busken werd geboren, slijt zo te zien als ‘Frituur’
zijn laatste dagen: het verkeert in angstwekkend slechte staat. Ook nummer 30,
geboortehuis van de jonggestorven dichter Jacobus Bellamy voert het opschrift
‘Gebakken vis’ in de druk beschilderde gevel. Daartussen staat de naam van de
dichter meermalen vermeld: het hier gevestigde café-restaurant héét ‘Bellamy’. Later
op de middag blijken ook de twee andere geboortehuizen waarop Vlissingen zich
kan beroemen, in gebruik te zijn als horeca-etablissementen. Dat van Jean-Louis
Pisuisse, in de Walstraat, is nu een Egyptische grillroom. Het afhaalrestaurant voor
Hollandse maaltijden in de Coosje Buskenstraat, waar J.C. van Schagen werd geboren,
wekt het vermoeden dat de eigenaar overhaast vertrok: de keukenbatterij oogt nog
glimmend en indrukwekkend, maar het drukwerk op de mat is vergeeld, de
citroengeranium verdord.
De Slijkstraat is eens en voorgoed vereeuwigd in R.J. Peskens' ‘Twee vorstinnen
en een vorst’. Hofman waarschuwt voor teleurstelling: ‘Van de straat zoals hij die
op de openingsbladzijde van het boek beschrijft is niet veel meer over.’ De
beschietingen van de geallieerden die dit stadsdeel havenden, blijken een minder
verwoestende werking te hebben op de verbeelding dan friet- en shoarmatenten. De
paar nu dichtgetimmerde vooroorlogse percelen die de Slijkstraat nog over heeft,
zien er even zo ongeschikt voor menselijke bewoning uit als Van Oorschot ze uit
zijn jeugd herinnerde. Van Oorschots ‘vervloekte Hogere Burgerschool’ ziet er
daarentegen heel onschuldig uit; de klimop tegen de gevel van gele baksteen verzacht
de contouren van het gebouw, dat architectonisch vooruitstrevend moet zijn geweest.
‘Een rancuneuze mopperkont,’ oordeelde Hofman over Van Oorschot in Querido's
Letterkundige Reisgids. Hofmans eigen natuur is blijmoediger, bemerkt de literaire
wandelaar, die allengs vermoeider wordt van het op nogal vage aanduidingen naar
plekken gestuurd te worden die niet meer zijn wat ze waren: het gebouw waarin
Annie Schmidt zich als jong bibliothecaresse in het diepst van haar gedachten God
voelde, is nu arbeidsbureau; de openingsregel van Hans Verhagens cyclus ‘Het
nieuwe Zeeland’ (‘Doek & Shipyard. Engine Works’) staat niet meer in die
bewoordingen op de loods van ‘Royal Schelde’; dat Michiel de Ruyter het haantje
van de toren van de St. Jacobskerk beklom, is een verzinsel van de uit het naburige
Souburg afkomstige onderwijzer en jeugdboekenschrijver P. Louwerse. Zelfs de zee
inspireert niet tot verheven gevoelens, die ze toch wist op te roepen in Vlissinger
dichters als Meindert Inderwisch en Johanna Kruit. ‘Melancholie lijkt zich vandaag
te hebben neergelegd op wat er is,’ dichtte de laatste, maar dat moet op een andere
dag dan deze geweest zijn. Op de boulevard ruikt de zee naar gebakken vis, niet naar
het beloofde verleden.
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[6 augustus 1988 - Nummer 31]
Ter zake
Diny Schouten

Eind deze maand verschijnt een voor Nederland geheel nieuwe vertaling van de
Bijbel, die Het Boek gaat heten. Het is ‘een verwoording van de Bijbel in alledaags
Nederlands’, laat Living Bibles Holland weten. Een gezelschap vertalers en theologen
werkte bijna negen jaar aan Het Boek, dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament
‘in eenvoudig hedendaags Nederlands’ bevat. Volgens het principe van Living Bibles
International werd de tekst níet woord voor woord, maar ‘gedachte voor gedachte’
vertaald, ‘zodat Het Boek even gemakkelijk leest als een gewoon boek.’ Grondlegger
van het systeem is dr. Kenneth Taylor, docent aan het Moody Bible Institute in
Chicago, ‘die ontdekte dat zijn kinderen weinig begrepen van zijn dagelijkse
bijbellezing aan tafel; daarom begon hij tijdens zijn treinreizen tussen huis en werk
bijbelfragmenten in eenvoudig Engels te vertalen, zodat zijn kinderen de boodschap
ervan zouden begrijpen.’ De eerste Living Bible verscheen in 1962; er zijn nu
vertalingen van in vijfenvijftig talen. De stichting Living Bibles Holland. die zorgt
voor de verspreiding van de complete Nederlandse versie, neemt zich voor om met
eventuele winsten op de verkoop te werken aan de distributie en financiering van
Het Boek in de derde wereld. Helaas is het Zevenhuizense kantoor van de stichting
wegens vakantie gesloten, zodat niet gevraagd kan worden of in de vertaling nota is
genomen van de kritiek die het Nederlands Bijbelgenootschap op de proefvertaling
had. Redacteur Jaakke van het Nederlands Bijbelgenootschap kan slechts oordelen
op het ene hoofdstuk Jesaja dat hij gezien heeft: ‘Hun parafrase is naar ons idee
veel te jolig en emotioneel opgeklopt. Ze hebben geprobeerd de Engelse tekst op te
kalefateren met gegevens van buiten de tekst. Iedereen is natuurlijk gerechtigd om
de bijbel te parafraseren, maar je kunt dat ook wat soberder aanpakken.’ Vooral de
plastiek van uitdrukkingen als ‘God smeet hem de deur uit’ leidde tot Jaakkes
negatieve advies om de Living Bible in het verkooppakket van het Nederlands
Bijbelgenootschap op te nemen, dat overigens sinds 1983 wél ‘een vertaling in helder
Nederlands’ voert: de Groot Nieuws Bijbel. Het wachten is nog op een andere
herziening van het Boek der Boeken, ooit voorgesteld door Umberto Eco. Lezers
van De tweede ronde herinneren zich misschien diens parodistische ‘leesrapport aan
de uitgever’, met het voorstel om op safe te spelen door de eerste vijf hoofdstukken
- ‘één en al actie, met alles wat een lezer vandaag de dag van ontspanningslectuur
vraagt: seks (volop), met veel overspel, sodomie, incest, oorlogen, bloedbaden
enzovoort’ - afzonderlijk uit te geven als De desperado's van de Rode Zee.
Wellicht was de primeur aan de hoofdstedelijke tapperij Gijsbreght van Aemstel,
maar met de vernoeming van het Amsterdams Literair Café naar W.F. Hermans'
roman De Engelbewaarder in 1971 werd toch duidelijk een trend gezet, die vooral
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restauranthouders blijkt te hebben aangesproken. Blijkens de nieuwste editie van de
Amsterdamse telefoongids kunnen literair geïnteresseerden terecht bij restaurants
die Bazip Zeehok, Chez Bébert. Gattopardo, Gulliver, Oblomov of Sjaalman heten.
De nieuwste ontwikkeling is de nog rechtstreeksere hommage aan schrijvers. Die
werd tot dusver gebracht aan Bordewijk, Kafka, Slauerhoff en Miller. Waarnemingen
wijzen uit dat het laatstgenoemde horeca-etablissement. Literair Café Miller's
daadwerkelijk een vitrine bevat met werken van Henry Miller. Bij de anderen
ontbreekt elke accommodatie voor eetlezen. tenzij dat van het menu.
Albert Goldman, die als biograaf van Elvis Presley vermaardheid geniet om zijn
ontmythologisering van The King als junkie, heeft zich geworpen op een andere
superheld van mythische proporties: John Lennon. In The Sunday Times wordt The
Lives of John Lennon aangekondigd als te verschijnen in oktober, bij Bantam Press.
Yoko Ono heeft middels een zegsman ernstige kritiek geuit op Goldmans
chequeboek-journalistiek. Ono liet weten dat het boek vol leugens staat, met de
beschuldiging dat zij zeer kort na Lennons dood trouwde met de binnenhuisarchitect
Sam Havadatoy als de meest aperte. Gerechtelijke stappen neemt Ono echter niet in
overweging: ‘Het boek is te bizar om er aandacht aan te schenken.’
Dordrecht brengt op 20 augustus een hommage aan de in 1985 overleden dichter
Cees Buddingh'. Dan worden, met de heropening van gebouw Pictura, waar
Buddingh' jarenlang een werkkamer huurde, twee data herdacht: Buddingh werd
zeventig jaar geleden (op 7 augustus) in Dordrecht geboren, en het is twintig jaar
geleden dat de bundel Wil het bezoek afscheid nemen verscheen. Buddingh' zelf
noemde het een ‘bestiarium’, geschreven vanuit zijn zorg over de toekomst van de
natuur in relatie tot de cultuur. De dierenverzen staan centraal tijdens een literaire
nachtshow, maar toch is het niet de bedoeling dat met het dichtersfestival alleen het
verleden zal leven. ‘We willen ook duidelijk maken dat het literaire leven gewoon
doorgaat,’ aldus organisator Joop van Halen. Daarmee werd de leeftijd van de
genodigde dichters van belang, zodat inmiddels uitnodigingen werden verstuurd aan
de Maximalen. Van hen wordt, behalve de voorlezing van een gedicht naar keuze
uit Wil het bezoek afscheid nemen, door middel van eigen werk een visie verwacht
‘op heden, verleden en toekomst’.

‘Ten opzichte van het buitenland hebben wij het beste systeem,’ zegt Stef Bertina,
directeur van de Stichting Adviesbureau voor de Boekhandel, over de boekenbon.
Boekhandels zouden het niet durven te wagen om ze niet in te nemen - zelfs de
vrouwenboekwinkels, die met een eigen boekenbon een ‘onderling solidair’ systeem
erop na houden, innen de ‘officiële’ boekenbon. Toch is het wat Bertina zegt: de
tevredenheid over het systeem af van welke soort boekhandel je erover aanspreekt,
de boekhandels die ze uitgeven of die ze innemen, en dat zijn slechts voor een gering
deel dezelfde. De kleine, gespecialiseerde boekhandels, bij wie de bonnen voor het
merendeel besteed worden - tenslotte zijn ze een favoriet cadeau voor de
‘gemotiveerde boekenlezers’ - hebben reden om de ingeleverde boekenbonnen te
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zien als verlies aan omzet. Afgezien van het probleem dat de doosjes met nieuwe
bonnen scherpe bewaking behoeven tegen diefstal, blijft er na de nogal ingewikkelde
en vrij langdurige clearing een marge over van tweeëntwintig procent, beduidend
minder dan de gebruikelijke veertig procent korting die zonder boekenbon gewonnen
zou zijn. Dat percentage wordt door Bertina bevestigd, maar het omzetverlies bestrijdt
hij, ‘want je kunt die cijfers ook anders interpreteren. De kleinere boekhandel krijgt
er hoe dan ook toch extra omzet door, en daarvan moet een percentage worden
afgestaan. Macro gezien verdienen de boekhandels die de bonnen in circulatie brengen
er inderdaad het plezierigst aan.’

Gedicht
Leiden - Den Haag
't Was koud. Je kwam me op het tuinpad met
een ijsmuts achterna gehold, wat lief was en
ik ook wel vond. Kuste me op m'n mond. Maar
's avonds had je me niet zien liggen, hoe erg
ik toen je eigen warmte wou en nu nog steeds
geen blauwe ijsmuts wil maar jou in dat
ijskoude schuurtje van ons. Wie ben je toch,
dacht ik, in Voorschoten nog maar, dat je
wie je bemint met honger voedt? In Wassenaar
al, dat er van ons allen altijd niet, of niet
genoeg, gehouden wordt, te veel of fout.
En, buiten adem in Den Haag, een uur of negen,
wist ik dat niet alleen de liefde ons niet past
maar zelfs, bij uitbreiding, het hele leven.
Stalde mijn fiets. Kon er weer even tegen.

ANTON KORTEWEG
Uit: Voor de goede orde. Gedichten. Meulenhoff, f 27,50.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

3

Een ongegeneerde, bazige muze
Het leven van Nora Joyce
Nora A Biography of Nora Joyce door Brenda Maddox Uitgever: Hamish
Hamilton, 590 p., f 68,15 Importeur Nilsson & Lamm
Henk Romijn Meijer
Grappig gepraat, Ierland binnen handbereik, openhartigheid en
ongegeneerdheid: dat betekende Nora voor James Joyce. Ze leefden sinds
juni 1904 samen en trouwden pas toen hun zoon Giorgio verliefd werd en
zijn potentiële schoonouders er op stonden dat hun dochter met een ‘Joyce’
zou trouwen en niet met een onbekende. Dat was na zevenentwintig jaar.
Er was al veel bekend over Nora Joyce door de biografie van Richard
Ellmann, maar Brenda Maddox vond nog genoeg nieuw materiaal voor
een omvangrijk boek.
Nora Joyce stierf op 10 april 1951 in Zurich aan uremie, half kreupel van de
reumatiek, zevenenzestig jáar oud. Ondanks Joyces vijandigheid ten opzichte van
de kerk was ze katholiek gebleven, zij het op een wat nonchalante manier. Tegenover
de priester die haar bij de dood van James in 1941 vroeg of ze hem geen katholieke
begrafenis wilde geven, bleef ze loyaal aan haar man. ‘Dat kan ik hem niet aandoen,’
zei ze. Zelf kreeg ze wel zo'n begrafenis en bij die gelegenheid noemde de priester
die de grafrede uitsprak haar ‘eine grosse Sünderin’. Zo althans staat het vermeld in
Richard Ellmanns vermaarde biografie waarop Nora, A Biography of Nora Joyce
door Brenda Maddox een welkome aanvulling is.
‘Weinig benamingen konden minder toepasselijk zijn geweest,’ schrijft Ellmann.
Wist de priester het zoveel beter? In haar biografie van Nora Barnacle, met wie Joyce
in 1904 in het geheim naar Europa vertrok, vertelt Brenda Maddox hoe het verhaal
in omloop is gekomen. ‘Grosse Sünderin’ waren de enige woorden die de
Amerikaanse Maria Jolas, een oude vriendin van de Joyces, van de toespraak van de
priester had verstaan, en ze had snel haar conclusie getrokken: de priester had zo
gezinspeeld op de zevenentwintig jaar dat Nora en James ongetrouwd hadden
samengeleefd en waarin ze zelfs een gezin hadden gesticht.
Maddox geeft voor dat ‘grosse Sünderin’ een heel wat geloofwaardiger verklaring.
De begrafenis werd die dag waargenomen door een priester die niets af wist van
Nora Joyce en een gelegenheidscitaat uit Goethes Faust gebruikte: het woord komt,
in het meervoud, voor in het gebed aan de Heilige Maagd. (‘Die du grossen
Sünderinnen / deine Nähe nicht verweigers / und ein büssendes Gewinnen / in die
Ewigkeiten steigerst...’) De priester zelf vertelde de schrijfster in 1984 dat de
begrafenis voor hem niets dan een routineaangelegenheid was geweest.
Zo brengt Maddox op de laatste bladzijden van haar grondige en levendige boek
nog een correctie aan op het werk van Ellmann, die aanvankelijk weinig zag in een
afzonderlijk werk over Nora Barnacle, de ‘ongeletterde’ die de zwakheden van haar
man duidelijker zag dan zijn talent en pas na zijn dood in haar rol van de ‘weduwe
van Joyce’ en in zijn genie ging geloven.
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‘Dat we Nora's karakter kunnen reconstrueren is voornamelijk te danken aan haar
zwager Stanislaus,’ schrijft Maddox. De grote verzameling brieven van James die
Stanislaus, de schrijver van My Brother's Keeper, had bewaard en die bijna alles
onthullen wat bekend is over Nora's achtergrond en haar vrijage met en haar
verhouding tot James Joyce, werd na Stanislaus' dood in 1955 door zijn weduwe
Nelly, die in moeilijke omstandigheden verkeerde, verkocht aan Cornell University,
tot eeuwig misnoegen van Joyces kleinzoon Stephen, die ook verantwoordelijk is
voor het verwijderen uit Maddox' biografie van een hoofdstuk over Joyces dochter
Lucia die in 1982 in een inrichting in Engeland stierf.

Verfijning
Nora Barnacle werd geboren in 1884 in het armoedige, maar levendige stadje Galway
in West-Ierland, arm, maar niet straatarm. Haar vader was een beminnelijke bakker,
die als gevolg van zijn drankzucht zowel zijn winkel kwijtraakte als zijn vrouw: ze
zette hem op straat toen Nora twaalf was en, zoals gebruikelijk, van school ging.
Van haar grootmoeder van moeders kant, die haar opvoeding op zich nam toen het
gezin zich uitbreidde, leerde ze goede manieren en met twee woorden spreken. Ze
had prachtig haar en een prachtige stem: ‘Laag, klankrijk, sterk en vervuld van de
muziek van het westen van Ierland.’ Twee van haar jonge bewonderaars stierven
jong, waaraan ze de bijnaam ‘man-killer’ dankte. De betrekkelijke verfijning van
haar grootmoeder en het feit dat haar moeder meende dat ze beneden haar stand was
getrouwd maken begrijpelijk dat ze viel voor de esthetische, jonge James Joyce die
haar op 10 juni 1904 aansprak in Nassau Street, Dublin, ‘een slanke jonge man met
zacht, donkerbruin haar, een lang, dun gezicht, een vooruitstekende kin en intense,
bleke, bijna doorschijnend blauwe ogen’.

Nora Joyce gefotografeerd door Berenice Abbott in Parijs in de jaren twintig.
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James Joyce gefotografeerd in Zürich door Ottocaro Weiss

Hoeveel mensen zich ook afvroegen wat Joyce kon zien in dit onontwikkelde
kamermeisje in een Dublins hotel, Joyce zelf twijfelde zelden of nooit aan zijn keuze.
Nora werd zijn rechterhand en zijn muze. Joyce schreef zijn mooiste verhaal (‘The
Dead’) voornamelijk als eerbetoon aan deze openhartige, ongegeneerde vrouw, die
wijsheid betoonde bij zijn uitbarstingen van buitensporige jaloezie en die voor hem,
in haar voortdurende en vaak grappige gepraat, Ierland binnen handbereik bleef
vertegenwoordigen. Meer dan Ellmann benadrukt Maddox het belang van de
eigenzinnige en bazige Nora als model voor Molly Bloom in Ulysses (dat ze weigerde
te lezen, niet alleen vanwege het moeilijke, suggereert Maddox, maar ook omdat ze
wist dat ze in het boek meer van zichzelf terugvinden zou dan haar lief was). Net als
de roemruchte Molly liet Nora haar gedachten vaak in een stroom van woorden over
elkaar tuimelen. Ook schreef ze haar brieven in een adem en zonder interpunctie,
zoals Molly's monoloog zonder punten en komma's is geschreven, en net als Molly
gebruikte Nora ‘hij’ nu eens voor de een dan weer voor de ander, zodat de lezer
gemakkelijk zijn houvast verloor. Evenmin als Molly Bloom was Nora wars van
obsceniteiten, zoals blijkt uit de briefwisseling tijdens hun gescheiden bestaan in
1909, toen James een paar maanden in Dublin verbleef op zoek naar een uitgever,
op zoek naar een baan. Nora bleef in Trieste met de kinderen Giorgio en Lucia.
Het werd een dramatische periode die het bewijs leverde dat Joyce toen al
nauwelijks zonder Nora kon leven. Joyces oude vriend Cosgrave - ‘Lynch’ in A
Portrait of the Artist en een toonbeeld van Ierse kwaadaardigheid - fluisterde hem
in dat Nora hem ontrouw was geweest tijdens hun eerste verliefdheid en wel met
Cosgrave zelf, de avonden dat zij het zogenaamd te druk had om James te ontmoeten.
Joyce schreef Nora een kille en furieuze brief. Nora's subtiele weigering om op de
jaloerse beschuldigingen in te gaan, leidde tenslotte tot een nederig smeken om
vergiffenis en ook om een brief ‘die ik niet als eerste durf te schrijven en waarvan
ik toch iedere dag hoop dat jij hem aan mij zult schrijven. Een brief die alleen voor
mijn ogen bestemd is.’ Hoewel Nora's aandeel in de daaropvolgende zogenaamde
‘smerige’ correspondentie - gepubliceerd in Selected Letters of James Joyce, bezorgd
door Richard Ellmann - niet is teruggevonden, valt uit Joyces antwoord af te lezen
dat Nora's eerste stappen op pornografisch terrein zijn stoutste verwachtingen
overtroffen. Ze was tot veel bereid en in staat om de man die ze vaak ‘een zwakkeling’
noemde aan zich te binden. Zijn ‘dirty mind’ baarde haar geen grote zorgen.
Minachting had ze alleen voor zijn onvermogen om de kost te verdienen.
Veel van Nora's verhaal is natuurlijk bekend uit Ellmanns magistrale biografie.
Dezelfde anekdotes duiken op, zoals de enige overgeleverde waaruit respect spreekt
voor Joyce de schrijver tijdens zijn leven. Het respect is praktisch van aard. Nora's
zuster Kathleen logeerde
[Vervolg op pagina 4]
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Gezien Gezien is een selectie uit pas verschenen boeken
Een fris gewassen doedelzak door Bart Tromp. De Arbeiderspers, f 39,50. Politieke
essays om te bewijzen dat het politieke essay nog wel degelijk bestaat.
Are You Lonesome Tonight? door Lucy de Barbin en Dary Matera. Arrow-pocket,
importeur Van Ditmar, f 18,75. Het verhaal van Elvis Presley's eerste liefde Lucy de
Barbin en hun dochter Desiree van wie niemand af wist.
Eene illuzie door Louis Couperus. Veen, f 34,50. Deel 6 van de Volledige werken.
(De reeks verschijnt niet chronologisch.)
Metamorfoze door Louis Couperus. Veen, f 39,50. Deel 13 van de Volledige werken.
Tekenen voor vrede. Het volkspetitionnement tegen de kruisraketten. Onder redactie
van Bert Klandermans. Van Gorcum, f 25,-. De anti-kruisrakettenbeweging van 1985
geanalyseerd in een artikelenbundel.
Met Edmund Hillary door de Himalaya. Lannoo, f 39,90. Het begeleidende boek
van de dertiendelige serie van de NOS-televisie.
Het recht op leven en dood door Leo Enthoven. Kluwer, f 42,50. Meer dan twintig
euthanasiezaken nader bekeken, gevolgd door gesprekken met vijf juristen.
Glory Days. A Biography of Bruce Springsteen door Dave Marsh.
Arrow-paperback, importeur Van Ditmar, f 32,75. Biografie van de zanger.
Holland door Adam Hopkins. Faber and Faber, importeur Nilsson & Lamm, f 27,05.
Een geschiedenis van Nederland voor niet-Nederlanders.
Gezondheidszorg op rantsoen door Doeke Post. Kok-Agora, f 39,50. Over de
problemen van de economische en ethische grenzen van de gezondheidszorg.
John Cheever. A Biography door Scott Donaldson. Random House, importeur Van
Ditmar, f 55,35. Biografie van de Amerikaanse schrijver van onder meer The Wapshot
Chronicle.
Politieke vluchtelingen. Psychische problemen en de gevolgen van onderdrukking
en ballingschap door Guus van der Veer. Intro, Nijkerk, f 29,50. De beschikbare
kennis bijeengebracht met medewerking van Victor Vladár Rivero.
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Kathleen. The Life of Kathleen Ferrier 1912-1953 door Maurice Leonard.
Hutchinson, f 65,65. Biografie met een voorwoord van Elisabeth Schwarzkopf.
Vanaf de toren gezien. Dagboekaantekeningen uit het atoomtijdperk door Gunther
Anders. Samenstelling en nawoord Lou Brouwers. Jan Mets, f 29,50. Aantekeningen
over het leven met de herinnering aan Hirosjima, Nagasaki, Vietnam, Auschwitz.
Kafka's Milena door Jana Cerna. Souvenir Press, f 55,70. Jan Cerna is de dochter
van Milena Jesenska met wie Kafka intiem bevriend was aan het eind van zijn leven.
Met veel foto's.
Judas Eye door Breyten Breytenbach. Faber and Faber, f 42,80. De nieuwe gedichten
sinds zijn vrijlating.
In These Times door Bernard Levin. Sceptre-paperback, f 20,80. De columnist van
The Times verzamelde zijn columns waaronder die over Nederlanders en hun
talenkennis n.a.v. van zijn optreden bij Adriaan van Dis.
Women in Design. A Contemporary View door Liz McQuiston. Trefoil
Publications/Gaade, f 55,-. Vijftig vrouwelijke ontwerpers onder wie Monique Renault
en Marte Roling.

Een antiheld vermant zich
Rudolf Geel blijft steken in de ironie
De paradijsganger door Rudolf Geel Uitgever: De Arbeiderspers, 168 p.,
f 29,50
Wim Vogel
Van Geoffrey Braithwaite, hoofdpersoon in Flauberts papegaai van Julian Barnes,
mag er een verbod komen op romans die zich in Oxford en Cambridge afspelen, en
een tienjarig verbod voor romans met andere universitaire locaties. Een onplezierig
vooruitzicht moet dat zijn voor Rudolf Geel, die in zijn romans en verhalen al
jarenlang een ironisch waarnemer is van zijn eigen universitaire wereldje waarin
studenten, docenten en hoogleraren geportretteerd worden die, teleurgesteld in hun
idealen, hun aangepast bestaan proberen te begrijpen.
In zijn laatste roman De paradijsganger laat Geel zijn hoogleraar een midlife-crisis
doormaken, dat scharnierpunt in het leven dat nu langzamerhand bereikt wordt door
degenen die jong waren in de jaren zestig. Nieuw is dit motief niet. Dante schreef al
hoe hij in het midden van zijn leven via hel en louteringsberg ook een paradijsganger
werd. Een eigentijdse Divina Commedia dus, een menselijke komedie die, zoals dat
behoort, effecten niet schuwt, die tegenstellingen aandikt, die karikaturen van mensen
maakt, maar die, wil zij boeien, toch ook altijd iets wezenlijks over de mens duidelijk
moet maken.
Met de eerste eisen heeft Geel geen moeite. De paradijsganger wordt door de
uitgever niet voor niets vergeleken met films van Woody Allen. Hij schiet echter te
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kort waar het op oorspronkelijkheid aankomt. De ontwikkelingsgang van zijn antiheld
is amusant maar voorspelbaar.
Johannes Rijkaert, vijfenveertig jaar, historicus aan een Amsterdamse universiteit,
voelt hoe in het midden van zijn leven, zoals Ed Leeflang eens dichtte, dat wat hem
vroeger vasthield, hem eensklaps loslaat. Zijn vrouw Debbie is onbetekenend, zijn
puberale kinderen zijn gevoelloos en lastig, zijn werk zonder betekenis. Zijn colleges
worden warrig en weinigzeggend, een studente krijgt van hem te horen dat zij haar
doctoraalscriptie maar het beste in haar reet kan stoppen.... Iets anders dan werken
heeft Johannes tot nu toe eigenlijk nooit gedaan. Plicht, macht, ernst en discipline
waren zijn leermeesters. Epicurus kent hij alleen van naam. Een van de tien boeken
die hij heeft geschreven heet: ‘De vergeefse les van het verleden’. Als je leven je
leeg en zinloos voorkomt, heb je niet zoveel aan de ervaringen van anderen. Ook
Johannes zal zijn verzoening met zijn leven zelf moeten bewerkstelligen.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Rudolf Geel
KLAAS KOPPE

Zijn ziekteverlof, het tweede deel van de roman, brengt hij door in de Franse
Drôme. En zoals eens de kleine Johannes moet ook Johannes Rijkaert zichzelf en de
wereld stap voor stap opnieuw ontdekken en nagaan wat wezenlijk voor hem is. Een
paar dagen leeft hij als God in Frankrijk. Een onstuimige Française van negentien
jaar biedt zich aan en legt gevoelens bloot waarvan hij het bestaan niet meer
vermoedde. ‘Het is alsof hij zich aan iets vastklampt dat hij geen naam kan geven.
Maar het voelt warm en veilig. Het is een gevoel dat lang geleden in hem verloren
is gegaan. Maar kijk, daar is het terug, onverhoeds en met alle tederheid.’ Alsof hij
terug is in het paradijs, is alles wat hij wenst mogelijk. Een barse (helle)hond waar
hij anders als de dood voor is, vlijt zich onderdanig aan zijn voeten en binnen de
kortste keren droomt Johannes zich een pastorale toekomst. Hij wil rustig in zijn
boerenwoning geitekaasjes maken die door zijn geliefde Nadine op markten verkocht
zullen worden. Diezelfde madonna verstoort echter de idylle, zij keert terug naar
haar vriend in Parijs. De eerst zo vriendelijke hond bijt een tweede keer wel degelijk
door en in een droom wordt Johannes door niemand minder dan een Christusfiguur
duidelijk gemaakt dat het paradijs voor de mens is gesloten. Gelouterd keert Johannes
terug in zijn eigen werkelijkheid. Hij weet nu dat elke illusie schijn is en hij heeft er
vrede mee dat de komende jaren ‘in het teken van het afscheid (zullen) staan, dat
zich zal voordoen in velerlei variëteiten. Het is niet anders dan in de jaren van de
ontdekking. Eigenlijk hetzelfde dus: droevig en vrolijk, het eerste neemt in de tweede
helft van het leven de koppositie over van het tweede. Eindelijk staat hij met beide
benen op de grond, nog wel niet in staat bergen te verzetten, maar molshopen hoeven
het ook niet te zijn. Niets kan hem deren.’
Dat De paradijsganger geen sterke roman is, komt vooral door de toon. Wat ligt
meer voor de hand dan dat de auteur zijn alter ego ironisch beschrijft? Soms levert
dat geestige passages op want schrijven kan Geel wel. Maar juist het voor de hand
liggende moet vermeden worden. Nu leest zijn roman lekker weg, structuur, stijl en
motieven zijn goed verzorgd en het is een amusant boek waarin de auteur zich minder
verschuilt dan in vroeger werk. Doordat de ironie het echter wint van de ernst, doordat
ook de ontwikkeling van Johannes te voorspelbaar is, is het net geen boek geworden
dat tot herlezen dwingt. Misschien moeten ze er maar gewoon een film van maken.
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■

Nora Joyce
Vervolg van pagina 3

Nora met haar zoon Giorgio en dochter Lucia

in 1923 bij de familie Joyce tijdens hun verblijf in Londen. Ze kocht een paar in
die tijd zeldzame suède schoenen waarvan de ene de volgende dag al scheurde. Nora
nam haar zuster mee terug naar de winkel. ‘Mijn man is schrijver en als u ze niet
ruilt laat ik het in de krant zetten,’ dreigde ze de winkelier en kreeg prompt een ander
paar.
Soms vertonen de verhalen dezelfde lacunes. De anekdote over de door Pound
gearrangeerde ontmoeting van Joyce en Eliot in 1920 in Parijs is van Wyndham
Lewis afkomstig. Bij die gelegenheid overhandigde Eliot namens Pound een pakket
aan Joyce waarvan hij het touwtje niet kon losknopen. Niemand had een mes.
‘Tenslotte lukte het ons om een nagelschaartje te produceren,’ citeert Ellmann Lewis'
Blasting and Bombardiering en Maddox maakt ervan: ‘(...) tenslotte werd op een of
andere manier een nagelschaartje gevonden (procured)’ en zo weten we nog steeds
niet wie dat schaartje op zak had. Het is vreemd dat Maddox niet zegt dat een detail
van het verhaal in de mist blijft gehuld. Het is een kleinigheid natuurlijk, maar
dergelijke kleinigheden herinneren ons wel aan de grote beperkingen van de biografie
in het algemeen. Het verhaal draait ook weer om Joyce en niet om Nora. De bewijzen
van haar gevatheid zijn ook helaas beperkt tot de bekende verhalen: er waren blijkbaar
weinig mensen in haar omgeving die ze noteerden of onthielden en bij die weinigen
hoorden in elk geval Kay Boyle en Robert McAlmon, zoals blijkt uit hun prachtige
Being Geniuses Together. Toch weet Maddox, door het accent dat ze legt, aan de
uitdagend onafhankelijke Nora, de aantrekkelijke vrouw waarop mannen verliefd
werden (Roberto Preziozo, Ottocaro Weiss) steeds een eigen gezicht te geven.

Aan elkaar gewaagd
Maddox brengt nog een belangrijke correctie aan op het boek van Ellmann, die wel
is verweten dat hij te veel naar de versie van de begrijpelijk rancuneuze Stanislaus
heeft geluisterd. Als reden van het plotselinge huwelijk van Nora en James in 1931
geeft Ellmann alleen dat Joyce zijn erfenis wilde regelen, wat niets verklaart over
het gekozen tijdstip. In Ellmanns boek blijft de episode dan ook tamelijk duister.
Maddox brengt het huwelijk in direct verband met het huwelijk van hun zoon Giorgio
met de rijke Amerikaanse Helen Kastor: zij en haar familie wilden dat Helen zou
trouwen met Joyce, en niet met iemand die, als ‘onecht kind’, geen recht had om die
naam te dragen. Dat de sluwe Joyce tegemoet wilde komen aan de wensen van de
invloedrijke Kastors is heel wat waarschijnlijker dan dat hij zich plotseling zorgen
maakte over zijn erfenis.
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Ze waren aan elkaar gewaagd, Nora en James Joyce. Ze waren in staat armoe te
delen en wanneer de kans zich voordeed sprongen ze allebei even kwistig om met
andermans geld. Allebei hielden ze van mooie kleren en van de opera, waarbij Joyce
Nora's liefde voor Wagner niet deelde: hij vond Wagner obsceen. Het waren grillige
ouders die hun kinderen verwenden en de problemen van die kinderen zo ver mogelijk
van zich afhielden, vooral die van Lucia die al jong een ‘vreemde’ blik in haar ogen
had en in 1982 in een inrichting in Engeland stierf. Hun humorloze zoon Giorgio,
vader van Stephen, was als zanger mislukt en stierf in 1976 als gevorderd alcoholist.
Dat Joyce zelf niet nog veel alcoholischer werd dan hij was, dankte hij waarschijnlijk
aan Nora's afkeer van zijn drankzucht en haar talloze dreigementen dat ze hem zou
verlaten.
Brenda Maddox geeft tenslotte een treffend beeld van het leven dat Nora in Zurich
leidde na 1941, als ‘alleenstaande vrouw’, een tijdlang armoedig omdat in de oorlog
geen geld uit Engeland overgemaakt werd; en ze geeft overtuigend inhoud aan Raar
stelling dat het werk van Joyce niet voorstelbaar is zonder Nora's sinds 1909 vrijwel
voortdurende aanwezigheid.
■
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De zon uitgeroepen tot wereldproletariër
Platonovs ‘Tsjevengoer’, een roman over de dromerijen van het
communisme
Tsjevengoer Roman van een stad door Andrej Platonov Vertaling Lourens
Reedijk Uitgever: Meulenhoff, 415 p., f 44,50 (gebonden f 69,50)
Willem G. Weststeijn
De Russische literatuur blijft, zowel voor de Russen zelf als voor ons, westerlingen,
een onuitputtelijke bron van verrassingen. Een van die verrassingen is de eindjaren
twintig geschreven magistrale roman Tsjevengoer van Andrej Platonov (klemtoon
op de tweede lettergreep). Bijna gelijktijdig met de Nederlandse vertaling verscheen
het boek dit jaar voor het eerst in de Sovjetunie. Eerder al was een, niet geheel
complete, editie in Parijs verschenen (1972) en vertalingen in onder meer Frans,
Duits en Engels.
De herontdekking en herwaardering van Andrej Platonov (1899-1951) als een van
Ruslands grootste twintigste-eeuwse auteurs is al geruime tijd aan de gang. Platonov
vocht tijdens de burgeroorlog in het Rode Leger en studeerde vervolgens in de plaats
Voronezj, vijfhonderd kilometer ten zuiden van Moskou, voor elektrotechnisch
ingenieur. In deze jaren publiceerde hij vele verhalen en gedichten in plaatselijke
bladen; in 1927 ging hij naar Moskou waar hij full-time schrijver werd. Net zoals
bijna alle schrijvers en intellectuelen kreeg Platonov het in de jaren dertig zwaar te
verduren. Het meeste werk dat hij schreef - en hij was juist toen op het toppunt van
zijn creativiteit - mocht niet worden gepubliceerd en hij stond geregeld bloot aan
scherpe kritiek. Als oorlogscorrespondent tijdens de Tweede Wereldoorlog had
Platonov wat meer mogelijkheden, maar na de oorlog, in de beruchte tijd van Stalins
cultuurpaus Zjdanov, werd hij nagenoeg geheel uit de literatuur geweerd. Hij stierf
in behoeftige omstandigheden - hij had een armzalig portiersbaantje toegeschoven
gekregen - aan tbc, waarmee hij door zijn eigen zoon was besmet nadat deze, op
sterven na dood, uit de Goelag was teruggekeerd.
De Platonov-revival startte in het begin van de jaren zestig, de betrekkelijk liberale
periode van Chroesjtsjov, toen ook een boek als Solzjenitsyns Een dag uit het leven
van Ivan Denisovitsj kon worden gepubliceerd. Naast herdrukken van eerder werk
werden er ook een paar verhalen uitgegeven die in de jaren dertig niet hadden
gemogen, zoals het schitterende Dzjan (Nederlandse vertaling Pegasus, 1987).
Sindsdien is er geen jaar voorbijgegaan of er verschenen wel een paar
Platonov-uitgaven. Maar al die uitgaven herhaalden elkaar, er stonden steeds dezelfde
verhalen in en een groot deel van Platonovs werk, van zijn vroege verspreide verhalen
tot zijn toneelstukken en zijn twee romans, De bouwput en Tsjevengoer, bleef voor
de Russische lezers een gesloten boek. Nu, in de tweede liberale periode, de tijd van
Gorbatsjovs glasnost en perestrojka, is daar in snel tempo verandering in gekomen.
Hoewel een wetenschappelijke editie van het verzameld werk nog wel enige tijd op
zich zal laten wachten, zijn Platonovs belangrijkste verhalen en romans, met als
absoluut hoogtepunt Tsjevengoer toch eindelijk aan de Sovjetlezers ter beschikking
gesteld.
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Bizar als het is dat een van de prachtigste werken vat) een literatuur zestig jaar
lang op publikatie heeft moeten wachten (Pasternaks Dokter Zjivago is dit jaar ook
eindelijk in de Sovjetunie verschenen en heeft er daarmee ‘slechts’ dertig jaar over
gedaan), het gehannes met de tekstuitgave van Tsjevengoer is niet minder bizar. Op
het eerste stuk van het boek, getiteld ‘Een meester in wording’, had de censuur niet
veel aan te merken en dit mocht dan ook al veel eerder verschijnen, was zelfs een
min of meer vast bestanddeel van een Platonov-uitgave in de Sovjetunie geworden.
De Russische uitgave van de roman die in Parijs verscheen liet dit gedeelte weg en
begon, heel raadselachtig, met een reeks puntjes en de slotwoorden van een zin. Nu
kunnen bij Platonov de vreemdste dingen, dus iedereen accepteerde dit, maar later
bleek dat er gewoon een stukje manuscript tussen het eerste en tweede deel was
weggevallen en er geen sprake was van een onvolledige zin. Ook had de Parijse
editie sommige stukken door elkaar gegooid en een, tamelijk belangrijke, passage
van een zestal pagina's helemaal niet opgenomen.

Andrej Platonov

Deze geschiedenis van de tekst van Tsjevengoer heeft ook zijn sporen nagelaten
in de Nederlandse uitgave(n) van de roman. Vorig jaar verscheen bij Querido het
eerste deel, Een meester in wording, in de vertaling van Kees Verheul. Nu verschijnt
bij Meulenhoff de complete editie van de roman, inclusief Een meester in wording
en de overgang naar het volgende deel, maar niet met de zes ontbrekende bladzijden.
Deze zijn nu, na het verschijnen van de door de weduwe van Platonov geautoriseerde
definitieve editie van de roman, ijlings uit het Russisch vertaald en worden de kopers
van het boek als los katern bijgeleverd. Een volgende druk zal ook de Nederlandse
uitgave ‘definitief’ kunnen maken.
Een lange inleiding, maar wat is Tsjevengoer nu voor een boek? Ik heb al de
woorden ‘magistraal’ en ‘prachtig’ laten vallen en dat is beslist geen loze aanprijzing.
Zonder voorbehoud kan Tsjevengoer gerekend worden tot de hoogtepunten van de
Russische literatuur van de twintigste eeuw. Deze melancholieke satire (een betere
kwalificatie kan ik niet bedenken) op de invoering van het communisme in de
Sovjetunie geeft zo'n indringend beeld van het menselijk verlangen en het menselijk
tekort en is in zo'n unieke stijl geschreven dat je bij het lezen voortdurend je adem
inhoudt. Zinderende esthetische spanning.

Socialistische levenselementen
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De hoofdpersoon van de roman is Sasja Dvanov, een weeskind dat zijn moeder nooit
bewust heeft gekend en op jeugdige leeftijd zijn vader begraaft. Hij wordt
grootgebracht in een boerengezin, maar als er hongersnood komt, wordt hij het huis
uitgestuurd om via bedelen verder zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij was
‘zo zachtmoedig dat hij dacht dat alles in het leven op waarheid berustte. Toen men
hem niets wilde geven, geloofde hij dat er geen mensen bestonden die rijker waren
dan hij’. Sasja wordt van de dood gered doordat een vroegere dorpsgenoot, Zachar
Pavlovitsj, inmiddels fabrieksarbeider in de stad geworden, zich over hem ontfermt
en hem als pleegzoon aanneemt. Dvanov wordt leerlingbankwerker, studeert in zijn
vrije tijd en denkt hunkerend, maar onbestemd na over het leven. ‘Hij kon nog zoveel
lezen en denken, bij hem van binnen bleef er altijd een soort van lege plek - zo'n
leegte waar een onbeschreven en onvertelde wereld als een angstaanjagende wind
doorheentrekt.’ Ten gevolge van de burgeroorlog wordt Dvanovs studie afgebroken;
hij wordt door de partij naar het front gestuurd, maakt een treinongeluk mee en wordt,
na zijn terugkeer thuis, de provincie ingestuurd om ‘socialistische levenselementen’
op te sporen, met andere woorden, communisme te zoeken en bij te dragen aan het
instellen ervan.
Onderweg wordt Dvanov bijna vermoord door een troep anarchisten, maar op het
laatste moment wordt hij uit hun handen gered door de bolsjewistische commandant
Stepan Kopjonkin, die zijn vriend voor het leven zal worden. Kopjonkin is uit een
heel ander hout gesneden dan de schuchtere, dromerige Dvanov. De revolutie heeft
hem ervan overtuigd dat er geen enkele vijand is die niet overwonnen kan worden
en op zijn enorme paard Proletarenkracht is hij bereid overal, desnoods in zijn eentje,
op los te stormen. De drijvende kracht achter zijn revolutionair elan zijn zijn gevoelens
voor zijn ‘vermoorde bruid’ Rosa Luxemburg, die ergens in Duitsland begraven ligt.
‘“Mijn liefde vlamt nu op in mijn sabel en in mijn geweer en niet in mijn arme hart!”
verkondigde Kopjonkin en hij ontblootte zijn zwaard. “De vijanden van berooiden
en vrouwen zal ik als onkruid neermaaien!”’ Innerlijke twijfel kent hij niet: ‘Rosa
Luxemburg had alles al voor iedereen uitgedacht - het enige dat nu te doen stond,
was met de wapens in de hand de zichtbare en onzichtbare vijand te verdelgen.’
Kopjonkin en Dvanov besluiten samen verder te trekken door de provincie om het
communisme te helpen en alle tegenstand ertegen uit de weg te ruimen. Wat het
communisme precies is, daar hebben ze geen flauw idee van. Voor Kopjonkin is het
voldoende als je alle vijanden over de kling jaagt, dan komt het communisme vanzelf.
Dvanov denkt in de richting van het graven van waterputten in dorre gebieden, waar
dan nieuwe dorpsgemeenschappen kunnen ontstaan.
In de dorpen waar zij doortrekken komen Dvanov en Kopjonkin de meest vreemde
toestanden tegen: het communisme verschilt per dorp, afhankelijk van de ideeën die
de plaatselijk gevolmachtigde van het revolutionair districtscomité heeft. In een van
de dorpen heet deze gemachtigde Fjodor Dostojevski. Hij heeft een campagne bedacht
voor de verheffing van de dorpsbewoners en wil iedereen nieuwe namen geven: men
moet dan leven zoals de beroemde persoon wiens naam men draagt. Dostojevski
pijnigt zijn hersens af en is voortdurend in de weer met nieuwe verbeteringen: ‘het
kameradenhuwelijk, de sovjetzin van het leven, over de mogelijkheid de nacht uit
te schakelen ter verhoging van het oogstresultaat, over de organisatie van het
dagelijkse arbeidsgeluk, over wat de ziel was - een klaaglijk hart of het verstand in
de hersens.’ De ‘praktische’ raad die Dvanov en Kopjonkin geven om het vee onder
de armen te verdelen en de boerderijen bijeen te brengen in collectieve bedrijven
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brengt echter heel wat meer chaos in het dorp teweeg dan de hersenschimmige plannen
van Dostojevski.
Elders in het district treffen Dvanov en Kopjonkin de commune ‘Vriendschap van
de arme’ aan die zich op een voormalig landgoed heeft gevestigd. Elk lid van de
commune, die uit zeven mannen, vijf vrouwen en vier meisjes bestaat, heeft zijn
vaste taak: directrice communale voeding, chef levende tractie, directeur communale
veiligheid en verdediging, directeur propaganda van het communisme in
nietgeorganiseerde dorpen, communale generatie-opvoedster, et cetera. Bij zoveel
dienende functies is er niemand meer over om te ploegen, maar dit is geen bezwaar:
er was nog graan op het landgoed en dit is zorgvuldig ‘genoteerd en per mond
gereserveerd’. Kopjonkin raadt aan niet één keer maar tweemaal per dag te vergaderen,
‘opdat de lopende gebeurtenissen niet zinloos en zonder enige aandacht zullen
verdwijnen’ en draagt tevens op alleen de allernoodzakelijkste gebouwen te behouden
en de rest met de grond gelijk te maken, zodat de naburige dorpen niet jaloers kunnen
worden op het overmatige bezit van de commune.
Op een ander verlaten landgoed is door kameraad Pasjintsev het revolutionair
reservaat ‘Het Wereldcommunisme’ opgericht. Pasjintsev heeft zich verschanst in
een kelder met een voorraad handgranaten en gaat gekleed in een harnas. Hij wil
privé-persoon blijven en moet niets hebben van de nieuwe orde en reglementen. Hij
bewaart de revolutie ‘in onaangetaste heroïsche categorie...’
Terwijl Kopjonkin achterblijft in een dorp als voorzitter van de dorpsraad, keert
Dvanov
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voor enige tijd terug naar de stad. Daar ontmoet hij de voorzitter van Tsjevengoer,
kameraad Tsjepoernyj, bijgenaamd de Japanner. Deze prijst de situatie in zijn stad
waar, naar hij beweert, het socialisme heerst en waar ‘levenswelzijn, de zuivere
waarheid en de droefheid van het bestaan uit zichzelf naar behoefte waren gegroeid’.
In Tsjevengoer wordt niet gewerkt, de zon is gemobiliseerd om eeuwig te werken
en is tot wereldproletariër uitgeroepen. Verplichte bezigheden zijn afgeschaft, de
zon zelf verschaft toereikende rantsoenen, opzettelijke menselijke arbeid zou een
overmaat aan schadelijke voorwerpen doen ontstaan en het vuur van de klassenstrijd
voeden.

Definitief levensgeluk
Dvanov schrijft Kopjonkin dat hij naar Tsjevengoer moet gaan en trekt er zelf ook
naar toe. De stad blijkt onder leiding van de Japanner een totale verandering te hebben
ondergaan. Eerst is de hele bourgeoisie uitgemoord, vervolgens is de rest van de
bevolking uit de stad verbannen en is een van de twaalf overgebleven communisten
eropuit gestuurd een groep proletariërs op te halen. De arms ten van de armsten,
zogenaamde ‘overigen’, mensen die nog nooit in een eigen huis hebben gewoond,
worden in de stad ondergebracht. Omdat er veel huizen en weinig mensen zijn, wordt
besloten de huizen naar elkaar toe te dragen, zodat men in saamhorigheid dichter bij
elkaar woont. Alle maatregelen worden overigens uitgevoerd op grond van officiële
documenten, waaraan een eigen interpretatie gegeven wordt. Intussen gaat de zomer
door in Tsjevengoer. ‘De tijd trok zich onbetrouwbaar uit het leven terug naar
Tsjepoernyj bleef met het proletariaat en de “overigen” midden in de zomer, de tijd
en al de onrustige elementen. En allemaal leefden ze kalm en blij in de rechtvaardige
verwachting dat het definitieve levensgeluk van het van nu af door niemand meer
verdrukte proletariaat verwezenlijkt was.’ Kopjonkin en Dvanov blijven een tijdlang
in Tsjevengoer om het communisme te ondergaan. Kopjonkin twijfelt: het volstrekte
nietsdoen van de mensen in de stad bevalt hem niet en als er een kind sterft en het
is slecht weer dan ziet hij eigenlijk geen verandering ten opzichte van het vroegere
imperialisme. Voor Dvanov echter zijn de zielige ‘overigen’ het wezen van het
socialisme waarmee zo zuinig mogelijk omgesprongen moet worden. ‘Het liefst zou
Dvanov nu voor alle inwoners van Tsjevengoer de voedselvoorziening willen
verzekeren zodat ze langdurig en onbezorgd in de wereld konden leven en door hun
aanwezigheid hier de rust van een onschendbaar geluk in de ziel en de gedachten
van Dvanov zouden brengen; elk lichaam in Tsjevengoer moest degelijk kunnen
leven omdat slechts in die lichamen het communisme als een stoffelijk gevoel
bestond.’
De droom kan natuurlijk niet blijven bestaan; de herfst nadert en de kou en het
wordt steeds moeilijker voldoende voedsel te vinden. Het einde komt wanneer het
isolement van de stad doorbroken wordt door de komst van een controleur van het
gouvernement. In zijn rapport schrijft de controleur dat er in Tsjevengoer geen
uitvoerend comité is, en alleen veel gelukkige, maar nutteloze mensen; waarschijnlijk
was de stad veroverd door een onbekende kleine volksgemeenschap of
voorbijtrekkende zwervers; onder hen bevonden zich een intellectueel en een
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geschoold vakman, maar die waren allebei volslagen wezenloos. De reactie van het
gouvernement laat niet lang op zich wachten. In de indrukwekkende apotheose van
de roman wordt beschreven hoe de communisten van Tsjevengoer tevergeefs de
strijd aanbinden met een groep bereden kozakken die met geweld een einde maken
aan deze niet door de overheid gesanctioneerde samenleving.
Sasja Dvanov is een van die zoekers en dromers die we zo vaak tegenkomen bij
Platonov en die veel van zijn werk die typische, melancholieke toon geven. Dvanov
is volledig bereid zijn leven te geven voor het communistische ideaal, maar erg
praktisch ingesteld is hij niet. Toch liggen zijn ideeën over de broederschap van de
mensen, hoe vaag die ook zijn, veel dichter in de buurt van het werkelijke
communisme dan wat de autoriteiten via hun voorschriften en centraal uitgedachte
plannen kunnen bereiken. Beide kanten van het communisme, droom en werkelijkheid,
komen in Tsjevengoer uitgebreid naar voren, waarbij de laatste duidelijk in een
negatief licht wordt bezien.
Maar de roman gaat natuurlijk niet alleen over het communisme in de Sovjetunie
in de jaren twintig. Met zijn dromers die stuklopen op de werkelijkheid stelt Platonov
een veel breder en algemener thema aan de orde, dat de historische begrenzingen
overstijgt. Hij doet dat in een heel bijzondere stijl die je bij geen enkele andere
schrijver kunt vinden. Een zin als ‘Zijn mantel was te lang en zijn gezicht was zelfs
in zijn slaap bereid tot een revolutionaire daad en tot de tederheid van een wereldwijde
gemeenschappelijke samenleving’ schrijft alleen Platonov en op deze manier schrijft
hij eigenlijk voortdurend. Heel opvallend zijn ook zijn vergelijkingen (‘De mensen
leken op zwarte verweerde botten uit een uiteengevallen skelet van iemands enorme
en verloren gegane leven’) en de talloze personificaties van voorwerpen en van
elementen van de natuur (‘Dicht onder hem snelde de stevige vaste grond voort die
op zijn leven wachtte en die van even later zonder hem verweesd over zou blijven’).
Gelukkig heeft vertaler Lourens Reedijk Platonovs ‘grillige en bizarre ontsporingen’
zoals hij ze in zijn verantwoording noemt integraal vertaald en niet gekozen voor
verduidelijking en omschrijving zoals dat in heel wat (vooral buitenlandse)
Platonov-vertalingen gebeurt. Nu blijft de speciale bekoring van Platonovs
merkwaardige stijl gehandhaafd. Overigens weet de vertaler de hele roman door
goede equivalenten te vinden voor typisch Platonovachtige woorden en uitdrukkingen.
Er blijft iets vreemds boven de Nederlandse tekst zweven, je voelt het Russische
origineel erdoorheen, maar zonder dat dit ook maar enigszins ten koste gaat van de
leesbaarheid. Een opvallende prestatie bij dit lastig te vertalen boek.
■

Wankelen tussen schoonheid en overdaad
Een lyrisch visioen van John Hawkes

John Hawkes
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De bloedsinaasappels door John Hawkes Vertaling Peter Bergsma
Uitgever: Goossens/Kritak, f 34,50
Hans Schoots
Het werk van de Amerikaanse auteur John Hawkes heeft vanaf de verschijning van
zijn eerste roman The Cannibal (1949) veel bewondering maar evenveel afkeer
opgeroepen. John Irving noemde hem ‘gewoon de meest oorspronkelijke schrijver
van Amerika’ en Saul Bellow verklaarde zich een bewonderaar van zijn werk, maar
sommige critici vinden dat het alleen maar vervelend is en gebrek aan inhoud heeft.
Ik denk dat de tegenstelling in Hawkes' fictie zelf ligt. Er worden uitzonderlijke
kwaliteiten en grote zwakheden in verenigd. Hawkes schreef in totaal een tiental
romans en enige novellen. De roman Tweede huid en de novelle De uil zijn al eerder
in het Nederlands vertaald en nu is De bloedsinaasappels uit 1971 eraan toegevoegd.
Deze roman kan gelden als typerend voor het werk van John Hawkes.
Cyril, de ik-figuur in De bloedsinaasappels, is een zelfingenomen kwast. Deze
‘sekszanger’ kan maar niet genoeg lyrische superlatieven vinden om te beschrijven
hoe knap en interessant hij is. Hij heeft het over de ‘dikke grijze prikkelende creatie
die afsprong of wegzweefde van mijn grote en meelevende lippen’. Dat betekent dat
hij iets heeft gezegd. Hij is dik tevreden over ‘mijn eigen innemende lach’ en ‘eens
te meer vervuld van bewondering voor mezelf’. Ik had na enige pagina's de sterke
aanvechting het boek dicht te slaan. Het is al erg genoeg dat we in het dagelijks leven
met zulke lui opgescheept zitten. Moeten we ons dan nog eens uit eigen vrije wil
door een romanfiguur laten ringeloren? Hawkes daagt de lezer uit door van zijn
ik-figuur iemand te maken waarmee slechts weinigen zich kunnen identificeren en
schept een eigenaardige stemming door lange tijd in het midden te laten wat hiervan
nu eigenlijk de bedoeling is. Wordt ons hier nu een positieve held gepresenteerd die
van het leven weet te genieten, of juist niet? Gaandeweg wordt steeds duidelijker dat
Cyril een grenzeloze egoist is die zonder enige belangstelling voor andermans
gevoelens zijn zin doet.

Aards paradijs
De geschiedenis speelt zich af in het niet bestaande Illyria, een land waar de zon
altijd schijnt en waar Cyril en zijn vrouw Fiona zich in hun villa wentelen in een
zalig nietsdoen. Er is ook een plaatselijke bevolking, die door het echtpaar wordt
gezien als een verzameling exotische figuranten in een subtropisch decor, maar in
feite zijn het mensen die hard moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien.
We lijken ons te bevinden in het aardse paradijs uit het citaat van Ford Madox Ford,
dat als motto boven de roman staat en waar het ‘de mensen vergund is te zijn met
wie ze willen en alles te hebben wat ze willen.’
Doordat hun bus te water raakt zijn een ander echtpaar, Hugh en Catherine, en
hun drie kinderen genoodzaakt de nacht ter plaatse door te brengen. Cyril en Fiona
zijn voorstanders van het vrije huwelijk en besluiten het gestrande tweetal te versieren.
Ze handelen in overeenstemming met Cyrils levensvisie die hijzelf als volgt samen
vat: ‘Al op vroege leeftijd ontdekte ik dat de goden ons scheppen voor het spreiden
van vrouwenbenen, of ons met geen ander doel tot elkaar brengen dan, om zo te
zeggen, ter vervolmaking van het beeld en om ons onze liezen dikwijls en rustig,
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deemoedig en doelbewust te laten paren.’ Spoedig blijkt dat Catherine wel
ontvankelijk is voor de toenaderingspogingen van Cyril, maar Hugh voelt weinig
voor het experiment. Ook zijn oudste dochtertje staat vijandig tegenover het duo dat
in het huwelijk van haar ouders is verschenen. Cyril vindt Hugh en zijn dochter maar
lastige dwarsliggers die niet willen inzien dat zijn levenshouding de enig juiste is.
Nu ontwikkelt zich een patroon van onderlinge relaties, waarin Cyril en Fiona ondanks
Hughs onwil hun doel bereiken, maar dat vervolgens abrupt een andere wending
neemt als Hugh zich opknoopt. Het paradijs bestaat blijkbaar toch niet. Ik krijg nu
de neiging het op te nemen voor Cyril want eerst voorziet Hawkes hem van een wat
karikaturale psychologie en vervolgens laat hij hem op zijn bek vallen. Niet dat Cyril
dat helemaal door heeft, want hij blijft tot het einde toe de vermoorde onschuld, in
eigen ogen een toonbeeld van zuiverheid.
Voor een boeiende roman over zo'n thema lijkt het onontbeerlijk de psychologie
van de hoofdfiguren uit te diepen. Dit gebeurt nauwelijks, hetgeen tot op zekere
hoogte logisch is, want we zien alles door de ogen van Cyril, de oppervlakkigheid
zelve. Belangrijker is echter dat Hawkes welbewust met een eenvoudige plot en
weinig uitgewerkte karakters genoegen neemt. Volgens hem zijn ‘de ware vijanden
van de roman plot, karakter, situering en thema’. Het gaat hem erom een totaalbeeld
te scheppen waaraan deze elementen slechts tot op zekere hoogte dienstbaar kunnen
zijn. Het intrigerende aan De bloedsinaasappels is de in alles aanwezige duistere
sprookjessfeer, die wordt opgeroepen door beschrijvingen en taalgebruik. De taal
van verteller Cyril dus, die op dit punt wel scherp omlijnde trekken heeft: hij hangt
het ‘lyrisme’ aan hetgeen betekent dat hij de hele wereld beziet als een lyrisch
schouwtoneel. Het witte dorpje met zijn verbrande kleidaken; de verkoolde ruine
met zijn labyrint van schachten, tunnels, cellen ‘en nissen voor vogelachtige
boogschutters’ waar Hugh in de kelders een sinistere vondst doet; het kerkje met ‘de
houten Maagd die kortgeleden opnieuw gelakt was met helblauwe verf en stijfjes de
primitieve pop koesterde in zijn rottende jurkje van echt kant.’ In de roman komen
prachtige en verrassende passages voor. Hawkes neemt evenwel grote risico's door
zich met zijn taal voortdurend te bewegen in een gebied waar schoonheid en overdaad
dicht naast elkaar liggen en daarbij gaat hij nogal eens te ver. Je zou natuurlijk kunnen
zeggen dat de voorkomende lyrische extremiteiten Cyrils geestelijke gesteldheid
juist treffend uitdrukken, maar daarmee worden gebreken van de auteur op zijn
romanfiguur afgeschoven.
De bezwaren die je tegen De bloedsinaasappels kunt aanvoeren doen weinig
afbreuk aan het feit dat Hawkes is geslaagd in zijn belangrijkste opzet: het oproepen
van een fantastisch visioen. Daarmee is veel gezegd over de kracht en de beperkingen
van deze roman.
■
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Een aforisme is meestal een uitspraak met een baard (aforisme)
Hermans op de korte baan
Dinky Toys door Willem Frederik Hermans Uitgever: De Harmonie, 112
p., f 14,90; f 24,90 (gebonden)
Carel Peeters
Het aforisme is zo'n irritant genre omdat de schrijver ervan altijd een bedaagde wijze
wil zijn die iets bedacht heeft voor het heil van de mensheid. Er hangt een halo van
oude flessen wijn omheen. Het zijn de mooiste gedachten van de schrijver die we te
lezen krijgen, gekleed als Willy Dobbe of Barbara Cartland. Schrijvers hebben zeker
wel eens flitsende gedachten die oplichten in een roman, gedicht of essay. Maar daar
zitten ze goed. Ze worden dan beschermd door de grijze massa van gewone woorden
die noodzakelijk zijn om een flitsende gedachte voort te brengen. Hiermee wil niet
gezegd zijn dat ik die grijze massa wel draaglijk vind. Allerminst. Het is een woestijn
die op zijn minst een oase moet beloven, anders moet men er niet aan beginnen.
Willem Frederik Hermans is helemaal geen schrijver voor het genre, maar hij heeft
wel eens een oplichtende gedachte die hardnekkig kan blijven hangen (‘De mens is
een chemisch proces als een ander’). Toen Frans Janssen dan ook in 1972 zulke uit
zijn werk oplichtende uitspraken verzamelde onder de titel Hellebaarden haastte hij
zich achterop te vermelden dat Hermans eigenlijk maar een aforisme had geschreven,
en dan nog een die zich keert tegen het genre. Het was deze: ‘Een aforisme is net
zoiets als het muziekstukje van een stel muzikale clowns, dat na een paar maten al
misgaat.’

De ‘uitspraken’ (zoals Hermans ze zelf noemt) die hij nu onder de even degelijke
als speelse titel Dinky Toys heeft verzameld (nadat ze eerst grotendeels in het
tijdschrift Podium hadden gestaan in de jaren zestig en zeventig) zijn het levend
bewijs van mijn bewering dat een flitsende gedachte door minder flitsende zinnen
schijnt te worden voorbewerkt, want ze zijn misschien niet minder grimmig, maar
wel aanmerkelijk minder scherp en diepzinnig en er blijft bovendien veel minder
spontaan van hangen. Of het nu uitspraken of aforismen zijn, ook voor deze Dinky
Toys geldt dat je ze vergeet wanneer je ze gelezen hebt. Het uitgeven van zulke
aforismen of uitspraken vraagt erom, er rust geen zegen op: ze hebben pootjes
waarmee ze zich met grote snelheid weer uit je gezichtsveld spoeden. Alleen het
soort mensen dat er een aantal van uit het hoofd gaat leren om ze in een gesprek te
kunnen laten vallen kan het genre redden, maar wie wil zich door zulke mensen laten
redden? Ik niet. Dat ik toch een zwak heb voor Dinky Toys heeft vooral te maken
met de naam die Hermans er ooit voor bedacht en omdat het boekje er zo charmant
uitziet. Dinky Toys, dat zijn pittige wagentjes die je een glimp geven van de echte
auto's zonder dat je voor de hoge kosten opdraait. Aanvankelijk heetten ze
‘Kleinigheden’, maar Hermans ontdekte dat Carmiggelt die titel al eens had gebruikt.
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Ook Tin Toys kunnen wel aardig zijn: de hier afgebeelde autootjes zijn van blik. De illustraties
zijn uit ‘The Art of the Tin Toy’ door David Pressland. Uitgegeven door New Cavendish Books,
1979

Gegeven mijn gebrek aan weerstand bij het lezen van Dinky Toys hebben ze al
krediet voor ik er een gelezen heb. Ik ben ook gevoelig voor Hermans' negatieve
charmes (dat zijn uitspraken altijd bergafwaarts gaan en haast nooit iets positiefs
bevatten) en dat is een zegen, gezien het genre. Aforismen die, om een toepasselijk
woord te gebruiken, het leven ‘bejahen’ zijn helemaal onuitstaanbaar. (Ik zou er wel
zo een willen citeren, maar waar haal ik er een vandaan als ze mijn huis al niet in
mogen?) Het beste is een paar Dinky Toys te citeren en aan de wind prijs te geven,
wie weet belanden ze dan nog op iemands hoed: ‘Wittgenstein zou wel graag lauweren
geoogst hebben op het gebied van het wiskundig grondslagonderzoek, maar waar
het op uitdraaide was een wijsgerig tegenslagenonderzoek’; ‘Tijd is geld, zoals de
horlogedief zei.’ ‘Gezien in Genua: een man met een grafsteen op zijn rug. - Wie
niet?’; ‘Voor zover ik ben geslaagd, ben ik dat door het uitbeelden van fiasco's’;
‘Geen flauw benul hebben van wat je is overkomen, als een kater die na een bezoek
aan de dierenarts alleen nog een stukje hechtpleister onder zijn staart heeft.’ Vooral
deze laatste is wel aardig, omdat hij iets vertelt waar geen rechtstreekse woorden
voor zijn. De omtrekkende beweging van de treffende vergelijking is de enige
mogelijkheid, zoals ook: ‘Vies als de vingertoppen van een blinde.’ Dat Hermans
wel eens ergens van ‘in trance’ kan raken is waarschijnlijk niet de eerste gedachte
die bij iemand opkomt die aan hem denkt, maar toch gebeurt het wel: ‘Ik kan in
trance raken door de muziek van Bach, een vrome huistiran, wiens leven in het teken
stond van godsvrucht, veel kinderen verwekken, eerbied voor de autoriteiten, en
vrees voor de hel. Kortom een man die nooit bedoeld kan hebben iemand als mij het
hoofd op hol te brengen.’ Dit zijn uitspraken van het oplichtende soort. Tot de
gemelijke categorie behoren: ‘Troost voor schrijvers: Moed houden, kerels. 't Komt
er eigenlijk alleen maar op aan het boek van een ander op zo'n manier na te vertellen,
dat geen sterveling het voorbeeld meer herkent’; ‘Poolreizen in de negentiende eeuw:
al je best doen de Noordpool te bereiken. Als je daar dan eindelijk was gekomen,
kon je alleen nog maar naar het Zuiden.’ Tot het illusieloze genre behoort: ‘Misschien
vindt geen enkele lezer het boek ooit zo mooi, als de schrijver zelf in uitbundige
stemmingen. Maar er zijn zeer zeker ook ogenblikken waarop de schrijver het slechter
vindt dan enige lezer zich kan voorstellen.’ En een uit het melige genre, die men toch
moeilijk een ‘uitspraak’ kan noemen: ‘Als in Rome een onweer losbreekt, houdt,
wie geen paraplu of krant bij zich heeft, een fles chianti boven zijn hoofd.’ Het
diepzinnigheids- en scherpzinnigheidsquotiënt van de Dinky Toys is aanmerkelijk
lager dan dat van de uitspraken in Hellebaarden, waarin ze minder rafels hebben
(die zijn achtergebleven in de grijze massa) en een uitgekristalliseerder indruk maken,
hoe weinig ze ook schitteren van optimisme: ‘Mensen zullen altijd hun eigen heil
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willen verwezenlijken door het onheil van anderen.’ Of: ‘Mensen die geen querulant
zijn, die zijn of heel erg handig of ze laten alles over hun kant gaan.’ Het is moeilijk
te bewijzen, maar dit lijken me echt uitspraken waarvan Dinky Toys zijn gemaakt.
■

Brieven
Shakespeare in Nederland
Het voornaamste bezwaar dat Karst Woudstra heeft tegen Robert H. Leeks boek
Shakespeare in Nederland (Boekenbijlage van 16 juli jl.) is: partijdigheid van de
auteur. Partijdigheid als het gaat om de beoordeling van de vertalingen, partijdigheid
ook bij de beschrijving van de voorstellingen van Shakespeares toneelstukken. Daarbij
‘moet iedereen die Leeks onvoorwaardelijke bewondering niet deelt het ontgelden’.
Leek strooit namelijk ‘venijnige opmerkingen her en der door zijn boek.’ (Toch is
het, volgens dezelfde Woudstra, een ‘braaf boek, een 'n beetje saaie opsomming.’)
De vertalers worden volgens Woudstra door Leek ‘in bokken en schapen verdeeld;
de ergste bokken zijn natuurlijk Van Looy en Gerard den Brabander.’ Is Leek
inderdaad zo'n meedogenloze scherprechter? Ziehier wat hij ook over Van Looy
schrijft: ‘Zijn tekstinterpretatie duidt op een behoorlijk begrip van het origineel, ook
in de moeilijke passages; zijn manmoedige pogingen om Shakespeares beeldplastiek
zo getrouw mogelijk weer te geven worden soms beloond met zinvolle resultaten
(...) Ook in weergave van dialoog in proza, zo vaak doorspekt met woordspelingen,
legt Van Looy nu en dan een opmerkelijke vindingrijkheid aan de dag, zoals in het
volgende fragment, (...)’ (p. 172/3). En: ‘In hoofdstuk tien deed ik een poging om
de verguisde Jac van Looy enig recht te doen door aan te tonen....’ (p.257/8).
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Genuanceerd oordelen is kennelijk iets wat Woudstra niet eens kan herkennen.
Gewoon onwaar is zijn vaststelling: ‘Leek lijkt ervan overtuigd te zijn dat een
getrouwe en desondanks goed “bekkende” vertaling mogelijk is’. Ik citeer van p.308:
‘Maar - in aanmerking genomen dat de volmaakte vertaling een even nobel streven
als een te enen male onbereikbaar doel is -...’ Elf pagina's verder staat de volgende
toepasselijke observatie van Leek: ‘Wat mij altijd weer treft (en ontmoedigt) bij dit
soort interpretaties is hoe slecht regisseurs (en recensenten) hun teksten kunnen
lezen’.
Waar het de voorstellingen betreft zou Leek volgens Woudstra ‘de Nederlandse
toneelmakers heel paternalistisch de raad geven eens in Engeland te gaan kijken,
waar men nog altijd het beste weet hoe je een Shakespeare op de planken brengt.’
Na veel zoeken vond ik inderdaad in Leeks nawoord de volgende zinnen: ‘Onze
toneelmakers zullen ongetwijfeld doorgaan met zijn stukken aan nieuwe - zinnige
en onzinnige - interpretaties te onderwerpen. De grote vraag is of ze het ooit weer
aan zullen durven om hem voor zichzelf te laten spreken, zoals de Engelsen nog wel
eens doen.’ Terloops dus genoemd. Is dat paternalisme? Er wordt intussen wel onder
woorden gebracht waar het Leek vooral om te doen is: Shakespeare voor zichzelf
laten spreken. Woudstra's criteria komen er juist op neer dat alles met Shakespeare
mag, zolang het resultaat maar consistent en consequent is, maar is dat een reden om
Leeks boek slecht te lezen, en er alleen uit te halen wat strookt met zijn vooroordelen?
Waarom gaat Woudstra bijvoorbeeld niet in op Leeks suggestie aan ‘deze naarstige
interpreten om de prestigieuze mantel van Shakespeare aan de kapstok te hangen en
zelf de volle aansprakelijkheid voor het nieuwe kunstproduct te aanvaarden’?
Als Woudstra vindt dat er in de laatste jaren beslist meer voorstellingen zijn
geweest, die aan zijn criteria hebben voldaan, dan alleen die van Guido de Moor en
Erik Vos, waarom geeft hij dan niet een voorbeeld? Is het niet wat onzinnig om een
auteur die ruim 250 voorstellingen bespreekt, te verplichten iedere keer te vermelden
waarom hij welke recensie van welke recensent gebruikt? Is Woudstra's wantrouwen
zo groot? Maar over wantrouwen gesproken: wat mij bevreemdt is dat Woudstra met
geen woord rept over de bespreking van zijn eigen opvoering van ‘Wat U Wilt’ op
p.323. Hoe kan ik weten of de weinig vleiende woorden aldaar ook maar voor een
klein deel de oorzaak zijn van de nare, rancuneuze manier waarop Leeks uitstekend
leesbare, een schat aan informatie bevattende, Shakespeare-minnende boek werd
besproken?
Amsterdam
Hans de Groot
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Een fictieve biecht van keizer Friedrich II
Horst Sterns ‘Man uit Apulië’
Man uit Apulië De persoonlijke papieren van Friedrich II, Italiaanse telg
uit het geslacht Hohenstaufen door Horst Stern Vertaling Gerda Pancras
Uitgever: Agathon, 347 p., f 39,90
Ger Witteveen
Horst Stem, wetenschapsjournalist en vriend van plant en dier, schrijft over en spreekt
door de mond van een man, over wie de historici het in ieder geval op een punt eens
zijn: hij was de belangrijkste machthebber van de middeleeuwen: Friedrich II van
Hohenstaufen.
Geboren op tweede kerstdag in 1194 in Jesi (nabij Ancona), gestorven op 18
december 1250, een enkele dag dus voor de voltooiing van zijn 56ste levensjaar.
Zijn tijdgenoot, de Engelse chronist Mattheus van Parijs noemde hem de stupor
mundi et immutator mirabilis (de verbijstering van de wereld en de wonderbaarlijke
veranderaar), en deze verbazing over hem bestaat tot op de huidige dag. Veranderen
is niet het goede woord, Friedrich II zorgde voor een metamorfose, want met hem
loopt het tijdperk van het middeleeuwse keizer- en koningschap der Duitse dynastieën
ten einde en breekt een nieuwe tijd aan, waarin de plaats van de transcendentale
gebondenheid wordt overgenomen door de wet van de immanentie: een tijd die haar
interesse, haar liefde, haar geluk en ongeluk in de dingen zelf vindt. Vijftien jaar na
de dood van Friedrich werd Dante geboren, de eerste poëtische stem van een nieuw
tijdperk.
Een pretentieus boek, zonder twijfel, waarmee Stem zich een plaats probeert te
veroveren in het rijtje van de zeer Groten in dit genre. I Claudius - Robert von
Ranke-Graves schreef de fictieve memoires van een Romeinse keizer; Marguerite
Yourcenar die van een andere, namelijk Hadrianus. De stem van Caesar vernamen
we via Thornton Wilder. En dan nu Horst Stem als Friedrich II, als de puer, als de
Homo Apuliae.
Sterns identificatie met deze Imperator is niet zo verwonderlijk. Hoewel door de
tijd ver uit elkaar gegooid schrijven ze beide sterk expressionistisch, eruptief, en
slingeren ze als het ware de zinnen in het gezicht van hun lezers. Belangrijker nog
is hun beider thema. Voor alles is dat de observatie en analyse van het rijk der dieren
(en dus ook van de mensen).
Hoe overtuig je een moderne lezer van het historisch belang van Friedrich II?
Twintig jaar geleden noteerde de historicus Heinisch achthonderd titels over deze
keizer, waarvan het werk van Ernst Kantorowicz waarschijnlijk het bekendste zal
zijn. Ondertussen zal de lijst langer zijn. Hij is onderwerp van studie van zowel de
strenge geschiedwetenschap als ook de meer populariserende, romantische
verteltraditie. Voornaamste oorzaak hiervan is de overstelpende hoeveelheid brieven,
besluiten, wetten en decreten die van Friedrichs kanselarij uitgingen. Een andere
reden vormen de geschriften van zijn tijdgenoten, soms bewonderend, soms geirriteerd
of hatelijk van toon. En Stem heeft ze allemaal gelezen, dat is op elke bladzij te
merken.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Meedogenloos
Wat nu komen we aan de weet van de man uit Apulië? Friedrich is vijftig jaar als hij
zijn privé-papieren op orde brengt. Ouderdom is het thema; zijn in verval zijnde
lichaam, dat hem geen rust laat, beschrijft hij op een bijna masochistische toon.
Daarnaast spreekt nog de filosoof en vrijdenker, de politicus en bouwheer (van
kastelen, geen kerken), de wetgever, de vader van zijn zoon Hendrik VII, de
echtgenoot en minnaar. Hij observeert en beschrijft vanuit de optiek van een bioloog,
zo lijkt het.
Deze papieren noemt hij een ‘schriftelijke biecht’ en inderdaad, de toon is
meedogenloos zoals alleen een biecht in totale afgescheidenheid kan zijn.
Overheersend is het vanitas-motief. Alles is ijdel en de mensen kennen betekent de
mensen verachten. Friedrich vertrouwt liever de ‘on-menselijke’ natuur.

Gravure van Friedrich II, Bibliothèque nationale

Geen illusies dus. Maar ook de lezer heeft die niet. Want Man uit Apulië biedt
geen dramatisch leven, geen gevechten en schermutselingen op het grote of kleine
wereldtoneel, noch balladen, novellen of pantomimes. Er is nauwelijks sprake van
enige handeling, Stem levert ons een beeld van de koning als speculatief denker, de
theoreticus die abstraheert; niet dat van een handelende persoon, maar van een die
nadenkt over zijn eigen en andermans gedrag. Friedrich is ons weliswaar niet zo
overgeleverd maar als Stem zijn partner laat speculeren blijft dat altijd binnen de
grenzen van wat mogelijk zou zijn geweest. En daarbinnen wemelt het van de citaten
van de Grote Mannen uit de antieke en vroeg-middeleeuwse geschiedenis: Plato,
Hippocrates, Theophrastus, Plinius, Plotinus, Averroes en Avicenna, Augustinus en
steeds weer: Aristoteles. Als tijdgenoot van Friedrich II treedt herhaaldelijk zijn even
oude dominicaanse collega Albertus op die door zijn natuurfilosofische studies de
bijnaam de Grote verkreeg, Albertus Magnus dus, voor wie de keizer veel tijd over
heeft. Er treedt nog een andere tijdgenoot op: Franciscus van Assisi, in wiens mond
de vurige tong van Karl Marx al brandt.
Met deze namen treden machtige mannen op de voorgrond door middel van wie
Stem een nieuwe historische tijd laat aan breken, dwars tegen de macht van de
clericale staat in. Er is sprake van de intellectuele energie van de empirie die de
wereld en het leven niet meer ziet als een gelijkenis maar als grijpbare materie. Daar
is de politieke energie van de massabewegingen die eens zullen uitmonden in
democratische regeringsvormen.
Niet voor niets heeft Jakob Burckhardt deze Friedrich II de ‘eerste moderne mens
op de troon’ genoemd, al moest hij verder niets van de rex tyrannicus hebben. En de
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historicus Michael Freund noemt hem zelfs een ‘Hitler avant la lettre’ en ‘een totalitair
heerser’, ‘het opperhoofd van een politiestaat’, voor wie er maar een macht bestond,
die van de staat. Maar zoals zo vele van de totalitaire heersers van de Nieuwe Tijd
was ook Friedrich II een mecenas van de wetenschap en de kunst.
En zo piekert Horst Sterns Friedrich II van Hohenstaufen zich door zijn laatste
jaren heen, denkt terug, denkt vooruit, denkt aan zijn kinderen en zijn kindskinderen.
En zie: hij schudt het hoofd. Zijn laatste dagen brengt hij door met zijn grootste
passie: de jachtvogels, en zijn tractaat, tot vandaag de dag een standaardwerk in de
ornithologie: De arte venandi cum avibus (lett.: over kunst van de jacht met vogels).

Lichaamssappen
Hoe boeiend deze passages ook zijn, ze halen het niet bij wat ik maar gemakshalve
noem de levenssappen van de mens. Er is geen enkele lichamelijke handeling of
Friedrich noemt hem wel, in pakkende bewoordingen. Pis en poep, kut en kont, tong
en tepel. Wanneer het gaat om de ‘ontlediging’ van het lichaam, zoals bij de coitus,
is het net of je de vroege Jan Wolkers leest.
Friedrich noemt dat ‘de mannelijke wellust van de taalkundige scheppingsdrang
van lichamelijke extasen’. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen, feit is echter
wel dat de koning zich er ruimschoots aan overgeeft. Hij heeft een bijzondere, om
niet te zeggen, obsessionele verhouding tot de lichaamssappen. Wat er uit aders,
klieren, darmen en genitaliën niet allemaal door deze vuistdikke pil stroomt, grenst
aan het ongelooflijke: urine en bloed en zweet en speeksel en tranen en sperma. Het
zweet breekt je uit en het brengt je bloed aan de kook.
De keizer was een universeel mens en dus ook een dichter. De Italiaanse literatuur
laat haar geschiedenis der letteren met hem beginnen, als de eerste lyricus van de
zogenaamde ‘Volgata’. Die kans laat ook Stem zich niet ontgaan en hij vergunt ons
een paar schattige inkijkjes in de keuken van de Duitse minnezang. Maar nog
opwindender voor de kenner is de literaire vete die hij zijn Friedrich met Walther
von der Vogelweide laat uitvechten. Daarvoor spitst elke germanist zijn oor - en stelt
vast, zeer onder de indruk, dat de natuurwetenschapper de poëet geducht de les leert.
Des keizers kritiek richt zich vooral op het onjuiste woordgebruik van Walther in
zijn beroemdste lied ‘Unter der Linden’, een salonromance Over een meisje en haar
amant. En na een inderdaad duister citaat uit de germanistische vakliteratuur
commenteert de keizer: ‘Geestelijk braaksel!’
Is dit een boek van of over Friedrich II van Hohenstaufen? Of een boek van Horst
Stem over Horst Stern? Nee, dat zou te aanmatigend zijn. Het is een verhandeling,
een meditatie over ouderdom, liever gezegd, ouder worden; en over de liefde, beter
gezegd, over de vrouwen. Een belangwekkend boek ook, waarmee Stem zijn illustere
voorgangers naar de kroon steekt.
■
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Strijd om het verzet in Limburg
Pater Louis Bleijs, de Zwitserse Weg, het linkse en het katholieke verzet
De aal van oranje Een biografie van pater Bleijs door Jan van Lieshout
Uitgever: Van Spijk, Venlo, 671 p., f 49,50
Paul Koedijk
De journalist Jan van Lieshout wijdt zich al meer dan tien jaar aan een rehabilitatie
van het Limburgse verzet. In 1977 begon hij onder de titel ‘Uit het Zuiden geen
nieuws’ een artikelenserie waarin hij aantoonde dat er tijdens de oorlog heel wat
meer gebeurd is in de vaak onderschatte provincie dan uit het werk van Loe de Jong
blijkt. Met zijn biografie van pater Louis Bleijs, De aal van Oranje, heeft Van
Lieshout de kroon willen zetten op zijn strijd tegen de onderschatting en
onderwaardering van het verzetswerk in Limburg. Bleijs was een van de leidende
figuren in de ondergrondse strijd tegen de Duitsers. Hij hield zich bezig met hulp
aan onderduikers en piloten, zorgde voor wapens en deed mee aan de verspreiding
van illegale bladen. Namens de Landelijke Organisatie voor onderduikers (LO) reisde
hij in 1944 via Zwitserland naar Londen om daar het werk van deze groep en van
het katholieke verzet onder de aandacht te brengen. Afgaande op de uitzendingen
van Radio Oranje leek daarover in Engeland niets bekend te zijn. Eenmaal in de
Britse hoofdstad werd Bleijs, die al snel het vertrouwen van zowel Wilhelmina als
Bernhard wist te winnen, een van de motoren achter de kritiek op de Zwitserse Weg,
de belangrijke koeriersdienst die informatie vanuit en naar bezet gebied overbracht.
Daarbij moest vooral W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de Wereldraad
van Kerken in oprichting en vertegenwoordiger van de verbindingslijn in Genève,
het ontgelden. De doortastende pater, die tot aalmoezenier in de staf van prins
Bernhard werd benoemd, beschuldigde de Nederlandse dominee van manipulatie
met berichtgeving, eenzijdige voorlichting en zelfs het ‘supprimeren’ van - vooral
katholieke - informatie vanuit bezet gebied. Dat zou vooral ten gunste van het ‘linkse’
verzet zijn gebeurd. Het voornemen om op een geschikt moment de bewijzen daarvoor
te overleggen heeft Bleijs nooit kunnen uitvoeren. Op 17 augustus 1945 verongelukte
hij met zijn jeep bij Gorcum. De avond tevoren had hij op een vergadering nog de
eenheid van het verzet beklemtoond en gewaarschuwd tegen het linkse gevaar.
Het valt eenvoudig te begrijpen waarom Jan van Lieshout met een biografie van
pater Bleijs de kroon op zijn werk heeft willen zetten. De pater, van wie ‘een portret
als van verdienstelijke sociaal-democraten’ er bij de sociaal-democraat Loe de Jong
- de hint is duidelijk - blijkbaar niet afkon, is voor de auteur bij uitstek het symbool
van de miskenning van het katholieke, Limburgse verzet. En had niet juist Bleijs al
tijdens de oorlog diezelfde miskenning in Londen aan de kaak gesteld? Op zich had
dit uitgangspunt tot een interessante studie kunnen leiden, maar daarvoor heeft Van
Lieshout zich te kritiekloos met zijn hoofdpersoon geïdentificeerd. Ondanks een
overdaad aan - soms volstrekt irrelevante - details, blijft Bleijs een eendimensionale
en daardoor ongeloofwaardige figuur. Maar het gebrek aan afstand is vooral pijnlijk
in de discussie over het functioneren van de Zwitserse Weg, die de auteur als het
‘pièce de resistance’ van de biografie beschouwt.
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Ruim twee jaar, van de zomer van 1942 tot eind 1944, werd er via de Zwitserse
Weg een enorme stroom informatie uitgewisseld die was vervat in duizenden
gemicrofilmde documenten. Vanuit Nederland werden inlichtingen verstrekt over
de sociale, politieke, culturele en geestelijke toestand onder de bezetting. Later
kwamen daar ook militaire gegevens bij die uit spionage verkregen waren. Het
omvangrijke materiaal passeerde eerst een redactie - met de ongelukkig gekozen
naam Politieke Commissie - die werd beheerd door de top van het illegale blad Vrij
Nederland. In Zwitserland vond dan opnieuw een beoordeling en selectie plaats door
Visser 't Hooft en zijn staf. Door het groeiende politieke karakter van het verzet, dat
vooral tot uitdrukking kwam in de discussies over de toekomst van het naoorlogse
Nederland, kreeg de verbinding met Londen een controversieel karakter. Door
verzetsorganisaties van meer ‘rechtse’ signatuur werden al snel beschuldigingen
geuit dat de Politieke Commissie, waarin Vrij Nederland-hoofdredacteur H.M. van
Randwijk een belangrijke rol speelde, zijn positie misbruikte om de regering in
Londen een eenzijdig beeld te verschaffen van de politieke denkbeelden die bij het
verzet en de Nederlandse bevolking leefden. Om daarvoor bewijzen te vinden werd
er door de Ordedienst (OD) zelfs spionage gepleegd op de Zwitserse Weg.

Pater Louis Bleijs

Geweldige ruzie
De ontdekking daarvan leidde begin 1944 tot een geweldige ruzie die slechts door
tussenkomst van Willem Drees voor de duur van de oorlog bezworen kon worden.
Als een van de meest omstreden episodes uit het verzet kreeg de kwestie veel aandacht
van de Parlementaire Enquêtecommissie en, later, van Loe de Jong. De historicus
plaatste enkele kritische kanttekeningen bij het optreden van de Politieke Commissie
en van Visser 't Hooft - in hun commentaren bij de zendingen klonk nogal eens
politieke voorkeur door - maar hij vond geen bewijzen voor de beschuldiging dat er
regelrechte censuur had plaatsgevonden. Die middenpositie kwam De Jong op kritiek
te staan van beide voormalige partijen. Juist omdat de emoties nog steeds zo diep
zitten, verdient de kwestie te worden opgelost door diepgaander research dan ook
aan De Jong mogelijk was. Die kans heeft de biograaf van pater Bleijs laten liggen.
De schrijver denkt uitsluitend in termen van goed en kwaad, rooms en rood. Het
zijn ‘de sociaal-democraten’ of ‘de socialisten’ wie alle blaam treft. Alleen al uit het
gebruik van dergelijke etiketten voor een zeer heterogene groep mensen blijkt dat
de auteur niet werkelijk de moeite heeft genomen om zich echt in de kwestie rond
de Zwitserse Weg te verdiepen. In de details gaat het dan ook fout. Zo valt te lezen
dat de spionage die door de OD werd gepleegd in Genève aan het licht kwam terwijl
dat in Amsterdam gebeurde. Maar Van Lieshout begaat ook ernstiger vergissingen.
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Om te ‘bewijzen’ dat er door de Politieke Commissie werd gecensureerd, maakt hij
melding van de brief die de Amsterdamse dominee J. Koopmans eind 1943 aan Visser
't Hooft stuurde, waarin onder meer geklaagd werd over ‘streberische motieven’ en
‘censuur’. Nu is een beschuldiging - die de ietwat naïeve Koopmans overigens was
ingefluisterd - nog altijd iets anders dan een bewijs, maar het voorbeeld is ook om
een andere reden slecht gekozen. Goede bestudering van de stukken had Van Lieshout
kunnen leren dat Koopmans kort na het verzenden van de klachtenbrief zijn woorden
terugnam in een gesprek met de vertegenwoordigers van de Weg in Amsterdam.
Andere zogenaamde bewijzen die de auteur aanvoert bestaan voor een groot deel
uit verklaringen die tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie zijn afgelegd.
Bij het gebruik van dergelijke getuigenissen past evenwel grote voorzichtigheid.
Veel betrokkenen hebben later toegegeven dat ze indertijd zich niet bewust waren
van historisch belang van de verhoren en of onvoldoende voorbereid, of niet serieus
genoeg waren. Merkwaardig genoeg zijn ook enkele belangrijke getuigen niet gehoord
door de commissie, onder wie twee naaste medewerkers van Visser 't Hooft, Jan van
Borssum Buisman en Joop Bartels. Allebei zijn ze nog in leven, maar hoewel Van
Lieshout ruim tweehonderd (!) mensen sprak, heeft hij met hen geen contact gehad.
Dat is des te pijnlijker omdat met name Bartels als een van de grote boosdoeners
wordt aangemerkt. Deze toenmalige student medicijnen, die een aantal malen tussen
Genève en Amsterdam koerierde en belangrijke missies in bezet gebied vervulde,
was de rechterhand van Visser 't Hooft en direct betrokken bij de ontvangst en
verwerking van de zendingen microfilms. Rond zijn optreden, dat niet altijd even
tactisch was, hangen inderdaad nog wel enkele vraagtekens. De biograaf van Bleijs
signaleert ze terecht, maar zijn gevolgtrekkingen zijn hoogst twijfelachtig.

Waarheidsgehalte
Als bewijs voor zijn stelling dat Bartels niet deugde en verantwoordelijk was voor
het achterhouden van gegevens die afkomstig waren uit katholieke kring, beroept de
auteur zich onder meer op een verklaring die hij veertig jaar na dato optekende uit
de mond van een hoogbejaarde - en inmiddels overleden - getuige. Zoals Van Lieshout
zelf schrijft (en deze rhetorische kunstgreep past hij vaker toe) was het gesprek met
haar ‘indringend’. Bij de lezer moet dat blijkbaar de suggestie van een hoger
waarheidsgehalte wekken. ‘Tante Betty’ van Niftrik werkte in Zwitserland voor de
Weg en had ook met Bartels te maken. Volgens haar was de student fel antikatholiek.
Op deze uitspraak uit 1983 bouwt Van Lieshout vervolgens zijn aanklacht tegen
Bartels, die blijkbaar een duidelijk motief had om katholieke informatie achter te
houden. Opnieuw, een motief is nog altijd iets anders dan een bewijs. Maar klopt de
vooronderstelling? Jan van Borssum Buisman, geconfronteerd met de beweringen
van de Bleijs-biograaf, reageert verbaasd en boos over het beeld dat van zijn
voormalige naaste collega Bartels wordt opgeroepen. Zoals reeds gezegd is hij nooit
door de Limburgse journalist benaderd. Van Lieshout had echter ook in het door
hem geraadpleegde archief van de Zwitserse Weg materiaal kunnen vinden dat het
beeld van de vermeende antipapist Bartels ondergraaft. In een dagboek dat de koerier
bij-
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Louis Bleijs in zijn vermomming als ‘Hendrik Reinsma’

Louis Bleijs in zijn vermomming als pater Bernard Jan P. van den Eerenbeemdt
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Tijdschrift
Vorig jaar wijdde het tijdschrift-Metropolis M een speciaal nummer aan de
kunstkritiek in Nederland tussen 1945 en 1985. Volgens Martijn Visser in Jong
Holland 1988/3 is daarin ten onrechte geen aandacht besteed aan de in 1985 overleden
kunstcritica Mathilde Visser. Zij schreef tussen 1956 en 1985 recensies voor De
Waarheid en Het Financieele Dagblad. Mathilde Visser kwam uit een keurig,
joods-liberaal gezin uit Den Haag. Zij ging studeren aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog, die van grote invloed is geweest op haar doen en denken. Na haar
studie kwam zij in aanraking met het surrealisme en met de werken van Freud. De
oorlog en de nieuwe richtingen in de kunst verwijderden haar van haar nette Haagse
milieu; zij vestigde zich in 1930 in Berlijn. Daarna nam ze een correspondentschap
voor de NRC in Parijs aan en verhuisde naar deze stad in 1931. Daar radicaliseren
haar opvattingen snel onder invloed van haar echtgenoot Zdenko Reich, een Joegoslaaf
in "ballingschap die lid was van de illegale Joegoslavische communistische partij.
Reich was bevriend met André Breton en zo kwam Mathilde Visser in de kring van
de surrealisten terecht: Picasso, Giacometti, Ernst en Eluard onmoette ze regelmatig
in het cafeetje Le Cyrano in Parijs. Ze werd lid van de Franse communistische partij.
Na de Tweede Wereldoorlog ging haar naar man terug naar Joegoslavië en vestigde
Mathilde zich weer in Nederland. Hier werd ze lid van de CPN, en werd bij
verschillende kranten geweigerd op grond van haar politieke overtuiging. Pas in 1956
kan zij aan de slag bij De Waarheid. En nadat deze samenwerking vanwege een
politiek meningsverschil werd beëindigd begon ze te schrijven voor Het Financieele
Dagblad. Het is begrijpelijk dat Mathilde Visser veel sympathie had voor een bepaalde
vorm van geëngageerde kunst of gemeenschapskunst. R.N. Roland Holst is zo'n
kunstenaar die zich voor het collectieve ideaal inzette. Aan hem wijdde Lieske Tibbe
een bijdrage in Jong Holland. Roland Holst werd gevraagd de wanddecoraties te
verzorgen in de grote zittingszaal van het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag.
Het is leuk om te lezen hoe serieus Roland Holst zich documenteerde over de
afgebeelde figuren en hun symboliek. Al eerder had Roland Holst een compositie
gemaakt met vier allegorische figuren, namelijk voor de ramen in de Domkerk in
Utrecht. Voor het gebouw van de Hoge Raad koos hij de vier wetgevers Napoleon,
Mozes, Solon en Justitianus. Hij verzette zich trouwens zeer tegen het afgesleten
allegorische aan deze figuren. Hij wil ‘geen scheutje afgetrokken thee van
Michelangelo bij een slokje aangelengde soep van Botticelli’. Maar na een uitgebreide
documentatie die een studente (kunst)geschiedenis hem verschaft, wil hij tot zijn
eigen voorstelling komen. De correspondentie tussen Roland Holst en studente Marisa
Quanjer geeft veel inzicht in het tot stand komen van dit monumentale, marmeren
tableau. Verder wordt in Jong Holland aandacht besteed aan de veertigste verjaardag
van COBRA ‘de midlife crisis van de beweging’ die in november dit jaar gevierd
wordt. Een aantal publikaties is nu al aan COBRA gewijd. De catalogus die Ad
Petersen samenstelde van het werk van Lucebert krijgt van de bespreker in Jong
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Holland de meeste waardering. Ook duikt Theo van Doesburg weer op in Jong
Holland. In het stuk ‘Je suis contre tout en tous’ beschrijft Marco Entrop het contact
tussen Van Doesburg en Tristan Tzara. Zij correspondeerden over de bijdragen van
I.K. Bonset (= Van Doesburg) aan het nooit gepubliceerde boek Dadaglobe. Die
bijdragen worden nu in Jong Holland voor het eerst afgedrukt.
EVA COSSEE

Uit de gewone wereld gedreven
Herinneringen en brieven uit de oorlog
Wachter op de morgen Het korte leven van Christian Corneille Dutilh
door Floris B. Bakels Uitgever: Kok, 282 p., f 29,50
Zo gaan we allemaal... Brieven van een vervolgd man 1941-1943 door
Herman Snagater Uitgever: Ivoorzwart, 104 p., f 24,90
Duet pathétique Belevenissen van een joods gezin 1940-1945 door Sophie
en Joop Citroen Uitgever: Veen, 260 p., f 34,90
Jan Meyers
Drie ego-documenten uit de oorlog, eigenlijk twee en een half: het boek van Bakels
is deels biografie, deels autobiografie. Het verschilt in nog een opzicht van de beide
andere: het gaat over een bekend figuur uit verzet, Snagater en de Citroens hebben
het over ‘naamlozen’.
Bakels werd een jaar of tien terug bekend met Nacht und Nebel, waarin hij op
aangrijpende wijze zijn concentratiekampervaringen beschreef, vanuit een christelijk
standpunt.
Christian Corneille (‘Kees’) Dutilh was een vriend en medestudent van de schrijver.
In de oorlog maakte hij deel uit van de groep-Kees, die gespecialiseerd was in militaire
spionage. Door toedoen van de beruchte verrader Anton van der Waals viel hij in
handen van de Duitsers. In het eerste gedeelte beschrijft Bakels de achtergrond van
Dutilh, zijn studietijd en werk bij de uitgeverij Nijhoff en natuurlijk z'n verzetsdaden
tot aan het noodlottige einde. Het tweede, autobiografische, stuk bestaat behalve uit
een mystiek verhaal, ‘Genesis’, waarvan je je kunt afvragen of het in dit boek
thuishoort, uit dagboekachtige notities en brieven uit de gevangenis die op een enkele
uitzondering na alle aan zijn vader zijn gericht.
Dutilh komt tot ons als een karaktervaste persoonlijkheid die ondanks zijn
benauwde situatie vervuld was van een Spinozaïsche levensrust. Soms geeft hij zich
over aan godsdienstige bespiegelingen, maar hij blijft verteerbaar; zijn religiositeit
is van het ondogmatische soort.
Hij is een historische figuur en als zodanig al behandeld door De Jong en Frank
Visser (De zaak Antonius van der Waals). Bakels' boek is echter beslist geen doublure.
Niet alleen is hij gedetailleerder, als biograaf heeft hij ook een andere invalshoek en
geeft hij zich moeite voor psychologische tekening. En dat is nog niet alles. Aan het
slot laat hij de zakelijkheid die hem sierde varen om zin te geven aan de dood van
zijn vriend: Kees moest sterven om God te vinden. Poesjkin vond de dood een grote
schande, maar in Bakels' optiek is hier sprake van een profijtelijke ruil. Het is maar
goed dat het gegaan is zoals het ging, oordeelt hij. Kees zou maar ongelukkig zijn
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geweest in de wereld van vandaag. De ontgoocheling dat de betere samenleving die
hem voor ogen stond een illusie was, is hem bespaard gebleven.
Lucky Kees? Zou het niet zo hebben kunnen zijn dat hij die onvolmaakte wereld
van ons toch aanzienlijk beter had gevonden dan die waarin Adolf rondging als een
briesende leeuw? En zou hij niet een beetje blij hebben kunnen zijn, omdat hij z'n
steentje tot die verbetering had bijgedragen? Ik wil niet op de stoel van de schrijver
gaan zitten, maar ik vraag me af of de schrijver hier in een onbewaakt ogenblik niet
even op die van Onze Lieve Heer is gewipt.
‘De wereld schijnt in beroering te zijn,’ schreef Herman Snagater aan zijn
ondergedoken broer. Dat kon hij wel zeggen: hij was jood in de zomer van '42.
Snagater was een eenvoudig man, handelsreiziger - tot een Kafkaëske bureaucratie
hem het reizen verbood. Was de wereld niet uit het lood geslagen, had hij misshien
nooit wat anders geschreven dan bestellingen in zijn orderboekje. Nu was hij
gedwongen naar de pen te grijpen om het contact met de zijnen van wie hij gescheiden
was te onderhouden met een buiten de PTT omgaande briefwisseling.
Zo gaan wij allemaal... bevat een dertigtal brieven van zijn hand, voor een deel
aan zijn moeder en zijn vrouw, voor een deel aan zijn broer. In alledaagse woorden
- met af en toe een dialectische en een jiddische uitdrukking, wat smeuig aandoet doet hij verslag van een ontwikkeling waarvoor woorden hopeloos te kort schieten,
al had hij met de tongen der mensen en der engelen gesproken: de langzame,
onontkoombare omsingeling die gewone mensen uit hun gewone wereld dreef...
Humor, understatement, fatalisme kenmerken zijn brieven, zijn zijn wapens - sublieme
wapens van de underdog; je kunt er incasseringsvermogen aan ontlenen, maar geen
trein mee tegenhouden, niet die naar Westerbork, niet die naar Sobibor. In een van
de negentien die daarheen gingen, maakten Herman Snagater en zijn vrouw een niet
begeerde reis... Lezing van zijn brieven maakt de zes miljoen even heel concreet.
‘Soms dacht je, erger zal het nu toch niet worden. Maar het werd wel erger. Stap
voor stap kwamen de maatregelen ons goede leven vernietigen,’ schrijft Joop Citroen
over bovengenoemde Einkreisung.
In Duet pathétique vertellen zijn vrouw Sophie en hij om en om in korte
hoofdstukken hun oorlogservaringen - die zij voor een groot deel afzonderlijk
opdeden. Hij was lid van het Philipscommando, eerst in Vught, later in Auschwitz
- zij zat ondergedoken. Omtrent elkaars lot verkeerden ze in het onzekere, evenals
over dat van hun zoontje Robbie, die bij vreemden was ondergebracht.
Voor de vervolgden was de hel overal, niet alleen in de ruimten die werden
bestreken door mitrailleurs op wachttorens - ook daarbuiten. Sophies bijdrage is
daarvan een overtuigend bewijs. Zij zat achtereenvolgens ondergedoken op elf
adressen, verzeilde in barre toestanden, was soms afhankelijk van barre mensen, al
heetten die officieel ‘goed’ te zijn. Trouwens, absolute afhankelijkheid van werkelijk
goede mensen was ook al meer dan erg. Als er iets is dat Sophie Citroen weet over
te brengen is het dat wel.
Joop Citroen heeft nooit iets willen vertellen over wat hij meemaakte - tot zijn
vrouw haar belevenissen op schrift ging stellen. Gelukkig heeft hij toen het zwijgen
verbroken en is haar voorbeeld gevolgd. Het resultaat is een groots document humain.
Voor mij staat het op soortgelijke hoogte als de herinneringen van Miep Gies. In zijn
inleiding zegt Karel van het Reve het beste wat erover gezegd kan worden: ‘U moet
het zelf maar lezen’.
■
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Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (2)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Agathon, f 35,50)

3. (3)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)

4. (-)

Willem Frederik Hermans, Dinky Toys
(De Harmonie, f 14,90)

5. (4)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

6. (6)

Stephen King. De gloed (Luitingh, f
32,90)

7. (8)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

8. (5)

Raymond van den Boogaard, Moskou
aan zee (Meulenhoff, f 32,50)

9. (10)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

10. (7)

Isaac Bashevis Singer, De magïer van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (3)

Red. Ben de Graaf, De triomftocht van
Oranje, EK '88 (M&P, f 24,90)

3. (4)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

4. (10)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

5. (2)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

6. (7)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12 Epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)
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7. (8)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

8. (6)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

9. (5)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

10. (9)

Ravi Batra, De grote wereldcrisis van
1990 (Omega, f 45,-)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
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Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Coq au plonk
Paul Levy studeerde aan vier universiteiten (Chicago, Londen, Harvard en Oxford),
promoveerde op de filosoof G.E. Moore, en is - als de enige die wist waar alles lag
- executeur-testamentair van de Lytton Strachey Estate. Over Strachey heeft Levy
twee boeken op zijn naam staan, Lytton Strachey: The Really Interesting Question
en (samen met Michael Holroyd) The Shorter Strachey. Al die academische
geleerdheid is echter nog niets bij de kennis die hij verzamelde over zijn eigenlijke
liefde: zijn maag. Levy begon zijn tweede carriere in 1980, toen The Observer hem
vroeg om de eetcolumn te beheren. Sindsdien stuurde Observer-redacteur Suzanne
Lowry hem op restaurant-expedities naar Rusland, Amerika, Frankrijk en China,
vervult hij daarnaast de taak van wijnredacteur, en is er geen Britse prijs voor culinaire
journalistiek meer over die hem nog niet is verleend. Hoe goed Levy schrijft is
duidelijk vanaf de eerste pagina van Out to Lunch, een zorgvuldig geselecteerde
verzameling van Levy's artikelen uit The Observer, The Literary Review, Harpers
& Queen en vele andere bladen (Penguin Books, f 32,75). Ik las de inleiding pas
achteraf, en zo kon de wetenschap dat Levy de co-auteur is van The Official Foodie
Handbook (1984), me gelukkig niet afschrikken. Wel valt er niet aan te ontkomen
om in Levy zowel een grapie als een foodie te herkennen, maar zijn belangstelling
is op zeer aangename wijze onmodieus, en zijn toejuichingen van de nouvelle cuisine
gaan niet verder dan dat daarin zinvolle experimenten zijn gedaan, met het gelukkige
gevolg dat eten in restaurants niet langer de levensduur ernstig verkort. Levy's essay
‘Apres nouvelle: le déluge’ is een weldoordachte beschouwing over de
‘neoromantische’ en ‘neoklassieke’ keukenhervormingen. De populariteit van de
lauwe salade met plakje eendeborst van de nouvelle cuisine (gedefinieerd als ‘een
hele kleine portie van iets verschrikkelijk duurs’) blijkt ingehaald te zijn door die
van een simpele fluwelige aardappelpuree, style cuisine naturelle, die in essentie niet
verschilt van die uit grootmoeders keuken. Het eigen embonpoint doet Levy bij
vlagen de Cuisine Minceur prefereren, waarmee (getuige het vermakelijk verslag
‘The incredible shrinking Levy’) Michel Guérards restaurant Les Prés d'Eugénie zijn
sterren uit de Michelin en Gault-Millau verzamelt. Het verwondert om in een boek
over de verrukkingen van de tafel een voortreffelijk artikel over boulimia aan te
treffen, maar het westers eetprobleem is evenzeer Levy's antropologische
beschouwingen waard als de consumptie van aap en hond in Zuidoost-Azië. De
smaakvolle rangschikking van Levy's even lichtzinnige als geleerde beschouwingen
loopt van de opbouw van The Great American Sandwich (‘een kwestie van
ingenieurstechniek’), de ongecontroleerde toename van UFO's (‘Unidentified Frozen
Objects’) in de diepvriezer, tot de betrekkelijke zuinigheid van het koken met
goedkope wijn (‘Coq au plonk’). Met de essayistische portretten van hooggeschatte
voorbeelden - Alan Davidson, Claudia Roden, Waverley Root, M.F.K. Fisher,
Elizabeth David en Julia Child - als reverentiële extra's, is het kookgeschiedenis die
Levy schrijft.
DS
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Een dandy-duizendpoot
Van de in 1977 overleden Pé Hawinkels is bekend dat hij een begenadigd maar
vooral produktief vertaler was. Hoewel hij maar vijfendertig jaar oud is geworden,
heeft hij als vertaler meer dan vijftig titels op zijn naam staan, en het zijn de minsten
niet van wie werk op deze lijst te vinden is. Niet alleen is Hawinkels de vertaler van
De Toverberg van Thomas Mann, maar ook bezorgde hij onder andere titels van
Nietzsche, Schiller, Shakespeare, Hesse, Fontane, Brecht in het Nederlands en zorgde
hij voor de vertalingen van de bijbelboeken Job en Prediker. Minder bekend is dat
Hawinkels in de jaren zestig onder andere de gedichtenbundels Bosch & Brueghel
en Het uiterlijk van de Rolling Stones publiceerde en dat hij daarnaast enkele
honderden gedichten heeft nagelaten die nu door Cees van der Pluijm, Anneke van
der Putte, Paul Sars en Rob van de Schoor zijn bijeengebracht en van een inleiding
en annotaties voorzien in Verzamelde gedichten (Uitgeverij De Stiel, f 45,-). In hun
inleiding portretteren de vier Pe Hawinkels als een (literaire) duizendpoot, een in het
Nijmegen van de jaren zestig roemruchte verschijning die cachet gaf aan het
studentenleven aldaar: ‘Hij was de dandy-achtige, tot de verbeelding sprekende
student die zijn medestudenten liet zien hoe het ook kon.’ Hawinkels was veelzijdig
en onvermoeibaar en in het Nijmeegse hield men hem onomwonden voor geniaal.
Waarschijnlijk kwam het door de hem door zijn omgeving royaal toegezwaaide lof
en het daarmee contrasterende gebrek aan landelijke literaire erkenning dat Hawinkels,
zoals het in de inleiding staat, in de laatste jaren van zijn leven ‘onderdook in het
bastion van zijn vakmanschap’ en aan de lopende band opdrachten voltooide om
maar aan geld te komen waarmee hij de honger naar drugs, snelle auto's en vrouwen
wist te stillen.

Een programmaboek van 239 pagina begeleidt Berlin Kulturstadt Europas 1988 en geeft een
overzichtelijk en rijk geillustreerd beeld van wat er op het gebied van theater, beeldende kunst,
architectuur, muziek, literatuur, dans te doen is tot en met december van dit jaar. Plaats, tijd en hoe
je bij de verschillende theaters of plaatsen waar iets te doen is kunt komen staan duidelijk vermeld.
Het boek wordt geimporteerd door Nilsson & Lamm en kost f 22,05.
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Uit zijn Verzamelde gedichten komt Hawinkels naar voren als een gedreven en
onstuimig dichter die zich met al dan niet geëngageerde poëzie wenste te roeren in
de woelingen van de jaren zestig. Het uiterlijk van de Rolling Stones bijvoorbeeld is
pure hippiepoëzie, rijkelijk voorzien van psychedelica, liefde en rebellie. Veel van
de gedichten maken de indruk in één keer op papier te zijn terechtgekomen, en aan
het adagium dat schrijven toch ook voor een deel schrappen is, lijkt Hawinkels zich
zelden te hebben gestoord. In de Verzamelde gedichten hebben de samenstellers
volledigheid nagestreefd, wat gelukkig betekent dat de pakkende songteksten die
Hawinkels schreef voor Herman Brood zijn opgenomen, maar daarnaast ook de meest
onbetekenende kattebelletjes (‘Eén maal daags, om kwart voor negen, / kom ik Mina
Borstels tegen. / En zonder het nou echt te willen / knijp ik altijd in haar billen.’)
waarvan het me niet waarschijnlijk lijkt dat Hawinkels deze ook werkelijk
gepubliceerd had willen zien.
De talloze door Hawinkels geschreven gedichten varieren van pagina's lange
‘lyrisch-epiśche leerdichten’ tot melige light verse. Zo groot is de diversiteit dat
iedere mogelijke kern, dat waar het Hawinkels in zijn poëzie nu eigenlijk om was te
doen, uit het zicht wordt genomen. Naar het idee van de samenstellers verdient de
poëzie van Hawinkels een herkansing. Een bescheiden keuze uit Hawinkels' werk
zou een betere herkansing zijn geweest.
JZ

Marc Boxer: een dubbelleven
Het is historisch een krasse vertekening, maar in Nederland zal de vorige week
overleden tekenaar en hoofdredacteur van de Tatler Marc Boxer zijn eventuele
bekendheid danken aan de tekeningen die hij maakte voor de omslagen van de
twaalfdelige paperbackuitgave van Anthony Powells romancyclus A Dance to the
Music of Time (Flamingopockets). Personages als Kenneth Widmerpool, Sir Magnus
Donners, Hugh Moreland, Max Pilgrim, Captain Rowland Gwatkin en Pamela
Widmerpool zijn door Boxer getekend in de juiste verhouding van ernst en farce die
bij Powells karakters past. De cyclus is niet meer zonder deze omslagen te denken.
Deze maand verscheen bij Agathon het derde deel van de reeks in de Nederlandse
vertaling van J. Verheijdt (De wisselhandel); hoewel de omslagen van de Nederlandse
vertaling niet lelijk zijn, met de tekeningen van Boxer zouden ze iets extra's gekregen
hebben. Marc Boxer was zevenenvijftig jaar toen hij overleed en heeft altijd twee
levens geleid: als tekenaar en als redacteur van verschillende kranten en tijdschriften.
Hij begon als redacteur van het studententijdschrift Granta in Oxford en werd er
ontslagen omdat hij verantwoordelijk was voor de publikatie van een godslasterlijk
gedicht (met de regels ‘God was in his garage, / cranking up his Bentley’). In 1962
werd hij de eerste redacteur van het nieuwe Sunday Times Magazine en dat leverde
de krant in één jaar zeshonderdduizend nieuwe lezers op. Hij creëerde een standaard
die door de andere zondagsbladen werd gevolgd. Maar Boxer was wat ongedurig en
verliet drie jaar later de Sunday Times. Zijn satirische tekeningen verschenen in de
loop der tijd in bijna alle Engelse kranten en tijdschriften (The Times, The Guardian,
The Daily Telegraph, Punch, The New State sman, The Listener). De laatste vijf jaar
tekende hij elke week het portret bij het wekelijkse ‘Profile’ in The Observer. Hij
was ook nog een tijdje zonder succes redacteur van de uitgeverij Weidenfeld en
laatstelijk hoofdredacteur van het snobmaandblad Tatler, dat hij na het vertrek van
Tina Brown (nu hoofdredactrice van het Amerikaanse nog snobistischer [Privé voor
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geld-elite] tijdschrift Vanity Fair) een wat minder ijdel karakter probeerde te geven,
wat hem niet echt lukte. Sommige plaatsen Marc Boxer als tekenaar in de traditie
van Osbert Lancaster, anderen in die van Max Beerbohm. Te hopen is dat zijn
tekeningen en portretten van schrijvers en politici over niet al te lange tijd in een
boek zullen verschijnen, want daar heeft het tot nu toe aan ontbroken.
CP

Antiquarisch
Dürers Beschryvinghe van de Menschelijcke Proportion uit 1612, Erasinus' Een
Christelijke nootsakelijcke Claghe de Vredes uit 1604, Ovidius' Metamorphosis, dat
is Verandering, of Herschepping uit 1662, Roemer Visschers Sinnepoppen uit 1614:
dat zijn enkele titels uit de onlangs verschenen ‘Catalogus 94' met boeken gedrukt
in de zestiende en zeventiende eeuw van het Utrechtse antiquariaat Forum. Het is
een boek van honderdtachtig pagina's en geïllustreerd als een museumcatalogus. De
beschrijvingen van de boeken zijn soms kleine essays, compleet met
literatuurverwijzingen over de aangeboden boeken. Geïnteresseerden kunnen de
catalogus bestellen bij Antiquariaat Forum, Oude Gracht 206, Utrecht.

Aan deze pagina werkten mee: Carel Peeters, Diny Schouten, Joost Zwagerman

Uitverkoren
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Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Het rijk van de walvis door Heathcote Williams. Vertaling H.H. ter Balkt en W.W.
Gorselink. De Harmonie, f 45,-. Een lang gedicht als een ode aan het geheimzinnige,
begaafde en intellligente wezen dat door uitroeiing bedreigd wordt, gevolgd door
een essay over de aard van de walvis en geillustreerd met unieke foto's (staat op punt
van verschijnen).
Wittgenstein. A Life. Young Ludwig (1889-1921) door Brian McGuinness.
Duckworth, importeur Nilsson & Lamm, f 65,65. Het eerste deel van de
standaardbiografie over de filosoof eindelijk verschenen.
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Pater Bleus
Vervolg van pagina 9
hield tijdens zijn tweede reis naar bezet gebied beschrijft hij op enthousiaste wijze
een onderhoud dat op 10 september 1943 plaatsvond met een andere belangrijke
katholieke figuur uit het verzet, magister dr. S. Stokman. Bartels noemt hem een
‘trouvaille’ en ‘een groot man’, die hij vraagt om informatie uit katholieke kring te
gaan verzamelen. Het is merkwaardig dat Van Lieshout de relaties tussen het latere
KVP-kamerlid en de Zwitserse Weg nauwelijks in het betoog betrekt. Blijkbaar past
dat niet in het beeld. Vermoedelijk om diezelfde reden neemt de auteur grote moeite
om de rol van een andere rooms-katholieke geestelijke te kleineren die een kritisch
commentaar schreef bij een rapport van Bleijs over het werk van de LO.
Het pleidooi dat de grondslag van deze biografie vormt, de samenzwering van
rood tegen rooms door middel van de Zwitserse Weg, blijft al met al zeer vaag en
suggestief. Echt bewezen wordt er niets. Daar verandert de triomfantelijke uitroep
‘Quod erat demonstrandum!’ niets aan. Uiteindelijk is pater Bleijs zelf voor Van
Lieshout de kroongetuige, zij het een character witness: ‘Uit de portrettering van
pater Bleijs moet u duidelijk zijn dat hij er zich voor zou hoeden om lichtvaardig de
beschuldigende vinger te wijzen.’ Na meer dan zeshonderd pagina's klink dat wel
heel erg mager. Misschien was het voor de biograaf, die zich zo met zijn hoofdpersoon
identificeert, extra goed geweest om eens nader stil te staan bij het oordeel dat de
rector van het Roermondse redemptoristenklooster in 1932 over Bleijs gaf: ‘Oordeel
over anderen niet altijd betrouwbaar.’
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Breukelen, Kasteel Nijenrode, 25 juli, 20.00 uur
Samen tellen de honderdzestig cursisten zesentwintig nationaliteiten. ‘Moet u zich
voorstellen, dat betekent dat de boeken die vanavond verkocht zijn, naar zesentwintig
landen gaan,’ zegt docent Daniel de Vin vergenoegd. Ieder jaar nodigt hij een schrijver
uit voor een ontmoeting met de studenten van de Zomercursus voor Nederlandse taal
en cultuur, die onder auspiciën staat van het ministerie van Onderwijs. Via de
ambassades, verantwoordelijk voor de toelating van de drieweekse cursus, worden
uit de gegadigden veel toekomstige tolken en vertalers geselecteerd, en ook al zullen
zij heus niet allemaal belangstelling hebben voor literatuur, De Vin weet zeker dat
het potentieel aan literaire vertalers en lectoren voor uitgeverijen dat hier aanwezig
is, vast en zeker het netwerk van persoonlijke relaties versterkt, dat zo belangrijk is
om in het buitenland belangstelling te wekken voor onze literatuur. Zijn
lectuuradviezen werpen hun vruchten af. Het bewijs werd nog onlangs geleverd door
een ex-cursiste die een Duitse uitgever wist te interesseren voor de volledige Louis
Paul Boon.
Na Mensje van Keulen en Jan Wolkers had De Vin voor dit jaar Bert Schierbeek
in zijn hoofd, maar diens verblijf in Zuid-Frankrijk deed de uitnodiging gaan naar
Hermine de Graaf. Van haar werk kennen de studenten vooralsnog slechts een klein
fragment uit ‘Een kaart, niet het gebied’. De opdracht is om per nationaliteit een
vertaling daarvan te leveren. Het pakket van zesentwintig vertalingen zal na afloop
van de cursus cadeau worden gedaan aan de schrijfster. ‘Je moet erg tussen de regels
lezen,’ heeft een Schotse al begrepen. Ze is van plan om bij beetjes, in bed of voor
de haard, te gaan genieten van haar aankoop in de pauze: alle vier Hermine de
Graaf-titels, mét handtekening van de schrijfster. ‘Het lijkt me niet iets voor in het
vliegtuig, zoals Alistair McLean of zo.’
De voorlezing duurt lang: drie kwartier. Het humorvolle venijn van het verhaal
‘De moeder, de zoon en het hondje’, waarin een vierjarige kleuter de lievelingspoedel
van zijn moeder bloedig ombrengt met een briefopener, wordt met gelach herkend.
De voorlezing van het tweede verhaal, ‘Kersen eten’, houdt die aandacht niet vast.
De akoestiek van de als aula gebruikte middeleeuwse kasteelzaal is ook niet erg
voordelig voor de schrijfster. Er valt geen licht op haar gezicht, waarin de mond
verscholen gaat achter een gordijn van haren. ‘Haar verhalen zijn net mozaïeken: bij
elkaar gevoegde brokstukken,’ oordeelt de student Nederlands en kunstgeschiedenis
uit Berlijn na afloop wat geïrriteerd: ‘Het zijn ook geen verhalen om te horen.’ Toch
genoot hij zichtbaar van zijn triomf, dat de schrijfster hem gelijk gaf dat het beter
was om ‘ik schaats langzaam door’ niet letterlijk te vertalen met het ingewikkelde
‘Schlittschuh laufen’, maar met het veel gewaagdere ‘durchgleiten’. Tot oordelen
bevoegd wil de schrijfster zich niet noemen: ‘Er zijn nog maar twee vertalingen van
mijn werk in tijdschriften gepubliceerd.’
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Woorden als ‘knuffelen’ en ‘pitten spuwen’ zijn inmiddels ijverig in schriftjes
genoteerd. Na de eerste, aarzelende vraag, of de schrijfster eigen ervaringen gebruikte
voor haar verhalen, moet De Vin meermalen aandringen, want met haar antwoord
is Hermine de Graaf vlug klaar. Vragen als: ‘Waarom is de kinderwereld zo magisch
voor jou?’ en: ‘Leeft u in uw kinderwereld, dat u dat zo mooi beschrijven kunt?’
verleiden haar gelukkig tot een gedecideerd naar voren gebrachte geloofsbelijdenis.
In een bepaald opzicht, doceert de auteur, is het cultuurkritiek die ze bedrijft: ‘Onze
wereld is gebouwd op mensen die hun eigen kindertijd ten onrechte idealiseren. Ze
verbeelden zich wel dat ze groot geworden zijn, maar dat verbeelden ze zich maar.
Je blijft altijd wie je was in je kindertijd.’
Na de uiteenzetting over de achtergrond van haar interesse (‘Kinderen kunnen nog
ongeremd fantaseren en verbanden leggen die later niet meer zo leuk zijn’) volgt de
ietwat streng gestelde volgende vraag: ‘Heeft u er wel eens over gedacht om vóór
kinderen te gaan schrijven?’ ‘Ik heb geen kinderen, en ik heb ze ook niet in mijn
omgeving,’ verdedigt de schrijfster zich, die het met twee verhalen wel blijkt te
hebben geprobeerd, ‘maar ik blijk kennelijk alleen voor mezelf te schrijven.’
De Vin informeert voor de zekerheid nog maar eens, ‘of er nog vragen zijn’, maar
hóéven doet dat al niet meer, want de klok van tienen ontheft hem van zijn
verplichtingen. Dat tijdstip is gereserveerd voor het informele gedeelte van de avond:
een wat intiemer samenzijn in de bar, die gehuisvest is in het koetshuis. In de stijl
van een kasteel zijn de ‘kir royales’ er populair. De gaste van vanavond wordt in
beslag genomen door een studente uit Triëst, die vanavond haar scriptie-onderwerp
gevonden heeft. De schrijfster is allang niet verlegen meer onder de belangstelling.
Sinds ze wekelijks op de afsprakenlijst van de stichting
Schrijvers-School-Samenleving staat, bieden avonden als deze geen verrassingen
meer. Ditmaal maakte alleen de stenen wenteltrap het helpen bij het versjouwen van
de dozen boeken zwaarder dan anders. ‘Voor zo'n boekhandel, die er helemaal voor
uit Amsterdam moet komen, is het succes altijd heel onzeker. Dat lijkt me veel
naarder.’
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[13 augustus 1988 - Nummer 32]
Ter zake

Diny Schouten
Driemaal reeds stond de oproep op de voorpagina van de Volkskrant: ‘Wereldnieuws!
Jezus terug op aarde: Openbaringen 1988. Het Boek der Boeken in 32 talen in een
band. Steunt het Godsrijk! Helpt dit werk uitgeven!’ De nieuwe bijbelversie is
geschreven door de man die het lezend publiek voorheen kende als Edgar Cairo.
Nú blijkt hij uitverkoren te zijn als ‘Jaweh's (Allah's) kleinzoon’, die tot eigen
verbazing vele wonderen verricht, waaronder de beheersing van inmiddels al meer
dan tweeëndertig talen, van Eskimoos tot Oudgrieks: schielijk geraadpleegde
‘geleerden en psychiaters’ sterkten Cairo in de overtuiging van zijn nieuwverworven
kundes en goddelijke incarnatie. Als wereldlijk persoon (‘om het zo maar eens te
stellen’) is Masra Cairo telefonisch bereikbaar, en bereid te vertellen over zijn
openbaring. Het schrijven aan het nieuwe Boek der Boeken nam slechts de
wonderbaarlijk korte tijdsspanne van een maand (‘dus drie keer zo snel als Vestdijk’)
in beslag. Het copyright berust bij ‘de Goddelijke drieeenheid, vertegenwoordigd
door de rechtspersoon Edgar Cairo’. Hoe het werk precies zal worden uitgegeven
moet nog even een mysterie blijven. Sinds Gods geest in hem voer tekent Cairo zich
als Jezus Edgar Al Cahairii, ‘wiens komst in de Engelstalige editie van de Koran,
pagina 156, voorspeld werd’. Maar zelfs God heeft voor zijn nieuwe, ditmaal zeer
liefdevolle boodschap een uitgever nodig: Cairo bood zijn polyglotte manuscript aan
bij De Bezige Bij. Daar werd Jezus ‘opnieuw in boeien afgevoerd’, want ter uitgeverij
schakelde men de politie in: ‘Ze dachten zeker dat ik afkwam op het succes van Tip
Marugg,’ vermoedt Cairo. Maar De Bezige Bij - waar de gevankelijke wegvoering
‘helaas niet ontkend kan worden’ edoch betreurd wordt - zal volgens de auteur nog
te weten komen wie ze aan de deur hebben gezet: ‘Dit wordt een million-seller.
Bovendien ken ik alle geheimen van De Bezige Bij. Die zal ik zonodig aan de pers
vrijgeven.’ Zijn tot nu toe min of meer vaste uitgever, het Haarlemse bedrijf In de
Knipscheer, zou zoiets niet aankunnen, vindt Cairo: ‘Bovendien, daar ligt nog een
manuscript van mij van zevenhonderd bladzijden.’ Van ruzie is werkelijk geen sprake:
‘Het is helemaal niet waar dat ik Knipscheer wraakzuchtige brieven heb gestuurd.
Wel komt in mijn boek ter sprake wat Jos Knipscheer heeft gedaan. Maar ik ben niet
wraakzuchtig, mijn vader ook niet.’ Inderdaad maakt zijn nieuwe zoon een
zachtmoedige indruk, al verheft hij wel toornig de wijsvinger als het gaat om de stilte
waarmee journalisten van de Volkskrant en NRC drie ANP-telexen beantwoordden:
‘Ze zullen ervoor boeten, want drie is het heilige getal, zoals je weet.’ Distantie ten
opzichte van zijn werk in vorige vermomming acht Cairo overbodig: ‘Het blijkt
achteraf gezien vol profetieen en indicaties te staan.’ De laatste roman Kopzorg, dit
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voorjaar verschenen bij Agathon, vormt een der bewijzen: ‘Dat boek heeft als
ondertitel Het boek van vader en zoon, dat zegt toch al wat?’
Vorige week was de zesendertigjarige Groninger J.A. in het nieuws. A. zit sinds 25
mei in voorarrest in het Westduitse Lüneburg, op verdenking van medewerking aan
een terroristische organisatie. Twee koffers zou hij de Bondsrepubliek hebben
binnengebracht, met daarin negentig exemplaren van het boek Widerstand heisst
Angriff. Het boek bevat hongerstakingsverklaringen van gevangen zittende
RAF-leden en discussiestukken over de gewapende strijd tegen de Duitse
maatschappij. Bezit van meer dan één exemplaar ervan is in West-Duitsland verboden.
Widerstand heisst Angriff zou volgens de berichten in Nederland ‘gewoon’
verkrijgbaar zijn, aldus de berichten. Linkse boekhandel De Rooie Rat in Utrecht
blijkt het echter niet in huis te hebben. Een medewerker meldt dat het boek er wel anoniem - is aangeboden, maar dat de geplaatste bestelling nog niet is gearriveerd.
Het Fort van Sjakoo in Amsterdam heeft wel enige exemplaren in de verkoop.
Eigenaar-anarchist Tjebbe van Tijen heeft ze op het plankje gezet waar zich meer
bevindt ‘tussen banditisme en guerrilla’. Volgens de opgave van Van Tijen is het
boek uitgegeven in Amsterdam door de Verlag voor ontspanning en ontwikkeling,
en tooit de samensteller zich met de evidente schuilnaam Jean-Paul Marat. ‘Pure
romantische onzin, ze hebben kennelijk behoefte om heel geheimzinnig te doen,’
oordeelt Van Tijen, die wijst op de wat gezochte navolging van zogenaamd in
Amsterdam gedrukte pre-revolutionaire Franse politieke pamfletten. ‘Net als in de
achttiende eeuw is het helemaal niet gezegd dat het boek in Amsterdam gemaakt is.
Dat we het hier verkopen wil niet zeggen dat we erg gelukkig zijn met de inhoud.
Die is voor een deel niet te pruimen. Maar kennelijk slaat het verbodsfetisjisme in
Duitsland weer toe. Dat verbaast me, want ze hebben het boek van Bakker Schut net
vrijgegeven.’

Schrijver-dichter Peter van Lieshout weet zeker dat het een wereldprimeur is: een
literair tijdschrift dat slechts ‘op floppy-disk’ verkrijgbaar is. Het eerste nummer van
Enter, literair diskblad, zal deze herfst verschijnen, ‘verpakt in een uitvergrote
uitgave van de welbekende hasjzakjes’, en gedistribueerd door uitgeverij In de
Knipscheer, die zich na het opgeheven Mandala en het naar uitgeverij Bert Bakker
verdwenen de Held wederom in een tijdschriftavontuur begeeft. Vrijwel zonder
financiële risico's ditmaal, want het voordeel van het nieuwe medium (MS-DOS) is
dat de produktiekosten uiterst laag zijn. Enig redacteur Van Lieshout studeert nog
op de besturing van het schijfje, die bestendig gemaakt wordt tegen kopiëren. De
bijzondere programmering lijkt ingericht te zijn op Nijhoffs ‘Waarover wil je dat ik
schrijf?’, want het menu levert gedichten op over gewenste onderwerpen, en de
gebruiker kan desgewenst ‘met behulp van de eigen printer met diverse lettertypen
aan het stoeien gaan’. Bert Schierbeek, die een naam te verliezen heeft als aartsvader
der experimentelen, is de eerste die enthousiast reageerde op het verzoek om
medewerking. Hij moet wel kortere gedichten schrijven, want de techniek kent haar
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beperkingen. Het in Basic geschreven programma eist van de medewerkers dat hun
gedichten op een pagina kunnen: het maximum daaraan is drieentwintig regels.
Viking Penguin in Engeland en Viking! New American Librarv in de Verenigde Staten
legden beslag op de Engelstalige rechten van de autobiografie van Rolling Stone Bill
Wyman. Van Wyman is bekend dat hij zijn archief zorgvuldig bijhield, en die belofte
verklaart iets van de extreem hoge prijs die agent Mort Janklow voor de rechten
binnensleepte: naar gezegd wordt drie miljoen pond. Eenmaal eerder werd een
Stones-autobiografie aangekondigd, die van Mick Jagger bij Simon & Schuster, maar
dat project is een stille dood gestorven.
Uitgever Thomas Rap, die dit najaar na zijn vertrek bij De Boekerij/voorheen Elsevier
een nieuwe start maakt als zelfstandig gevestigd uitgever, bezweert ‘volledige
loyaliteit’ ten opzichte van collega-uitgevers, ook al bevat zijn eerste aanbieding dan
namen van elders gevestigde auteurs. Zo stelden Meulenhoffs Adriaan van Dis en
De Bezige Bij's Hugo Claus gezamenlijk een Erotisch woordenboek samen, ‘maar
ik ben niet zo onfatsoenlijk dat ik ga proberen hen weg te lokken’. Evenmin is sprake
van een nieuwe, spectaculaire transfer van ex-voetballer Jan Mulder, op wiens
columns De Bezige Bij beslag wist te leggen: daar verschijnt binnenkort een tweede
bundeling, ditmaal van Mulders sportcolumns. Bij De Bezige Bij wordt het nu bij
Rap aangekondigde verhaal Mevrouw Tardelli ontmoet Mrs. Whiteside als een
‘eenmalig uitstapje’ beschouwd. Rap zelf beschouwt het op zijn verzoek geschreven
verhaal als een vriendendienst: ‘Ik raakte Mulder als auteur kwijt door
omstandigheden buiten mijn schuld; toen zijn boek te lang bij de Boekerij bleef liggen
is hij ermee naar De Bezige Bij gestapt.’ Mevrouw Tardelli ontmoet Mrs. Whiteside
doet verslag van het afscheidsweekend van voetbalvedette Michel Platini, en verdiept
zich tevens in ‘het grote zwarte gat’ dat stervoetballers na hun carriere wacht.

Gedicht
S.O.S.
Soms wil ik 's avonds bellen met een hulpdienst.
In smart getrainde sprekers
mijn diepe droefheid leveren,
wie weet au serieux genomen.
wie weet met hoop betoverd
en dan van morgenochtend af genezen.
Eerst zal ik wel de in-gesprek-toon horen.
maar na een hele tijd proberen
komen de eerste tekens: er zijn nog
zeventien potentiële suïcides
voor u, maar, weduwen en wezen.
blijf aan de - zestien - blijft u
vijftien, veertien, dertien, aan de lijn,
wat ik dus doe, en de getallen lopen
langzamerhand naar nul: zijn de beantwoorden
nu dood, of juist bespoten met nieuw leven?
En: spreekt u maar, hallo, wie is daar,
goedenavond, dus ik stotter
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over mijn noodtoestand, bijvoorbeeld,
welke dan ook.
Zo stel ik me soms voor
dat alles wat au fond nooit fout gegaan is
eindelijk heel erg goed komt.

ALAIN TEISTER
Uit: Verzamelde gedichten. Samengesteld door Jeroen Boersma en Erik van
Muiswinkel, Bert Bakker, f 29,90.
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Genadeloos, grof, humorloos, maar vooral kwaadaardig
Arianna Huffingtons haat voor Picasso
Er is in de twintigste eeuw geen kunstenaar te bedenken die bekender is
dan Picasso (1881-1973). Hij is het boegbeeld geworden van de moderne
kunst en kreeg daarbij al in een relatief vroeg stadium alle bijverschijnselen
van de roem op zijn dak die gewoonlijk zijn gereserveerd voor pop- of
filmsterren. Zijn doen en laten werd nauwlettend gevolgd door media van
uiteenlopend allooi. Nu is er een biografie van hem verschenen, waarin
de schrijfster Arianna Stassinopoulos Huffington een
onmythologiseringstaak op zich genomen schijnt te hebben. Het boek heeft
totnutoe voornamelijk woede opgewekt. Ook Mariëtte Haveman las het
en werd er niet vrolijk van.

Picasso Creator and Destroyer door Arianna Stassinopoulos Huffington
Uitgever: Simon and Schuster, 558 p., f 52,35 Importeur Van Ditmar De
Nederlandse vertaling van dit boek zal over enige tijd verschijnen bij
BZZTÔH/Het Spectrum
Mariëtte Haveman
Stel u voor dat iemand uw dagelijkse handel en wandel volgt, met slechts dit doel:
te zijner tijd een boek over u schrijven en daarin bewijzen wat een minderwaardig
en kleingeestig mens u bent, in weerwil van de schijn die u altijd hebt weten te
wekken. Ik weet niet of zo'n onderneming in uw geval veel voeten in aarde zou
hebben; wat mezelf betreft ben ik daar niet zo zeker van.
Arianna Stassinopoulos Huffington heeft zich in haar onderzoek naar het leven
van Picasso laten assisteren door een team van onderzoekers, die gezien de
gelijkvormigheid van het materiaal met een duidelijke instructie aan het werk zijn
gegaan: Get the bastard, dead or alive. De resultaten zijn nu gepubliceerd onder de
titel Picasso, Creator and Destroyer. Alleen al gezien de enorme hoeveelheid
bewonderaars die Picasso heeft, is het niet verwonderlijk dat Huffingtons boek door
de kritiek, met Edward Lucy-Smith als enige uitzondering, is platgewalst. Men noemt
haar boek vulgair, en als ware het om dit oordeel extra kracht bij te zetten was haar
eigen reactie: ‘I am loving it, I expected it. The more they rant and rave, the more
flattered I am. (...) If my book was not as powerful as it is, it would have simply been
ignored.’
Afgezien van het opgeklopte toontje en de bijbehorende angstaanjagende glimlach,
heeft zij gelijk met haar opvatting dat de kritiek in een vreemde verhouding staat tot
de hoeveelheid aandacht die het boek gekregen heeft. Hele hoofdstukken werden
gepubliceerd in Der Spiegel en de Sunday Times. Het is een feit dat ook ik het boek,
gezien de publicitaire achtergrond, met meer dan gewone interesse ben gaan lezen,
en ik vermoed dat ditzelfde mechanisme een verklaring vormt voor de overweldigende
verkoopcijfers. Ook een minder brutaal iemand zou ervan in de war raken, en
scheldkanonnades voor eerbetuigingen gaan houden. Het is ook waar dat kritieken
elkaar aansteken. Maar met hoeveel welwillende nieuwsgierigheid ik dit boek ook
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ben gaan lezen, ook ik voelde me al lezend meer en meer aangestoken door de emotie
die zo algemeen rond dit boek is opgelaaid: wat een naief, humorloos en kwaadaardig
boek!
Mocht iemand net als ik denken dat dit mengsel toch op zijn minst iets interessants
moet opleveren, dan zal diegene net als ik teleurgesteld worden. Het boek is niet
interessant, doch saai en eentonig, ondanks het feit dat het een veelbewogen leven
beschrijft. Het ontleent zijn publicitaire waarde uitsluitend aan het onderwerp: de
meest succesvolle kunstenaar van deze eeuw die daarbij als een Don Juan door het
leven ging, vrouwen verzamelde en inruilde alsof het postzegels waren en met dat
alles een zeer hoge leeftijd bereikte. Arianna Huffington vergeeft het hem niet. Zelfs
de kluchtige situaties waar Picasso's leven vol mee zit, gaan ten onder aan de constante
verongelijktheid waarmee Huffington ze van haar eeuwige commentaar voorziet.
Het enige dat je haar niet kunt verwijten is hypocrisie. Ze haat haar onderwerp
hartgrondig, en etaleert die haat onomwonden, waar het haar uitkomt, in
zinsconstructies die qua venijn en boulevardblad-allure met die van haar eigen ergste
critici wedijveren: ‘At any point he was as likely to kick as to lick those around him’;
‘few things gave him greater pleasure than transforming goddesses into doormats’,
et cetera, et cetera. Elke anekdote wordt gebracht als een troef, en hoe evidenter de
wandaad, des te minder voelt zij zich geroepen haar triomf te verbergen. Kleine
kinderachtigheden krijgen evenveel aandacht als belangrijke gebeurtenissen. Zonder
genade beschrijft ze aan het eind van het boek zijn ouderdom, het verlies van fysieke
kracht en inspiratie. Het grofste daarbij is dat ze de oude Picasso citeert in zijn zelfhaat
en wanhoop om haar gelijk te bewijzen. Vooral die laatste hoofdstukken zijn zo
intens gemeen dat al Picasso's ruim vierhonderd bladzijden lang zorgvuldig
geregistreerde en geanalyseerde zonden er voltallig bij verbleken.

Fotokatern
Wat dit boek vervelend maakt, is nog niet eens het feit dat ze haar object verafschuwt
maar de manier waarop ze die afschuw etaleert. Wil men een beeld krijgen van de
toon en stijl waarin deze dame haar onderwerp behandelt, dan is het genoeg om het
fotokatern te bekijken waar Picasso, Creator and Destroyer, zoals veel Amerikaanse
biografieën, mee is uitgerust. Niet zozeer vanwege de foto's, die een rijk geschakeerd
beeld geven van vooral het liefdeleven van deze notoire versierder, als wel vanwege
de bijschriften die zij erbij heeft bedacht. Het meest veelzeggend zijn de tekstjes bij
de foto's van Picasso's maîtresses. Daaruit blijkt ook duidelijk volgens welk criterium
A.S.H. haar affecties verdeelt - het zwaarst krijgen degenen het te verduren die zich
onvoorwaardelijk in dienst stelden van de meester: Marie-Thérèse en Jacqueline, die
allebei na zijn dood zelfmoord pleegden. ‘In 1935 Marie-Thérèse gave birth to Maya.
The salacious sex object was now a mother figure.’ ‘After Françoise had left Picasso,
Jacqueline Roque, a salesgirl at the pottery in Vallauris, determined to make herself
indispensable to “Monsieur”.’ Waaruit blijkt dat Jacqueline ooit een dergelijk besluit
heeft genomen? Nergens uit, behalve uit het feit dat zij zich werkelijk onmisbaar
maakte. Françoise Gilot krijgt Huffingtons ongereserveerde goedkeuring als
vrijmoedige bron voor haar meest saillante roddelpraatjes, evenals tot op zekere
hoogte Dora Maar, al beging die de tragische fout om zich door Picasso tot deurmat
te laten promoveren.
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Inderdaad, waarom lieten al die vrouwen zich zo vrijwillig to deurmat promoveren?
A.S.H. gooit het, desgevraagd in een interview, op het ‘Women Who Love Too
Much’-complex, maar wat de verklaring ook is: als Picasso zijn omgeving opofferde
aan zijn kunst en zijn driften, dan deed hij dat niet in de laatste plaats omdat die
omgeving hem daar de gelegenheid toe gaf. Het was blijkbaar iemand die zich niet
allen onweerstaanbaar waande, maar het ook was. Dat is een feit waar Arianna
Huffington zich naar mijn smaak al te makkelijk van af maakt, en dat bepaalt ook
de valsheid van dit boek.
Bestaat Arianna Stassinopoulos Huffington werkelijk? Haar naam, haar synthetische
voorkomen en haar absurde boek lijken verzonnen door iemand die voor eens en
voor altijd wil afrekenen met het specimen kunstenaarsbiografie, en het daarbij
behorende specifieke soort voyeurisme. Dat is de belangrijkste indruk die overblijft
na het lezen van dit boek. Ondertussen wandelt de schrijfster, met haar stralende
glimlach en haar blijkens de foto's altijd tedere Michael Huffington door het park bij
haar villa in Santa Barbara, en werkt zij, na het overweldigende succes van haar boek
The Female Woman, gevolgd door het nog geruchtmakender (The Male Man) Picasso,
Creator and Destroyer, aan haar voorlopig laatste project: inderdaad, men raadt het
al: To Have A Baby. Bestaand of niet bestaand, Arianna Huffington is gemaakt voor
de media.

Soft-porno-fabeltjes
Blijft over het leven waar dit alles om begonnen is. Afgaand op het naakte en
onbezoedelde feitenmateriaal bestond dit leven uit verhuizingen, ontmoetingen en
liefdes, gelardeerd met ruzies en schermutselingen. Niets bijzonders dus op zichzelf,
alleen waren de doses hier wat groter dan normaal. Picasso kwam op de wereld als
een Spaans jongetje, omgeven door adorerende vrouwen die hij naar hartelust mocht
treiteren en knijpen, en dat patroon vormt de basis voor alle komende jaren.

Picasso en Dora Maar

A.S.H. voegt er nog een paar homoseksuele relaties aan toe, met een Spaanse
zigeuner, met zijn kunsthandelaar Manyac, en zijn vriend Max Jacob? De eerste twee
worden door de meest gezaghebbende stemmen in het tegenkoor, Robert Hughes en
John Richardson, naar het rijk van de soft-porno-fabeltjes verwezen; over de laatste
is Richardson minder zeker. Hoe dan ook, het blijft een feit dat Picasso heel wat
combinaties heeft uitgeprobeerd, en daarbij regelmatig zijn neus stootte, hoewel
zelden direct. Meestal gebeurde dat pas later, als de cheques (waarmee deze harteloze
schoft meer dan een van zijn ex-liefdes tot hun dood toe onderhield) even uitbleven,
of als er problemen ontstonden rond het vaderschap over zijn verspreide kinderschaar.
De complicaties waar al dat gevrij vooral op vakanties en uitstapjes ‘aanleiding
toe gaf, zijn vaak zo komisch en gezocht dat je er met wat meer humor en
lichtzinnigheid ook een heel ander beeld van zou kunnen schetsen. Wat te denken
van een opera, gekostumeerd naar het model van Picasso's eigen ontwerpen voor
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Diaghilev en Satie, met honderd klaaglijke sopranen en een bariton: het idee zou de
door en door theatrale Picasso zonder twijfel hebben aangesproken. Ware het niet
dat zo'n opera al bestaat in een stuk of wat versies, maar daar valt altijd een mouw
aan te passen.
Met het werk van Picasso heeft het allemaal weinig of niets te maken, en daarmee
kom ik op het belangrijkste probleem dat met dit boek wordt opgerakeld. In hoeverre
heeft het leven van een kunstenaar überhaupt iets met zijn werk te maken? Arianna
Stassinopoulos Huffington heeft zich die vraag niet gesteld, want voor haar is het
antwoord duidelijk. Zij beschrijft Picasso's werk en al zijn periodes consequent als
erotische barometers. Daarmee doet ze precies wat ze Picasso aanrekent in zijn
omgang met vrouwen: ze reduceert hem tot een seksueel wezen, wiens overwegingen
ophouden bij de vraag waar hij vandaag zijn lusten nu weer eens zal botvieren: in
een triootje met Paul en Nusch Eluard? In een Spaans bordeel? Of liever bij het altijd
willige kindvrouwtje Marie-Thérèse? Arianna Huffington leest het allemaal in zijn
schilderijen, en méér. Als Picasso een tijdlang jonge mannen met paarden schildert,
is dat een bewijs voor zijn heimelijke homoseksuele inslag; als hij experimenteert
met het thema vrouwelijk naakt is dat een bewijs voor zijn verborgen vrouwenhaat
en sadisme: ‘Paulo as Pierrot was een zeldzame onderbreking van een periode vol
schilderijen van vrouwelijke monsters, meer en meer uitgevoerd in de gedaante van
robots. Zijn vrouwen gereduceerd tot poppen, misbruikt en onderworpen, en tegelijk,
in zijn misogynie, bleef Picasso hen vrezen en portretteerde hij ze als bedreigend,
gekweld en destructief.’
Dit soort analyses van schilderijen kom je sinds de jaren dertig niet vaak meer
tegen, wat trouwens niet wil zeggen dat er helemaal niets van waar is.
Maar het is allesbehalve makkelijk te bepalen wat nu precies het strikt persoonlijke,
ongewilde element is in het werk van een schilder. Picasso's stilistische en thematische
keuzen hebben in de eerste plaats een esthetische en kunsthistorische achtergrond,
en het minste dat je van een biograaf mag verwachten, is dat die althans een
onderscheid maakt tussen de elementen waarvan vaststaat dat ze met opzet zijn
ontwikkeld, en die waarvan dat niet zo duidelijk is. Maar daar kun je bij A.S.H. naar
fluiten. Voor haar bestaat de kunstgeschiedenis eenvoudig niet. Had ze zich iets beter
geinformeerd, dan had ze geweten dat jonge mannen met paarden, reusachtige
odalisk-achtige vrouwen, vrouwelijke vormen teruggebracht tor cirkels en driehoeken,
en lichaamsdelen vertaald tot mechanische hulpstukken behoren tot het vaste repertoire
van moderne kunstenaars. Alleen al daarom is het belachelijk om daar bij voorbaat
conclusies uit te willen trekken aangaande het karakter van de maker.

Walging
Daarbij komt dat Arianna Huffington ook in haar naïeve reacties op Picasso's
schilderijen als een dolle tekeergaat. Het bontst maakt zij het in het genoemde
fotokatern, waai zij een foto van het schilderij La Pisseuse van het volgende
commentaar voorziet: ‘Een groeiende
Vervolg op pagina 10
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Onderweg door Jack Kerouac. Vertaling Guido Golüke. De Bezige Bij, f 10,-.
Goedkope herdruk van de klassieker uit de jaren vijftig.
Depressie. Van wanhoop tot hoop door Anna Vali. Kok-Kampen, f 24,90. Een
verheldering van het begrip ‘depressie’ met voorbeelden uit de praktijk.
Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus? door dr Pinchas Lapide.
Kok-Kampen, f 17,90. Een historische analyse van de vooroordelen van christenen
ten opzichte van joden.
Krishnamurti. Een biografie door Pupul Jatakar. Altamira, f 69,50. Biografie
van de in 1986 overleden filosoof.
Letters of Max Beerbohm 1892-1956. Samenstelling Rupert Hart-Davies. John
Murray, importeur Nilsson & Lamm, f 70,-. Brieven van de vermaarde tekenaar en
humorist.
Letters Summer 1926. Correspondence between Pasternak, Tsvetayeva en Rilke.
Oxford University Press-paperback, importeur Van Ditmar, f 29,25. Brieven die
verslag doen van een bijzondere zomer. Besproken door Karel van het Reve in de
Boekenbijlage van 26 juli 1986.
Edward Lear. Selected Letters samengesteld door Vivien Noakes. Clarendon Press
Oxford, f 80,55. Importeur Nilsson & Lamm.
Onder twee ogen. Notities van vrouwen over zichzelf, samengesteld door
Hannemieke Stamperius. Contact, f 25,-. Fragmenten uit dagboeken van ondere
anderen Rita Mae Brown, Gail Godwin, Audre Lorde, Marge Piercy.
Pictures of Romance. Form against Context in Painting and Literature door Wendy
Steiner. The University of Chicago Press, f 51,30. Over de ambivalentie in de westerse
cultuur tussen formeel en contekstafhankelijk denken.
Grootboek. Bloemlezing en geschiedenis van de jeugdliteratuur. Samengesteld door
Joke Linders-Nouwens, Casper Markesteijn, Herman Tromp en Tjitte Wierdsma.
Wolters-Noordhoff, f 27,50.
As I Am door Patricia Neal. Century, f 57,25. Importeur Van Ditmar. Autobiografie
van de voormalig filmster en ex-vrouw van Roald Dahl.
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Sacred Bond. The Legacy of Baby M door Phyllis Chesler. Times Books, f 41,70.
Importeur Van Ditmar. Een pleidooi voor de band tussen kind en biologische moeder
naar aanleiding van de zaak ‘Baby M’, over wie de meeste rechten had,
opdrachtmoeder of draagmoeder.
15 gevleugelde verhalen. Uniepers/Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Vogels, f 9,90. Verhalen over vogels van 15 Nederlandse auteurs.
De macht van de stilte door Carlos Castaneda. Vertaling Aleid Swierenga en Mark
de Sorgher. Servire, f 34,50. Verdere lessen van Don Juan.
Black Male / White Male door Rotimi Fani-Kayode. De Woelrat, f 39,90. Fotoboek
van een zwarte fotograaf uit Nigeria.
De vrijgezellenbruid door Stephen Koch. Vertaling Gerrit de Blaauw. Meulenhoff,
f 44,50. Een ideeënroman zich afspelend in de Newyorkse kunstwereld.
Morgen bloeien de abrikozen en andere verhalen uit Egypte door Bertus Aafjes.
Meulenhoff, f 37,50. Twintigste druk van het reisboek sinds de verschijning in 1954.
De boekhandelaar & De chirurg door Roald Dahl. Vertaling Sjaak Commandeur.
Meulenhoff, f 16,90. Twee verhalen.

Onverzettelijk scepticus
Aantekeningen van Gaston Burssens

Gaston Burssens, surrealistisch zelfportret

Dagboek door Gaston Burssens Redactie, toelichting en annotaties: Luc
Pay Uitgever: Hadewijch, 298 p., f 34,50
Frans Boenders
Het Dagboek van Gaston Burssens valt met de deur in huis. Begint niet elk dagboek
midden in de levensperikelen? Maar Burssens kiest wel een heel geweldige coup de
théatre: 10 mei 1940. ‘Om 6 u. verdwaasd wakker geschoten door een soort dof
gestommel dat ik niet direct kon thuis brengen. In de buurt hoor ik de vensters
openrukken en iemand schreeuwt: oorlog!’ Een meer bewogen aanvang van een
dagboek kan men zich moeilijk voorstellen.
Het uitbreken van de oorlog betekende voor Burssens - na de verwerking van
woede en machteloosheid - ook een aanwakkering van zijn wat ingesluimerd poëtisch

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

talent. De oorlog is amper vier maanden aan de gang of Burssens jubelt: ‘Ik ben op
dreef. Voor mij geen oorlog meer! Een halfslachtig gedicht over Van Ostaijen waar
ik voor de oorlog wekenlang heb zitten aan mieren, heb ik vandaag in twee uren
totaal omgewerkt tot, totnogtoe, mijn beste “gewrocht”.’ Ook op 6 november kan
hij het gevoel van dichterlijke begenadiging niet verzwijgen: ‘Ik draai op volle toeren.
Het gebeurt sinds weken bijna dagelijks dat ik tijdens mijn spitsuren, die tussen 10
en 12 u. 's avonds liggen, tien tot vijftien verzen op papier zet die er mogen zijn.’
Curieus, dat triomfantelijk gevoel. Kenners van Burssens' poëzie beschouwen zijn
oorlogspoëzie veel meer als een terugkeer tot de traditie. En al beleeft zijn dichtwerk
kort na 1945 volgens velen een nieuwe bloei, de gedichten die hij tussen 1945 en
1950 in zijn dagboek noteert kan men bezwaarlijk grote dichtkunst noemen. Ook
krijgt de lezer nauwelijks inzicht in de omstandigheden, de aanleiding of de
compositietechniek van Burssens' poëzie. Meestal staat het gedicht er zonder meer,
soms wordt het gevolgd door wat schaars commentaar of zelfkritiek. Nee, een literaire
goudmijn is dit Dagboek zeker niet. Collega-schrijvers passeren af en toe de revue.
Maar ook hun werk krijgt geen diepgaande aandacht. Ze treden enkel op naar
aanleiding van ergerlijk gedrag, een bezoek, een redactievergadering, een brief of
een tijdschriftartikel. Romans, dichtbundels, essays die Burssens leest worden
nauwelijks besproken, enkele bêtes noires worden afgekraakt. Over het wel en wee
van Burssens' broodwinning - hij verdiende de kost als zeepzieder - verneemt men
ook al weinig of niets. Het meest ter sprake komen de vrouwen in zijn leven: zijn
eerste vrouw Madeleine, zijn maîtresses Bl.(anche) en Yvette, en vele anonieme
anderen. Het zijn vanzelfsprekend strikt persoonlijke aantekeningen. Toch ontbreken
erotische en andere intieme beschouwingen. Dat wekt verbazing bij de notoire
erotomaan die Burssens was. Volgens Luc Pay, de tekstbezorger van het Dagboek,
heeft Burssens deze passages in 1954, kort na zijn tweede huwelijk (met Yvette
Goubet), uit zijn cahiers gescheurd. Of het om een substantieel gedeelte van het
oorspronkelijke dagboek gaat, komt men niet aan de weet maar het valt te vrezen.
Het jaar 1946 bij voorbeeld bestaat in het gepubliceerde Dagboek maar uit tien magere
aantekeningen. Van de jaren 1945, 1947 en 1948 ontbreken zeer lange perioden. Kan
men in dergelijke omstandigheden nog spreken van een heus journaal? Overigens
beslaat dit Dagboek enkel het decennium 1940-1950, terwijl Burssens leefde van
1896 tot 1965. En al op 20 juni van het eerste dagboekjaar schrijft hij: ‘Ik had gedacht
dit cahier regelmatig bij te houden. Het loont waarachtig de moeite niet.’ Had Pay
deze teksten, in plaats van als een ‘dagboek’, niet beter als een bundeling van notities
uit Burssens' rijpe jaren in het licht kunnen geven?

Authentieke affectie
Maar het weinige dat Burssens noteert mag er af en toe zijn. En het heeft altijd een
eigen toon. Weerbarstige persoonlijkheid heeft de schrijver in meer dan voldoende
mate. Hij bezit de verwarrende eerlijkheid van hem die openhartig toegeeft dat hij
soms liegt. ‘Ik lieg nooit sterker dan tegen een vrouw met wie ik voor de eerste maal
naar bed ga. Maar ik lieg dan met een overtuiging die mij zelf overtuigt.’ Aangrijpend
is Burssens een enkele keer. Als zijn vrouw Madeleine in 1941 sterft worstelt hij met
schuldgevoelens (hij was niet bepaald een trouwe echtgenoot geweest) maar men
moet dit tussen de regels lezen. In de korte notities en in zijn voornemen ‘een
monument van verzen’ (de inderdaad in 1943 verschenen bundel Elegie) voor haar
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op te richten voelt men Burssens' authentieke affectie die niets te maken heeft met
seksuele trouw: ‘Als ik over haar dood geen tranen heb geweend, dan heb ik toch
Elegie met tranen, zij het dan met droge, geschreven.’ Burssens, die zich naast zijn
geliefde hond Boy liet fotograferen met het onbewogen gezicht van een oude Chinees
- Burssens leidde als kleine zelfstandige een onopgemerkt bestaan. (Dat hij op zijn
identiteitskaart als beroep ‘industrieel’ liet schrijven, beschouw ik als een
surrealistische practical joke.) Zijn maatschappelijke onaanzienlijkheid was natuurlijk
ook een Chinees ideaal, al citeert Burssens in dat verband Ovidius' woorden bene
latuit, bene vixit. Van iemand met zo'n taoïstische hang naar een verborgen leven
mag men vinnige aanmerkingen aan het adres van de mandarijnen van zijn tijd
verwachten. Burssens stelt hun valse eruditie, de glitter van hun intellectualisme, de
kale kak van hun kritische meningen aan de kaak. Raymond Brulez, André Demedts,
Hubert Lampo en vooral Marnix Gijsen moeten het ontgelden. Niet toevallig werden
ze alle vier beloond met ambtelijke sinecures, van radiodirecteur tot gevolmachtigd
minister. De niets ontziende zeepzieder borstelt ze de mantel uit. Brulez ontkent het
poëtische genie van Paul van Ostaijen. Lampo twijfelt aan de literaire kracht van
Boon. André Demedts maakt Cyriel Verschaeve even onsterfelijk als Paul van
Ostaijen. En Gijsen? Ach, arme Gijsen: ‘Hij heeft een soort slangeogen die je niet
durven aankijken, en dat zegt veel. Hij durft, als hij zit, met zijn rug niet tegen de
stoel leunen uit vrees zijn jasje te verkreuken. (...) Toen hij enkele maanden geleden
met Jonckheere en Lampo bij mij was en hij zich bij het afscheid boog om de hand
van BI. te kussen, kon ik gelukkig aan de lust weerstaan hem een trap onder zijn kont
te geven. Hij is voor mij de jezuïet die zijn geloof heeft afgezworen en jezuïet is
gebleven, en in staat is over enkele jaren zijn zogenaamd atheïsme af te zweren om
nog altijd jezuïet te blijven. Want hij is de man van “wiens brood ik eet, diens woord
ik spreek”.’ Het pleit voor Burssens' eerlijkheid dat hij in de zo verafschuwde dr.
Jan-Albert Goris, de omhooggevallen opportunistische kleinburger, toch de schrijver
waardeert van Het boek van Joachim van Babylon en In Paradisum.
Uiteindelijk lijkt Burssens me nogal tolerant ten aanzien van mensen, boeken, en
kunstwerken die zijn sympathie niet kunnen wegdragen - als ze maar consistent zijn.
Komt men in tegenspraak met zichzelf dan is men inauthentiek en mag men zich aan
Burssens' wrevel verwachten. Ook als de ‘men’ altijd gelijk meent te hebben en zelf
mandarijnen op zwavelzuur zet. ‘Eigenaardige Nederlandse - of is het alleen maar
Hollandse? - gewoonte om bij zijn eigen huwelijksaankondiging te vermelden dat
daar of daar gelegenheid bestaat tot feliciteren. Meer conformistisch kan wel niet.
En curieus als zoiets uitgaat van een non-conformist als Willem Frederik Hermans.
Het conformisme schijnt thans minder een levenshouding dan een literaire mode te
zijn.’
Ergernis, verontwaardiging en geschokte integriteit liggen ook ten grondslag aan
Burssens' doorvoelde tirades tegen de politici. ‘Als een moord kon goedgepraat
worden, dan zou het die zijn op de bloed- en petroleumzuchtige staatsleiders.’ En,
nota bene twintig jaar voor de herontdekking van het anarchisme, over het
parlementaire circus in België: ‘Het spektakel dat de heren volksvertegenwoordigers
in de wetgevende kamers rondom de koningskwestie opvoeren is zo onsterfelijk
belachelijk en tevens zo weerzinwekkend dat het weer eens de tijd wordt de schimmen
van Bakoenin, Kropotkin, Reclus en Ravachol op te roepen om hen te verzoeken
eens en voor altijd in ons midden te blijven.’
Levensbeschouwelijk (om het eens plechtig te zeggen) bleef Gaston Burssens uit
onafhankelijkheidsliefde een buitenstaander in het in katholieke en vrijzinnige kampen
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opgedeelde Vlaanderen. Zijn scepsis was onverzettelijk: ‘De enige zekerheid die wij
hebben is de twijfel, heeft, geloof ik, iemand gezegd, ik weet niet meer wie.’ Geloof
leek hem onmogelijk, wanhoop een te opgeblazen sentiment om er dood van te gaan.
Zijn fel doorgedreven zin voor de betrekkelijkheid van mensen en dingen verleent
het Dagboek een curieuze humor met bittere bijsmaak. Een grootse strijd om (of
met) waarden levert Burssens nergens. Uiteindelijk lijkt zelfs de erotiek hem
nauwelijks nog de moeite waard. Het komt mij voor alsof hij leefde in een conflict
tussen zijn behoefte aan erotiek en een even grote nood aan eenzaamheid. Zo vraagt
Burssens zich ergens af ‘of er buiten de vleselijke liefde nog iets anders bestaat dat
ons bestaan een reden van bestaan geeft,’ terwijl hij vijf regels verder de stilte en de
eenzaamheid prijst als ‘een rijkdom groter dan alle charmes van alle vrouwen samen.’
Een fijnbesnaard minnaar schrijft zoiets niet. Burssens moet, denk ik, het niet altijd
getroffen hebben in bed. Ik ril als ik hem hoor klagen over ‘de coitus interruptus die
alle vrouwen van ons verlangen’ (mijn cursivering, maar zijn klacht). Ronduit
afschuwelijke ideeën lees ik bij hem over het raison d'être van vrouwen: ‘Het doel
van haar bestaan is niet een zelfstandigheid maar de haar passende man of mannen
te verwerven.’ Ik moest twee keer lezen vooraleer ik geloofde dat het er stond. Maar
het staat er echt en onze would-be seksuoloog vervolgt: ‘De vrouw is er om de man
te ondergaan, of, om het iets duidelijker uit te drukken, onder de man te gaan.’ Ik
denk dat Burssens in 1954 de verkeerde bladzijden heeft vernietigd.
■
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Gedurig geneigd zich aan het leven te snijden
De brieven van Poesjkin vertaald
Brieven van A.S. Poesjkin Vertaling Sjifra Herschberg Commentaar:
Karel van het Reve Uitgever: Van Oorschot, 503 p., f 55,Dichter, Dame, Diplomaat Het laatste jaar van Alexander Poesjkin door
Frans Suasso Uitgever: Slavische Stichting Leiden, 451 p., f 49,50
Henk Pröpper
Alexander Sergejewitsj Poesjkin werd in 1799 geboren als telg van een
oude adellijke familie. Zijn moeder was van Ethiopische afkomst, iets wat
zich bij Poesjkin weerspiegelde in zijn licht-negroïde uiterlijk - voor zijn
medeleerlingen op school jarenlang reden voor spotternij. Poesjkin was
het ideale slachtoffer: hij bezat een geprononceerd rechtsgevoel en een
behoorlijk opvliegend karakter. Als dichter werd hij tijdens zijn leven al
een nationale beroemdheid. Na zijn dood in 1837 trokken duizenden
rouwenden langs de baar. Uit zijn brieven komt Poesjkin naar voren in al
zijn grilligheid: romantisch en verveeld, beledigend en vleiend,
humoristisch en flauw.
Er is enig doorzettingsvermogen voor nodig, maar wie daarover beschikt, valt al
gauw volledig voor de Brieven van Poesjkin. Ik heb geprobeerd te bedenken waarom
het een pagina of zestig duurde voordat ik mij er werkelijk aan kon overgeven. Ik
vermoed dat zijn brieven mij in eerste instantie te onbepaald waren - het lukte mij
niet uit te maken of ze nu ernstig dan wel ironisch waren, of allerlei uitspraken nu
vleiend of beledigend bedoeld waren. Vervolgens besloot ik dat die onbepaaldheid
nu juist de grote kracht is van deze brieven. Poesjkin bleek meer te zijn dan een
feilloos en begenadigd bespeler van de snaren van onze ziel, hij kon ook halftonen
aanslaan, schrille tonen produceren, de lezer in het ongewisse laten.
Wie gesticht wil worden of geïnteresseerd is in metafysische zaken, wie een groot
filosofisch of diep psychologisch inzicht verlangt, moet zich niet tot Poesjkin wenden.
Wie echter in staat is om de grootheid van onbenullige woordspelingen te waarderen,
wie de humor van rijmelarij en platte grollen en grappen kan inzien, beleeft aan
Poesjkins brieven, die vaak van moed en zeker van stijl en een rijk geschakeerd
schrijftalent getuigen, een geweldig genoegen. Graag mag Poesjkin zijn jongere broer
Lew zo nu en dan belerend en ironisch-wijsgerig toespreken, zoals wanneer die een
loopbaan moet kiezen: ‘U zult om moeten gaan met mensen die u nog niet kent;
begin altijd met het allerslechtste van hen te denken: dan hoeft u uw mening niet erg
te corrigeren.’ Maar uit alles blijkt dat hij zelf totaal geen raad weet met het leven.
Misschien moet ik het anders formuleren: het lijkt wel of Poesjkin voortdurend
aanstuurt op breuken, conflicten, moeilijkheden. Er is bij hem niet zozeer een tendens
om het leven te omvatten, het te doorgronden en te beheersen, eerder een neiging
om het te compliceren, zich eraan te snijden. De hoogste vorm van leven lijkt voor
Poesjkin het balanceren. In zijn betrekkingen met het Russische hof en de Russische
bureaucratie is hij een koorddanser die zijn koord uitdagend boven de diepste
afgronden spant. In zijn verhouding met medeliteratoren en uitgevers (uitgezonderd

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

vrienden) kiest hij voortdurend positie op het scherp van de snede. In zijn directe
sociale leven stuurt hij aan op het duel. Die spanning, de onbepaaldheid of en op
welk front hij dan zal vallen, is steeds voelbaar in de periferie van zijn brieven: het
is het verhaal dat de lezer rond de brieven smeedt, het duel tussen de overmoed van
Poesjkin en de realiteitszin van de lezer waartoe Poesjkin de lezer heeft uitgedaagd.
Helaas een duel met slechts verliezers: een rechtgeaard lezer wil de schrijver die hij
leest laten leven; Poesjkin overleed op 24 januari 1837 aan de gevolgen van een duel
met zijn zwager George d'Anthès.
Poesjkin werd tweetalig opgevoed: Russisch-Frans. Op zijn tiende las hij Homerus
in het Frans. In 1811 werd hij op de liberale keizerlijke eliteschool Tsarkoje Selo
geplaatst. Veel van zijn latere literaire vrienden ontmoette hij op deze school. Daar
ook schreef hij zijn eerste gedichten en maakte hij kennis met de nieuwe, romantische
beweging in de literatuur. Zelf zou hij later veel voor de bevrijding van de poëzie
van de klassieke traditie betekenen. Poesjkin besloot zijn schoolopleiding als drie
na laatste van zijn klas. Op grond van dit resultaat werd hem een zeer lage
ambtenarenbaan aangeboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken met een
inkomen van slechts zevenhonderd roebel per jaar (in latere jaren joeg Poesjkin er
gemakkelijk tienduizenden roebels doorheen). De overheid verschafte dit soort banen
aan jonge edelen en intellectuelen om ze op subtiele wijze te kunnen chaperonneren.
Opgesloten in de burelen van de saaie ministeries liepen zij nauwelijks kans in
aanraking te komen mat anarchistische groeperingen met hun ‘verderfelijke liberale
theorieen’.

Poesjkin

Censuur
In 1820 werd Poesjkin verbannen naar een buitengewest in het zuiden van Rusland
vanwege het schrijven van opruiende poëzie. De machinaties van de overheid waren
in zijn geval dus niet succesvol. Vooral zijn Ode aan de vrijheid had aanstoot gewekt.
Met alle ‘grandioze schoonheid’ was het toch duidelijk beinvloed door de
anarchistische doctrine, ‘misleidend het stelsel van de rechten van de mens genoemd’,
zo stond het in een brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan generaal Inzov,
onder wiens hoede Poesjkin werd geplaatst. Deze fraai gestelde brief - Frans Suasso
heeft hem opgenomen in zijn inleiding bij zijn documentatie over het laatste jaar van
Poesjkins leven Dichter, dame, diplomaat - is exemplarisch voor de levenslange
ambivalente verhouding die Poesjkin met de staat heeft gehad. Men onderkende
weliswaar zijn genialiteit, zijn verstand wekte verbazing, maar zijn karakter was naar
het deze minister toescheen aan de aandacht van zijn onderwijzers ontsnapt: ‘Er zijn
geen excessen waar dit ongelukkig jongmens zich niet in gestort heeft - zoals er ook
geen volmaaktheid is die hij niet zou kunnen bereiken met de hoge superioriteit van
zijn begaafdheden.’ Poesjkin was toen eenentwintig jaar. Vanaf 1820 had Poesjkin,
die met de hervormingsgezinde dekabristen sympathiseerde, niet slechts een moeizame
verhouding met de staat, maar ook met de censuur, de grillige handlangster van de
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staat die morrelde aan al zijn teksten. In nogal wat brieven zinspeelt Poesjkin op de
ondermijnende activiteiten van het oude kreng dat zijn schamele eigendom (zijn
werk) niet respecteert en hem langzaam keelt. Daarom liet hij veel van zijn poëzie
anoniem verschijnen, dan viel die minder op en wilde de censor nog wel eens wat
laten passeren. Aan uitgevers en drukkers (altijd onzorgvuldig, een eeuwige bron
van ergernis, met andere woorden: een geluk dat ze er zijn) schreef Poesjkin: ‘Het
belangrijkste is dat mijn naam haar niet ter ore komt - dan komt alles wel in orde.’
Met het onbepaalde ‘haar’ doelt Poesjkin steeds op de censuur. In bepaalde perioden
durfde hij haar niet bij name te noemen om, wanneer zijn brief zou worden
onderschept, niet de aandacht op zich te vestigen. Op andere momenten was hij echter
minder voorzichtig en sprak hij zonder reserves over de verwoestende schaduw die
zijn werk begeleidde.

Zijn vrouw, Natalja Gontsjarova

Gedurende de jaren van zijn ballingschap die vanwege een blasfemische uitspraak
tot 1826 zou worden verlengd - hij werd onder toezicht van zijn ouders geplaatst schreef Poesjkin veel brieven waaruit blijkt dat hij in zijn afzondering en eenzaamheid
de Russische en ook de buitenlandse literatuur nauwkeurig volgde. Zijn brieven
waren zelfs voor tijdgenoten soms moeilijk te begrijpen, zoveel ingewikkelde
toespelingen bevatten ze, zoveel subtiele verwijzingen naar een veelheid van literaire
bronnen. In zijn erudiete en ook zeer interessante commentaren bij de brieven geeft
Karel van het Reve hiervan een hele reeks voorbeelden.
Poesjkin spéélde echter niet slechts met de literatuur van zijn tijd, hij probeerde
die ook een nieuw elan te geven. Zijn brieven bevatten hele beschouwingen - soms
welwillende, vaak vernietigende - over werk van zijn tijdgenoten waarmee hij zich
de haat van velen op de hals haalde. Hij windt zich op over de bedroevende stand
van de Russische kritiek, pleit voor een ‘code voor smaak’ en probeert een hiërarchie
van de genres te bepalen. De poëzie is voor hem absoluut het hoogste genre, nog
veel verhevener dan de muziek. Vrienden die zich van de poëzie afwenden en proza
gaan schrijven (wat hij zelf zo nu en dan ook deed), beklaagt hij om ze vervolgens
op een speelse manier te beschimpen. Zo schrijft hij aan Pjotr Wjazemski, een van
zijn beste vrienden: ‘Hoe heb je het in je hoofd kunnen halen om een opera te schrijven
en de dichter ondergeschikt te maken aan de muzikant? Houd rang en stand in ere.
Zelfs voor Rossini zou ik nog geen poot verzetten. Wat mijn activiteiten betreft, ik
schrijf geen roman, maar een roman in verzen - een duivels verschil.’
In andere brieven gaat Poesjkin geslepener te werk bij het inspireren van zijn
vrienden. Zijn scherpzinnigheid en buitengewone gevoel voor stijl bedienen zich
dan van een bedrieglijk beminnelijke formulering die diep in de harten van zijn lezers
snijdt en hen wel moet stimuleren tot een nieuwe beklimming van de Parnassus.
Opnieuw aan Pjotr Wjazemski: ‘Je bent je vrouw in geen enkel opzicht waardig
(behalve in je verzen, maar die schrijf je niet meer).’ Wie zo'n subtiel-vleiende brief
ontvangt, kan nog slechts meesterwerken produceren.
Poesjkin neemt in zijn brieven niet heel uitgesproken stelling in de strijd tussen
de classicisten en de jonge romantici - hij bleef ook aan tijdschriften van beide
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richtingen poëzie sturen. Door sommige uitlatingen en ook zijn geliefkoosde lectuur
(Byron, Chateaubriand, Schlegel) verraadt hij echter zijn voorkeur voor de romantici.
Zo schrijft hij aan collega-dichter Zjoekowski: ‘Je vraagt wat het doel van de
Zigeuners is? Kom nou. Het doel van poëzie is - poëzie.’ Ook schrijft hij ergens: ‘Ik
houd eerlijk gezegd meer van verzen zonder schema, dan van een schema zonder
verzen.’ Met deze uitspraak degradeert Poesjkin de classicisten tot houterige
vormaanbidders zonder leven en zonder bezieling.
Grofweg zijn er nog drie andere thema's aan te wijzen in Poesjkins brieven:
verveling, geld en vrouwen. Vooral in de jaren van zijn ballingschap klaagt Poesjkin
voortdurend over de helse verveling die zijn dagen beheerst. Vaak houdt de verveling
hem van zijn werk - ‘de verveling is een koele muze’ - soms vreest hij zelfs van
verveling te sterven. Zijn fijnzinnige humor verlaat hem echter ook dan niet: ‘Of je
nu van de verveling of aan aneurisme doodgaat (Poesjkin had spataderen die hij in
brieven aan autoriteiten geweldig opblies om onder zijn ballingschap uit te komen HP) komt op hetzelfde neer, maar de eerste dood is waarschijnlijker dan de tweede.’
Van verveling is hij uiteindelijk niet gestorven, evenmin aan zijn aneurisme.

Geldmoeilijkheden
Wanneer je het vergelijkt met Franse bestseller-auteurs en feuilletonnisten die rond
1830 in enkele gevallen tonnen, soms zelfs miljoenen verdienden, dan waren de
inkomsten van Ruslands eerste echte beroepsschrijver Poesjkin nogal onaanzienlijk.
Toch zou een gemiddeld mens er ruim van hebben kunenn leven. Poesjkin niet. Soms
lokte hem de speeltafel, dan waren het weer andere uitspattingen waaraan hij zich
overgaf. Poesjkin verkeerde ten slotte ondanks giften en leningen van tsaar Nicolaas
I en anderen in zulke geldmoeilijkheden dat hij het tafelzilver van een vriend en van
zijn schoonzuster, weliswaar met hun toestemming, ging verkopen. Ook probeerde
hij jarenlang zijn landerijen en bezittingen te verpanden of te verkopen, zonder
resultaat. Frans Suasso geeft in zijn voorbeeldige documentatie een hele serie brieven
waarin Poesjkin berekeningen maakt van de opbrengsten en de waarde van zijn
landerijen. Dit zijn dolkomische brieven; ze doen denken aan die buitengewoon
humoristische, hartverscheurende passages van Dos-
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tojewski waarin hij luie boeren beschrijft die saboteren en stelen en intussen van de
prins geen kwaad weten. Voor het geestesoog van de lezer doemen in die passages
onmetelijke, verwaarloosde landerijen op waar niets groeit, hooguit tussen heel veel
onkruid enkele eenzame korenaren. Toch zijn de voorraadkamers van de boeren goed
gevuld, die van de heer staan lachwekkend leeg.
In februari 1831 trouwde Poesjkin na veel geharrewar over de bruidsschat (die hij
ten slotte zelf voorschoot, maar waarvan hij nooit een cent terugzag) met de
achttienjarige schoonheid Natalja Nikolajevna Gontsjarova. Tot dat moment had hij
zich in brieven aan vrienden altijd zeer negatief over het huwelijk uitgelaten en had
hij geprobeerd hen ervoor te behoeden met uitspraken als: ‘Het huwelijk castreert
de ziel’ en: ‘Een wettige kut is als een warme muts met oorkleppen. Je hoofd verdwijnt
er helemaal in.’ Nu was hij zelf geslachtofferd.
Poesjkin heeft ongetwijfeld veel van zijn vrouw gehouden ook al noemt hij haar
in een brief oneerbiedig ‘mijn honderdenderde liefde’ en behalve kinderrijk kan zijn
huwelijk ook wel gelukkig genoemd worden, toch was het vooral zijn huwelijk dat
zijn einde, dat zich reeds op verschillende fronten tegelijk had aangekondigd,
bespoedigde. In een van zijn brieven citeert Poesjkin enkele regels uit een bekend
Russisch volksliedje dat perfect zijn situatie illustreert:
‘God beware je voor een mooie vrouw Een mooie vrouw wordt op feesten gevraagd.’
Ofwel: ‘Waar een trog is komen de zwijnen vanzelf,’ zoas Poesjkin het elders
plastisch en weinig respectvol uitdrukt. De schone Natalja was een geboren flirt die
zich de avances van heel wat mannen liet welgevallen. Nu stond bij Poesjkin zelf de
huwelijkstrouw bepaald niet hoog in het vaandel, maar zoals bekend ligt dat voor
een vrouw anders. Keer op keer wordt zij in brieven - Poesjkin is zelden bij haar en
altijd aan het werk - gesommeerd het koketteren te staken.
Dan bereiken Poesjkin lasterbrieven waarin hij wordt bevorderd tot de orde van
de hoorndragers. Uiteindelij komt het tot een duel met George d'Anthès, de
aangenomen zoon van de Nederlandse gezant in Moskou, Van Heeckeren. Uit de
documentatie van Suasso blijkt onomstotelijk dat Poesjkin, financieel aan de grond,
in zijn werk voortdurend gedwarsboomd, door de staat nog altijd met de argusogen
van de censor bekeken, dit duel heeft uitgelokt, vermoedelijk om op de een of andere
wijze een beslissing te forceren. De man die in het begin van zijn huwelijk schreef:
‘Ik verlang niets meer dan dik worden en gelukkig zijn - het een is gemakkelijker
dan het andere,’ vond zijn heil ten slotte in het exces. Zoals een kanon het laatste
argument is van de koning en de brandstapel van de theologen, zo was het duel het
laatste argument van Poesjkin.
■

Woeste natuurelementen
De zeezotten door Anne Hébert Vertaling: ALS-Frans Groningen o.l.v.
Pauline Sarkar Uitgever: Thoth, 239 p., f 29,50
Eric Gobbers
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Anne Hébert is een nu 71-jarige schrijfster van Frans-Canadese origine die al geruime
tijd in Parijs woont. Haar oeuvre omvat gedichten, novellen en romans, het genre
waarop ze zich de laatste twintig jaar heeft geconcentreerd. Haar laatste boek De
Zeezotten (Les Fous de Bassan) kreeg in 1982 de prestigieuze Prix Femina, een
Franse literaire prijs die wordt toegekend door een jury die uitsluitend uit vrouwen
bestaat. De Zeezotten is een boek dat zijn schatplichtigheid aan een illustere
voorganger uit de moderne literatuur niet verbergt, namelijk The Sound and the Fury
van William Faulkner. De gelijkenissen zin veelvuldig, verschillende personages
geven hun visie op traumatische gebeurtenissen die gehuld zijn in een troebele sfeer
van verdrongen seksualiteit en onuitgesproken verlangens. De locatie is ‘a place in
the mind’ (een romangebied, dixit Anne Hébert). Er wordt meer gesuggereerd dan
blootgegeven en er is een idioot die zijn getuigenis van het onuitspreekbare in zijn
niet aan de wetten van de logica gebonden taal uitschreeuwt.
Vooral in het gedeelte ‘Olivia van de Volle Zee’ lijkt Anne Hébert een feministische
toon aan te slaan. Een vermoord meisje wordt erin opgevoerd als beeld van vrijheid
en als slachtoffer van een repressieve seksuele moraal. Dit mythische aspect dat het
hele boek door op de loer ligt, komt hier heel sterk aan bod: de vrouw als
natuurelement, meer bepaald een gelijkschakeling met de zee, die net als de wind en
de regen prominent aanwezig is in het boek. Die (genuanceerd) feministische inslag
wordt nog meer benadrukt doordat het boek als het ware gevangen zit tussen twee
mannenstemmen die zesenveertig jaar na de feiten terugkijken op de gebeurtenis die
hun leven sindsdien heeft beheerst. Zij zijn de vertegenwoordigers van de
mannenmoraal met als voornaamste kenmerken beperktheid en destructiedrift.
Zowel dominee Jones als Stevens Brown worden getroubleerd door de seksuele
uitstraling van de nichtjes Nora en Olivia en beiden reageren daar repressief op. Het
is die onkunde om met het vrouwelijke om te gaan die van de kleine puriteinse
gemeenschap in Griffin Creek een collectieve moordenaar maakt. Als men wil kan
men er nog meer achter zoeken. De ‘mannen’ staan ook voor artistieke beperking,
zij houden het boek in hun narratieve greep, terwijl de meisjesstemmen en de ‘Sound
and Fury’ van de idioot Perceval de neiging hebben een te worden met de woeste
natuurelementen en zo in een ongebreidelde vrijheid uit te monden.
Anne Hébert heeft een boek geschreven dat ontegenzeglijk een grote lyrische
kracht ontwikkelt en hoewel de programmatische elementen die hierboven werden
aangehaald er zeker in zitten, is het best mogelijk daar niet te veel rekening mee te
houden en te genieten van een tragisch verhaal over tijdloze mensen die kapot gaan
aan problemen waar geen oplossingen voor zijn.
■

Subtiel engagement
De heilige dwazen door Miguel Delibes Vertaling Paul Aquarius Uitgever:
Boek Werk, 162 p., f 24,50
Maarten Steenmeijer
De Spaanse burgeroorlog (1936-1939) maakte een abrupt einde aan de wedergeboorte
van de Spaanse cultuur tijdens de eerste decennia van deze eeuw, een periode waarin
Spanjes eeuwenlange isolement eindelijk werd doorbroken en het land bruiste van
intellectuele nieuwsgierigheid en scheppingsdrang.
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In dit barre culturele naoorlogse klimaat was de literatuur veroordeeld tot een
kwijnend bestaan. Maar dank zij een handjevol jonge auteurs, die uiteraard niet
gemakkelijk een uitgever voor hun (existentialistische) werk vonden, leverden de
jaren veertig niet alleen maar zwarte bladzijden op. De twee bekendsten zijn Camilo
José Cela en Miguel Delibes, die met de tientallen romans die zij sindsdien hebben
geschreven een grote reputatie hebben opgebouwd. Zij zijn nu de vitale éminences
grises van de Spaanse literatuur.
In ons land geniet Cela in kleine kring bekendheid met de ijzingwekkende roman
De familie van Pascual Duarte (waarmee hij in 1942 debuteerde) en het even bittere
als melancholieke portret van het naoorlogse Madrid De bijenkorf (1951). Van Delibes
is hier vrijwel niets doorgedrongen. Wel heeft de verfilming van een van zijn romans
grote indruk gemaakt: Los santos inocentes, die vier jaar geleden in premiere ging.
De roman, uit 1981, is onlangs onder de curieuze titel De heilige dwazen in het
Nederlands verschenen.
Als rode draad door Delibes' werk loopt zijn grote liefde voor het Spaanse
platteland. Hij laat een Spanje zien waarop de tijd geen vat lijkt te hebben
Delibes' liefde is in wezen een tragische, want onmogelijke. Het nog niet door
massaliteit bedorven leven dat hij koestert speelt zich af tegen een decor dat hij
verafschuwt, omdat de menselijke waardigheid er met voeten getreden wordt: het
grootgrondbezit. Maar als dit systeem verdwijnt, dan moeten de - per dorp
verschillende - zeden en gewoonten plaats maken voor de uniformiteit van het
stadsleven.
Het is een van de vele gedachten waarvoor Delibes de lezer de ruimte laat in De
heilige dwazen. De korte roman is een schoolvoorbeeld van volwassen engagement:
geen verontwaardigde aanklacht, maar een verhaal waarin de subtiele psychologische
details voor zichzelf spreken en waarvan bovendien de structuur verrast (met name
de verweving van de dialogen in de verhalende tekst).
De heilige dwazen culmineert in een aangrijpend drama. Dat wordt zo zorgvuldig
opgebouwd, dat het van weinig respect voor de lezer zou getuigen daar op deze plaats
iets van te onthullen. Het drama is bovendien bijzaak. Veel belangrijker zijn de
feodale verhoudingen in het Spanje van de jaren zestig die het decor van het verhaal
vormen. Bovenaan de señorito, voor wie de jacht het grootste genot is; dan de
rentmeester, die zijn frustrerende ondergeschiktheid aan de señorito kan afreageren
op de horigen; dezen moeten zich op hun beurt de grillen van zowel de señorito als
de rentmeester laten welgevallen.
Maar het oude bolwerk begint scheuren te vertonen, zo blijkt uit het portret van
de horige familie om wie het verhaal draait. Is voor de ouders hun ondergeschikte
positie nog de normaalste zaak van de wereld, voor hun kinderen niet meer. Hun
knorrige zwijgen laat er geen misverstand over bestaan dat er andere tijden op komst
zijn, tijden waarin het door de ouders gepredikte ‘horen, zien en zwijgen’ niet meer
vanzelfsprekend is.
In tegenstelling tot de film Los santos inocentes laat het boek De heilige dwazen
in het midden hoe de toekomst er voor de volgende generatie uitziet. Het is niet het
enige verschil tussen boek en film, die desondanks heel dicht bij elkaar staan. Zozeer
zelfs, dat ik bijna geen regel kon lezen zonder onmiddellijk de filmbeelden voor me
te zien. Dat mag een onafhankelijk oordeel in de weg staan, het leesplezier geenszins.
■
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Een goede neus voor de smaak van het grote publiek
Edgar Allan Poe's analytische talenten evenaarden zijn onmatigheid
Edgar Allan Poe Autobiografisch Brieven, essays, schetsen en ideeën
samengesteld en ingeleid door August Hans den Boef Uitgever: Loeb, 213
p., f 29,50
Beneath the American Renaissance The Subversive Imagination in the
Age of Emerson and Melville door David S. Reynolds Uitgever: Knopf,
625 p., f 77,35 Importeur Van Ditmar
Atte Jongstra
Een van de aardigste lemma's uit de in 1892 tegelijk te Londen, Parijs en Melbourne
verschenen Cassell's New Biographical Dictionary is dat over Edgar Allan Poe. Na
melding van geboorte- en sterfjaar (1809-1849) geeft Cassell als enige biografische
bijzonderheid dat Poe ‘zijn leven bekortte door onmatigheid’. Deze ‘onmatigheid’
heeft bijna anderhalve eeuw lang een schaduw op de Poe-biografie geworpen. Dat
is niet in de laatste plaats te wijten aan de vijandige bezorger van Poe's literaire
nalatenschap, dominee Rufus W. Griswold, die werkelijk alles heeft gedaan om Poe
voor te stellen als voorbeeld van hoe een Amerikaan niet hoort te leven. Hij schroomde
zelfs niet enkele vervalste brieven in zijn bewijsvoering op te nemen. Baudelaire hij vertaalde verhalen van Poe, schreef essays over hem - zag Poe ook vooral als
buitenmaatschappelijk mens en verdoemde dichter. ‘Er bestaan fatale bestemmingen,’
schreef Baudelaire in zijn eerste essay over Poe's leven en werken uit 1852: ‘In de
literatuur van elk land zijn mannen te vinden die het woord ongeluk met zich
meedragen, met mysterieuze tekens in de bochtige plooien van hun voorhoofd
geschreven.’ Poe's totale overgave aan de onheilspellende wereld van zijn personages,
de door Griswold zo overdreven ‘onmatigheid’, werd door Baudelaire echter positief
beoordeeld: het martelaarschap was naar zijn opvatting de enig wenselijke rol van
de kunstenaar. Poe's faam als romantisch lijdend mens en verdoemd dichter, als de
The Arch-Priest of Gothic Horror, zou een taai leven zijn beschoren. Zelfs in 1978
nog verscheen een boek (Wolf Mankowitz' The Extraordinary Mr. Poe) waarin alleen
de buitenissige en bizarre kanten van Poe's schrijverschap worden belicht. In 1978
verscheen echter ook de eerste biografie waarin niet alleen de bekende duistere Poe
naar voren treedt: Julian Symons' The Tell-Tale Heart. Symons onderscheidt twee
kanten aan Poe's persoonlijkheid. De ene is romantisch visionair met belangstelling
voor de droom en het bovennatuurlijke, geobsedeerd door de dood en ten prooi aan
melancholie: de Poe zoals we die al kenden. De ander is een rationele Poe, een
schrijver die zich bezighoudt met etymologie en de constructie van literaire teksten,
meubels, automaten, geheimschriften, et cetera; een serieuze kranteredacteur die niet
zo door het bohémienschap in beslag werd genomen dat hij zich niet aan deadlines
kon houden.

Krankzinnigheid
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In Nederland geniet Poe ook nog steeds voornamelijk ‘aartspriesterlijke’ bekendheid.
De biografie van Mankowitz werd in het Nederlands vertaald, die van Symons niet.
Wel zijn vrijwel alle Poe-verhalen vertaald, niet alleen ‘klassieke’ angstaanjagende
stukken als ‘Ms. Found in a Bottle’, ‘The Mystery of Marie Roget’ of ‘The Gold
Bug’, maar ook die met meer poeticale implicaties als ‘How To Write a Blackwood
Article’ of ‘The Literary Life of Thingum Bob, Esq.’ Pas in 1983 verscheen voor
het eerst een essay van Poe in Nederlandse vertaling, en dat is gezien de grote faam
van Poe's verhalen verbazingwekkend laat.
Aan een opklaring van het Poe-beeld in Nederland heeft August Hans den Boef
iets proberen bij te dragen met de bundel brieven, essays, schetsen en kortere stukken
in Edgar Allan Poe Autobiografisch. In de door hem verzamelde stukken zien we
inderdaad een Poe opduiken die beide door Symons onderscheiden kanten vertoont.
Een mooi voorbeeld daarvan vormt de brief die Poe in 1848 aan een vriend schreef.
Eerst reageert hij zeer precies en systematisch op een aantal opmerkingen die zijn
vriend had gemaakt aangaande zijn plannen voor een eigen tijdschrift dat The Stylus
moest gaan heten. Dan volgt een passage over de dood van zijn vrouw, waarin de
aanhangers van de romantische Poe hun meester zullen herkennen: ‘Ik ben van aard
heel gevoelig, zenuwachtig tot op ongebruikelijk grote hoogte. Ik werd krankzinnig
en was bij tijden afschuwelijk goed bij mijn positieven. Wanneer ik mijn bewustzijn
volkomen kwijt was dronk ik en God alleen weet hoe vaak en hoe veel. Natuurlijk
weten mijn vijanden die krankzinnigheid eerder aan de drank dan de drank aan de
krankzinnigheid. Ik had vrijwel alle hoop op een definitieve genezing opgegeven
toen ik die uiteindelijk toch vond in de dood van mijn vrouw. (...) Door de dood van
degene die mijn leven was, heb ik een nieuw, maar mijn God, wat een melancholiek
bestaan gekregen.’ Daarop vervolgt een opnieuw nuchtere Poe met: ‘En nu ik op al
je vragen antwoord heb gegeven, wil ik het nog even over The Stylus hebben. Ik ben
vast van plan mijn eigen uitgever te zijn.’

omslag van ‘The Stylus’ door Poe zelf ontworpen

Illustratie van ‘The Raven’ door Edouard Manet

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Edgar Allan Poe, daguerreotype uit 1848

De brieven in Edgar Allan Poe Autobiografisch vormen samen met verbindend
commentaar een soort levensloop-in-eigen-woorden. Of deze werkwijze effectief is
valt sterk te betwijfelen. Een groot briefschrijver is Poe niet: om zijn stijl hadden
lang niet alle geselecteerde brieven volledig hoeven worden afgedrukt. Veel aardiger
zou het zijn geweest de onbekende kanten van Poe's schrijverschap in een behoorlijk
essay bij het Nederlandse publiek te introduceren, uitgebreid gelardeerd met treffende
epistolaire passages. Indringende, schitterend geschreven stukken zijn nu ook wel
in de opgenomen brieven te vinden, maar ze worden naar mijn smaak overwoekerd
door vervelende uitweidingen als over hoe een paraplu werd aangeschaft voor 62
dollarcent, hoe precies van A naar B is gereisd, of door lange en nogal larmoyante
liefdesverklaringen. Verder is de redactie van Edgar Allan Poe Autobiografisch
buitengewoon belabberd. Inhoudsopgave en register ontbreken; de inleiding loopt
op een enkele plaats ongemerkt in de vertaalde tekst over; tal van onbekende namen
worden niet geannoteerd, vaak foutief gespeld en de tekst sterft van de zetfouten:
dat bijvoorbeeld een aantal van Poe's brieven uit het jaar 1942 zouden stammen lijkt
me niet erg waarschijnlijk.
Edgar Allan Poe moet een grote hoeveelheid krantestukken hebben geschreven,
hoeveel weten we niet eens precies: veel verschenen anoniem. Een volledige
inventarisatie van alle stukken is nog niet gemaakt. Een aantal van Poe's bijdragen
aan bladen als Democratie Review, Southern Literary Messenger, Broadway Journal,
Alexander's Weekly Messenger en Graham's Magazine vinden we in Edgar Allan
Poe Autobiografisch. Recensies (waarbij Poe met het oog op de verhouding
lengte/honorarium sommige boeken uitgebreid navertelt), uitgebreide beschouwingen
over bijvoorbeeld de filosofie van meubilair, korte ‘ideeën’ over medicijnen,
naamgeving en overdenkingen van onderwerpen die met het scheppen of ondergaan
van kunst te maken hebben: genie, plagiaat, associaties, intellect, ontroering, et cetera.
Aardig is dat de afzonderlijke stukken in de combinatie die August Hans den Boef
presenteert hier en daar een extra betekenis krijgen. Zo bevat Edgar Allan Poe
Autobiografisch een uitputtende verhandeling over het mechaniek van ‘de
schaakspeler van Maelzel’, een schaakautomaat uit 1769. Volgens Poe is dit apparaat
niet in staat zelf te schaken, en hij meent aan te kunnen tonen dat in de constructie
plaats voor een menselijke schaker is gelaten. Het stuk krijgt plotseling poeticale
implicaties als we elders in Den Boefs bundel lezen: ‘Duidelijk de machinerie zien
- de raderen en rondsels - van een Kunstwerk is ontegenzeggelijk een genoegen op
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zichzelf, maar wij kunnen daar slechts in de juiste verhouding van genieten als we
niet het door de kunstenaar beoogde effect ervaren.’

Effectbejag
In de krantepraktijk had Poe een goede neus ontwikkeld voor de smaak van het grote
publiek, en dat grote publiek hield van sensationele, vaak gruwelijke verhalen. In
die behoefte werd in de eerste helft van de negentiende eeuw in Amerika ruim
voorzien. Er verscheen een brede stroom brochures, vlugschriften en boeken over
politieke, religieuze, sociale of morele onderweren die alle als overeenkomst hadden
dat ze inspeelden op de sensatiezucht van de lezer. Effectbejag stond voorop. Dat de
bedoelingen van de schrijver daarbij dubbelzinnig leken te worden leek niemand te
deren. Een pleidooi tegen prostitutie had soms meer van een levendig pornografisch
werk, ook al werd steevast met een moraal besloten. Over deze enorm populaire
sensatieverhalen zou Poe in 1838 het schitterende ‘How To Write A Blackwood
Article’ schrijven. Daarin wordt de hoofdpersoon uitgelegd dat elk bloederig of
schokkend onderwerp - levend begraven worden, hangen, verdrinken, gebeten worden
door een dolle hond - goede afzet voor een modem werk verzekerde, ‘zo lang de
schrijver uiterst precieze aandacht besteedt aan de sensatie’.
Maar de stroom geschriften in de stijl van het beroemde Blackwood's Magazine
hebben, meer dan Poe's ironische toon hier zouden doen vermoeden, grote invloed
uitgeoefend op zijn werk. Daarbij was hij praktisch genoeg om bij het schrijven van
zijn stukken rekening te houden met ‘de markt’. Toen zijn verhaal ‘Berenice’ (over
de gruwelijke tandenroof op een levend begravend meisje) na verschijning in de
Southern Literary Messenger opschudding veroorzaakte, gaf hij bijvoorbeeld
onmiddellijk toe dat het stuk ‘veel te afschuwelijk’ en ‘op de rand van slechte smaak’
was geweest. Maar: ‘Om te worden gewaardeerd moet men gelezen worden, en naar
dit soort dingen wordt met begeerte uitgezien.’
In zijn buitengewoon indrukwekkende studie Beneath the American Renaissance
schrijft David S. Reynolds over de enorme invloed van populaire literatuur op de
schrijvers die met die literatuur zijn opgegroeid: Dickinson, Hawthorne, Thoreau,
Emerson, Poe, Whitman en Melville. Reynolds laat verbluffende overeenkomsten
zien tussen werk van deze grote negentiende-eeuwse Amerikaanse schrijvers en nu
volstrekt vergeten werken van het tweede of derde garnituur. Dat Moby Dick
bijvoorbeeld grote Shakespeariaanse invloed vertoont ontkent Reynolds niet, maar
in Beneath the American Renaissance bepaalt hij zich tot eigentijdse invloeden. Hij
laat zien hoe Melville dankbaar gebruik heeft gemaakt van contemporaine religieuze
tractaten en dat het boek drijft op een vloed van sensationele geschriften waarin een
(witte) walvis de hoofdrol speelt. Reynolds' studie is daarom zo indrukwekkend,
omdat hij een gigantische hoeveelheid vergeten literatuur opdelft. Die sensationele,
niet zelden zeer bloederige werken van twijfelachtige moraal mogen dan niet een
grote eeuwigheidswaarde hebben, toch hebben ze een belangrijke rol gespeeld bij
het totstandkomen van ‘klassiek’ werk als Whitmans Leaves of Grass of Hawthornes
The Scarlet Letter, en Reynolds laat op onomstotelijke wijze zien dat ze onmisbaar
zijn bij het bedrijven van literatuurgeschiedenis. David Reynolds noemde zijn
onderzoeksmethode reconstructive criticism. Dat lijkt me niet zo'n gekke term: uit
een voedingsbodem van populaire literatuur (‘lectuur’ als men wil) laat hij
meesterwerken voor het oog van de tegenwoordige lezer opnieuw ontspruiten. Hij
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onderzocht geen intertekstualiteit in engere zin: met verwijzingen van het ene ‘grote’
literaire werk naar het andere houdt hij zich niet bezig. In een epiloog, na een
adembenemende demonstratie van belezenheid, vat hij nog eens samen wat hij in
zijn boek wel deed: tekstanalyse, biografie, studie naar intertekstualiteit en
lezersonderzoek combineren tot een algemeen sociaal-literair-historisch onderzoek.
Dit alles wil niet zeggen dat Beneath the American Renaissance voor de
niet-wetenschappelijk georiënteerde lezer geen fascine-
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rend boek is. In vlot leesbaar proza wordt je plotseling iets duidelijk van hoe literatuur
werkt. Want waarom heeft bijvoorbeeld het werk van Edgar Allan Poe onze tijd wel
gehaald, en is heel veel ander werk in een vergelijkbaar genre vergeten?
Reynolds noemt twee strategieën die Poe gebruikte om thema's uit de sensationele
literatuur een eigen vorm te geven: overdrijving en analyse. Reynolds demonstreert
het aan de hand van het grote aantal geschriften naar aanleiding van een door twee
broers met kille precisie gepleegde moord: de zogenaamde Salem Murder. In die
geschriften valt een merkwaardige mengeling waar te nemen van afschuw over de
meedogenloze moord en sympathie met de desondanks likeable criminals. De morele
ambiguïteit werd nog versterkt door vele, ‘lekker’ bloederige details. Poe verwerkte
de Salem Murder in ‘The Tell-Tale Heart’. Hij concentreerde zich op de
psychologische analyse van de tentoongespreide koele criminaliteit. Het ‘edele’ van
de likeable criminal ontbreekt bij hem totaal: de moordenaar is op het eind van ‘The
Tell-Tale Heart’ een beklagenswaardig mens. In ‘How To Write a Blackwood Article’
zien we hoe Poe, gebruik makend van alle ingredienten van tijdschriftenlectuur, door
overdrijving uitstijgt boven het niveau van deze lectuur.
Natuurlijk zijn deze beide literaire strategie- en geen vondsten van David Reynolds:
ze zijn in vele letterkundige handboeken te vinden. Het bijzondere van Beneath the
American Renaissance is echter dat de lezer zo overvloedig in de gelegenheid wordt
gesteld ‘klassiek’ met ‘populair’ te vergelijken.

Plagiaatkwesties
Het beeld van Edgar Allan Poe als poète maudit is natuurlijk niet helemaal uit de
lucht gegrepen; een beetje ‘verdoemd’ was hij wel. Hij was van tijd tot tijd onmatig,
dronk te veel en gebruikte opium. Zijn werk is echter niet waar het altijd voor is
aangezien: een aan een bizar genie ontsproten verzameling gruwelijke visioenen.
Poe's methode was juist het loslaten van een bijna wiskundige exactheid en analyse
op sensationele thema's uit de populaire literatuur van zijn dagen. Hij is niet voor
niets de vader van de eerste analytische detective uit de wereldliteratuur: C. Auguste
Dupin. Poe als essayist heeft zeer analytische beschouwingen over poëzie en literatuur
in het algemeen geschreven. In ‘gevestigde’ letterkundige kringen was hij echter niet
iemand die zich met zijn stukken geliefd maakte: in die zin was hij wel een
buitenstaander. Hij was te kritisch en men wist ook te weinig wat men aan hem had.
Zijn tirades tegen plagiatoren werden (terecht) met wantrouwen bekeken. Ontlening
was een geaccepteerde schrijverspraktijk, maar Poe ging nu en dan verder: hij stal
bijvoorbeeld een heel boek over schelpen bij elkaar. Het is zoals een Amerikaanse
literatuurhistoricus schreef: plagiaat was ook voor Poe zelf een buitengewoon gevoelig
onderwerp, ‘because he was himself not averse to its sly practice’.
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Fragment van ‘The Raven’, zoals dat verscheen in de ‘New York Mirror’, 1845

Wie Poe's werk bestudeert moet zich tegen veel zaken wapenen. Tegen
beeldvormers als Griswold uiteraard, maar vooral tegen Poe zelf. Hij maakte het je
door zijn paradoxale opvattingen, zijn ironie, zijn mengeling van duistere
bevlogenheid en neiging tot analytische exactheid, en door een moeilijk te ontrafelen
wirwar van oprechte en valse daden niet gemakkelijk tot zijn ware persoonlijkheid
door te dringen. Bij het lezen van Edgar Allan Poe ben je je lezersleven niet zeker.
Dat houdt de spanning erin.
■

Pockets
Trust Me (Penguin, 249 p., f 17,50) is een nieuwe bundel korte verhalen van John
Updike. Sommige verschenen in de jaren zestig of zeventig al in tijdschriften. Andere
zijn nooit eerder gepubliceerd. Updike's stijl lijkt over de jaren niet ingrijpend
veranderd. Bij de cursussen ‘Creative Writing’ die ook hij wel voor zijn
levensonderhoud heeft moeten geven, zouden veel van deze verhalen kunnen dienen
als modellen voor hoe het moet. Alles is bondig, helder, en heeft richting. Telkens
weer heb je na twee bladzijden al het gevoel de hoofdpersonen te kennen. Het knappe
is dat Updike dit bereikt door kleinigheden, zinnetjes in een dialoog, gebaren,
herkenbare reacties, en niet door uitgebreide beschrijvingen van de karakters of door
ingelaste porties zelfbeschouwing. Voorzover de tweeëntwintig verhalen, die zonder
uitzondering geslaagd mogen heten, een gemeenschappelijk thema hebben, is dat
misschien te omschrijven als ‘volwassenheid’. Updike's personages zijn vaak op het
oog zelfstandige, volwassen en redelijk intelligente mensen, die doen wat gedaan
moet worden en wat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden. Vaak ook hebben
ze iets naïefs, is het kind in hen nog niet dood en kijkt het met grote verbaasde ogen
naar de anderen, die ook doen wat verwacht mag worden. Zoals de titel van de bundel
al wat wrang aangeeft, is een belangrijk element van volwassenheid het leren de
anderen niet zonder meer te vertrouwen.
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Diary Of A Mad Old Man (Oxford University Press, 177 p., f 13,95) is het laatste
boek van Junichiro Tanizaki, voltooid niet lang voor zijn dood in 1965. Het is het
dagboek, lopend over een periode van vijf maanden, van een oude, lichamelijk
kwetsbare man, die zijn leven en gedachten tussen de kwalen door beschrijft. Het
eindigt zomaar, naar we uit de toegevoegde rapporten van een verpleegster, een arts
en een familielid leren, doordat de oude man moest worden opgenomen. Tanizaki,
in het Westen niet zo bekend als sommige van zijn landgenoten, werd in Japan zelf
beschouwd als een van de allergrootsten. Zijn stijl in dit boek is heel rechtstreeks.
De oude man draait niet om pijnlijke zaken heen, schaamt zich niet voor zijn
gevoelens, en spreekt met de vrijmoedigheid van iemand die weet dat zijn einde
nadert: ‘Zelfs al ben je een gerimpelde, impotente oude man, je hebt toch nog een
soort van sexleven.’ Wat hem vooral boeit is zijn schoondochter, een mooi meisje
met een hang naar een westers consumptiepatroon, op wie hij verliefd is. Als hij in
de spiegel kijkt, al dan niet zonder gebit, begrijpt hij wel dat hij een vrouw weinig
te bieden heeft. ‘Maar er ligt een zeker voordeel in het feit dat mensen niet voor je
op hun hoede zijn. Een oude man die weet dat hij dergelijke gunsten niet meer mag
verwachten. Maar, hoewel ik niet in staat ben dit voordeel uit te buiten, kan ik toch
in de buurt komen van een mooie jonge vrouw zonder argwaan te wekken.’
Ellen Foster (Vintage, 126 p., f 19,20) heet de veelgeprezen debuutroman van de
jonge Amerikaanse Kaye Gibbons. Het leven gezien door de ogen van een elfjarig
meisje. Wie dacht dat dit genre nu wel was uitgemolken, moet deze roman beslist
eens lezen. Gibbons poogt niet, zoals de bijvoorbeeld de geestelijke moeder van
Adrian Mole, over de rug van haar hoofdpersoon heen leuk te wezen voor het
lezerspubliek. Ellen Foster (in vertaling straks Ellen Stief?) is niet wijsneuzerig. Ze
heeft haar beide ouders verloren, vindt de familieleden die haar omringen monsterlijk,
heeft last van communicatiestoornissen, maar drukt haar gedachten over dat alles op
een ontwapenende, niet dubbelzinnige manier uit. Men vat onmiddellijk sympathie
op voor dat kleine, dappere meisje. Ze spreekt zichzelf met alle ernst van een kind
toe. Ze heeft gevoel voor humor. Ze probeert iets van een zelfbeeld op te bouwen en
het is duidelijk dat het door haar eigen soms felle gedrag niet lukt om aan de
buitenwereld duidelijk te maken wie de echte Ellen Foster is. Maar daar hebben we
dit boek gelukkig voor.
The New Oxford Book of Christian Verse (Oxford University Press, 320 p., f
25,10) is, zoals de titel al aangeeft, een herziene versie van de bloemlezing die Lord
David Cecil in 1940 voor dezelfde uitgever maakte. Donald Davie deed het in 1980
over en nu verscheen de eerste paperback-uitgave van zijn werk. Geeft die lange
tijdsspanne aan dat de gebonden versie niet al te hard is verkocht, of zou er dezer
dagen een opleving zijn in de belangstelling voor christelijke poëzie? Het zwaartepunt
van de anthologie ligt zoals te verwachten viel voor 1850. Davie heeft zich vooral
beperkt tot erkend gelovige dichters. Net als in de muziek, wordt het inde loop der
eeuwen steeds minder vanzelfsprekend om religieuze thema's als bron van inspiratie
te kiezen. De ‘vaste waarden’ uit de Britse poëziegeschiedenis vallen dan ook,
chronologisch gezien, steeds meer op door afwezigheid. Voor de moderne tijd was
het, afgezien van Auden, kennelijk hard zoeken. Davie gaf onder meer de ruimte aan
Jack Clemo, Cliff Ashby en C.H. Sisson. Met alle respect: toch van een wat andere
orde dan de christelijke dichters van voor 1850. Des te opvallender is het dan dat
van de zeventiende-eeuwers Shakespeare, wiens grootheid uit geen enkele bloemlezing
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valt te weren, met maar een sonnet vertegenwoordigd is. Was hij ook hier zijn tijd
weer ver vooruit?
Names & Nicknames & Places & Things (Meridian, 327 p., f 26,30),
samengesteld door Laurence Urdang, is een naslagwerk met meer dan 1500
beschrijvende definities van bestaande, legendarische en fictieve plaatsen, straten,
gebouwen, wonderen der natuur, bijnamen en andere dingen die een lezer kunnen
helpen een onderwerp te duiden. Het omslag draait er niet omheen: ‘concise,
authoritative, and a browser's deligt, this compendium of culture captures the essence
of each place...’. Het is zonder twijfel een handig boek, maar deze lof lijkt me
lichtelijk overdreven. Als goede provinciaal zoek je onmiddellijk je eigen woonplaats
op, en daar staat dan onder Venice of The North: ‘Naam vaak gegeven aan Amsterdam,
hoofdstad van Nederland, vanwege haar uitgebreide kanalensyteem en 290 bruggen,
maar ook wel geclaimd door Stockholm, een andere waterige stad.’
Het kon natuurlijk niet uitblijven. Na de Bluffer's Guides tot accountancy, antiek,’
astrologie, ballet, computers, golf, jazz, opera, skien, wijn, en vele andere pijlers van
het bestaan, is nu Bluff Your Way In Literature (Ravette, 78 p., f 5,95) verschenen.
Het treurige is dat het allemaal zeer serieus is bedoeld. Men kan leren meepraten
over een paar honderd ‘topauteurs’ en hun zwakke kanten, literaire stromingen en
meesterwerken, zonder ooit een ander boek dan de Bluffer's Guide in handen te
hebben gehad. Eh nee... Nederlandse schrijvers komen er niet in voor.
NIEK MIEDEMA
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Na honderd jaar was Spitsbergen de walvisjacht weer te boven
De walvisvaart in de Gouden Eeuw
Walvisvaart in de Gouden Eeuw Opgravingen op Spitsbergen onder
redactie van Louwrens Hacquebord en Wim Vroom Uitgever: De
Bataafsche Leeuw, 200 p., f 42,50 Deze catalogus is de begeleiding van de
gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam die nog
te zien is tot 9 oktober.
H.H. ter Balkt
Op zondag 27 oktober 1946 voer de walvisvaarder Willem Barendsz uit, aan boord
onder meer Nederlanders, inwoners van de Fär Öer, Noren, Engelsen en Zweden,
en 10. 000 kilo suiker, 60. 000 kilo aardappelen, 40. 000 kilo vlees, 22. 000 kilo
groenten en 30. 000 kilo meel. Acht jagers vergezellen het fabrieksmoederschip.
‘8.15 uur: De sleepboten President Roosevelt, Anna Cornelia Goedkoop en Pieter
Goedkoop liggen langszij;
8.37 uur: Attentie, attentie, alle bezoekers die geen vergunning hebben om mee
te varen naar IJmuiden moeten het schip verlaten;
Muziek van de Amsterdamse politiemannen;
8.35 uur: Alles los, achter!
8.54 uur: Het Wilhelmus wordt gespeeld;
8.56 uur: Beweging in het schip;
8.59 uur: Kapitein en bemanning danken u voor de belangstelling. Zij roepen u
een hartelijk weerzien toe;
10 uur: Terwijl het schip onder stoom is wordt in alle kerken voor de expeditie
gebeden!
Op 7 april 1947 waren er 770 walvissen gevangen (Gewone vinvissen, Blauwe
Vinvissen en Potvissen), ‘achter elkaar gelegd was dat een lengte van 20. 783 meter’.
‘En zij hadden er meer willen vangen en meer kunnen vangen’.
Heel veel meer werden er daadwerkelijk gevangen nabij Spitsbergen, in de
zeventiende of Gouden Eeuw, en, ook later nog - of, op Spitsbergen toegespitst: ‘bij
de legendarische Nederlandse walvisnederzetting Smeerenburg, die was gelegen op
Amsterdameiland in de noordwesthoek van de Spitsbergenarchipel.’ Het betrof toen
uitsluitend Groenlandse walvissen - nu bijna uit de zeeën verdwenen; en in die
eeuwen, de zeventiende en de achttiende, was de walvisvaart vrijwel volledig in
handen van de Engelsen en de Hollanders.
Ooit was - in Europa - de walvisvaart met de Basken begonnen, in hun gevreesde
Golf van Biskaje; ze gaven de harpoeneerkunst eerst aan de Fransen, Spanjaarden,
Portugezen en Engelsen, en later aan de Hollanders door. ‘In de 17de en 18de eeuw
werd vrijwel geheel West-Europa door de Hollanders van traan en balein voorzien.
De traan deed dienst voor verlichting en als smeermiddel, de baleinen werden voor
allerlei, o.a. technische doeleinden gebruikt’. (Grote Winkler Prins)
Het is een mooi boek dat gemaakt is bij de tentoonstelling Walvisvaart in de
Gouden Eeuw in het Amsterdamse Rijksmuseum; en het is een kleine maar uiterst
fraaie tentoonstelling.
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Je ziet er de nabootsing van een traanoven zoals afgebeeld op het schilderij van
Cornelis de Man (circa 1639); je loopt langs de houten voorgevels van Spitsbergse
huizen en hun smalle stoep van baksteen. Hoor de nagebootste poolwind suizen langs
de op dia-beelden langzaam opgloeiende en weer uitdovende landschappen van
Spitsbergen, het eiland op 79o49. N.B., voor het eerst waargenomen op 19 juni 1596
door de expeditie van Jan Cornelisz. Rijp en Jacob van Heemskerck, met aan boord
de navigator Willem Barentsz. (Plancius de kaartentekenaar had hen erop uitgestuurd.)
En kijk hoe in de video-ruimte de sneeuw zachtjes neerdwarrelt op het skelet-met-muts
in een geopend graf. Vermoedelijk blootgelegd door expedities in de zomer lvan
1979, 1980 en 1981; en voor een deel eerder tentoongesteld in ‘Smeerenburg: Holland
op z'n koudst’, een expositie uit 1983, georganiseerd door het Arctisch Centrum in
het Noordelijk Scheepvaart Museum in Groningen.

Schematische voorstelling van de balein- en tandwalvissen. Om een idee te geven van de grootte
zijn ook een paard en een olifant afgeheeld.

Langzame zwemmer
't Was de groeiende behoefte aan oliën die de walvisvangst deed ontstaan. Doordat
de bevolking snel toenam, evenals de woning- en scheepsbouw, steeg de vraag naar
kaarsen, lampolie, zeep en smeermiddelen. Drie en een halve eeuw later zou er over
die eerste walvisvaarders geschreven worden: (in Walvis aan stuurboord) ‘Zij hebben
de grondslag gelegd voor een nieuw en oud bedrijf, dat de welvaart van het land
verhoogt en de bevolking vrijwaart voor vetgebrek’.
Begin 1614 werd de Noordsche Compagnie opgericht, die octrooi ontving voor
de walvis- en robbenjacht op de kusten van Nova Zembla en Straat Davis; daar werd
in groten getale de Groenlandse walvis aangetroffen, een langzame zwemmer, 15 à
20 meter lang en - 50 à 100 ton zwaar; een gemakkelijke prooi. De Noordsche
Compagnie was een samenwerkingsverband van kamers (onafhankelijke
ondernemingen uit een aantal Nederlandse havens: Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam,
Rotterdam en Delft, Vlissingen, Veere en andere.)
Al vóór 1642 verbrokkelde de Compagnie; de winsten bleken niet zo hoog te zijn
als werd verwacht. Er was gedurende een korte periode een opleving, doordat de
traanprijzen stegen, maar na 1641 haakten de kamers één voor één af. Na plm. 1660
kregen de walvisvaartschepen een andere naam, ze werden Groenlandvaarders
genoemd. Ze visten dan voornamelijk in westelijker wateren. De bemanningen van
deze schepen waren vooral afkomstig uit Holland, Friesland, van de Waddeneilanden
en uit Noord-Duitsland.
Op twee plaatsen ontstonden nederzettingen voor de verwerking van de
Groenlandse walvissen, op het Amsterdameiland bij Spitsbergen en het eiland Jan

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Mayen, zo genoemd naar zijn ontdekker. Smeerenburg heeft drie bewoningsperioden
gekend, maar al spoedig, na de ontdekking van Jan Mayen in 1614 (schrijft Louwrens
Hacquebord), werd het zwaartepunt van de Nederlandse walvisvangst naar dit eiland
verplaatst.
De nederzetting Smeerenburg werd van 1614 tot 1660 min of meer regelmatig
gebruikt; ook Deense walvisvaarders hadden op dit landstation een traankokerij.
Acht traanovens hebben er op Amsterdameiland gestaan, maar het kunnen er ook
zeven geweest zijn. In de traankokerijen werd het walvisspek gekookt. Op Spitsbergen
verwerkte traan was hoogwaardiger, er werd een hogere prijs voor betaald dan de
traan van ‘oud spek’ dat in Hollandse traankokerijen was verwerkt.
Er zijn op Spitsbergen resten van tenten gevonden, met vloermatten van wilgetenen
en balein; van houten zowel als stenen huizen, maar de laatsten waren in de
minderheid. Het gebouw dat de codenaam ‘1’ draagt was ‘een houten huis van 12
meter lang en bijna 6 meter breed. Het was in verschillende kamers ingedeeld. In het
achterhuis werd een keuken gevonden met daarin de fundamenten van een
bakkersoven.’ Bij huis ‘2’ werd een smidse aangetroffen en, onder ijzerfragmenten,
een in stukken uiteengevallen aambeeld.

Een 18de-eeuwse gravure waarop te zien is hoe een walvis met zijn staart een bootje met belagers
een zwieper geeft.

Turf, (Schotse) steenkool, drijfhout, walvisbotten (walvisbotten zijn merkwaardig
poreus, en van vet doordrenkt) en stukken uitgekookt spek dienden als stookmiddelen
voor de traanovens. Ze waren vernuftig gebouwd en aangepast aan het gure klimaat.
‘Het vuur brandde niet onder maar voor de ketel, zodat het spek niet kon aanbranden.
De rook trok door het (bakstenen) stookkanaal om de ingemetselde ketel heen naar
de schoorstenen, die boven het stookgat hoog in de ovenmantel was gemaakt’.

Rechts: detail van de poolkaart van Willem Barentsz. De stippeltjes geven de route aan die hij
volgde op zijn laatste reis in 1596.

Tussen 1630 en 1660 heeft ergens op Smeerenburg een dubbel huis gestaan dat 8
bij 5 meter mat. Er moet bij de vuurplaats een betegelde schouw zijn geweest, met
een fundering van walsvisribben en -wervels; op de Delfts blauwe tegels stonden
zeehonden afgebeeld.
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Rendierhutspot
Dertigduizend mensen, zoals ‘Arctic Animal Ecology’ uit 1980 (!) nog meldt, hebben
er op Spitsbergen zeker nooit geleefd. Bij maximale bezetting, wanneer de
traankokerijen alle zeven in bedrijf waren, iets wat nooit gebeurde, waren er niet
meer dan 168 tot 210 man.
Tot twee keer toe werden er overwinteringspogingen ondernomen, één in
1633-1634 door twee ploegen van elk zeven man, op Jan Mayen en op Spitsbergen
(die goed afliep) en één rampzalige, een winter later. Rendiervlees en salaet (of
lepelblad) bestreden de scheurbuik. IJsbeervlees werd niet gegeten vanwege het
bijgeloof dat je er grijs haar van kreeg. IJsberen werden wel geschoten. Lekkernijen
luisterden het kerstfeest op. ‘Het Kerstmenu bestond uit gekookte ham en
rendierhutspot. Hete wijn, een extra rantsoen tabak en een schone pijp dienden om
het feestgevoel nog wat te vergroten. Ook Nieuwjaarsdag en Pasen gingen niet
onopgemerkt voorbij’.
De tweede groep overwinteraars bestond uit zeven man, onder leiding van Andries
Jansz van Middelburg. Het was later in het jaar toen hun overwintering begon. Het
lepelblad was al
Vervolg op pagina 12
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Tijdschrift
Vaak staan er te veel gedichten in literaire tijdschriften. Het is gemeen om dat te
denken, maar het herinnert me aan schoolkranten, waar de voorraadbak gedichten
altijd uitpuilde in tegenstelling tot de bak ‘verhalen’ of ‘beschouwingen’. In geval
van kopijnood kon daar dan een prettig beroep op gedaan worden. Hollands
Maandblad 1988-6 heeft ook onder dit euvel te lijden. Van de tien tekstuele
contribuanten bewegen er zich vijf op het poëtisch vlak. Zelfs het duo Henkes &
Bindervoet, dat gewoonlijk een vorm van moderne polemiek beoefent, heeft nu zijn
tekst in een poeticale mal gegoten. ‘De intocht van Christus in Amsterdam’ moet,
zoals er tussen haakjes bijstaat, als een leerdicht worden opgevat, maar wat er de
bedoeling van is ontgaat me, behalve het kennelijk plezier van de dichters in het
combineren van vulgariteiten met christelijke symboliek (‘Attenooie! Krijg de klere!/O
kop vol bloed en wonden!/Waarom woon ik niet in Almere -’). Maar een eindje
verderop spreken zij zichzelf toe: ‘(- Aach! Rotten jullie toch op,/met je/gedichtjes.)’
en hiermee kan ik niet anders dan hartelijk instemmen. Frank Koenegracht schrijft
acceptabele maar niet erg opwindende gedichten, waarin hij een opmerkelijke
betrokkenheid met de stofzuiger aan de dag legt: in een gedicht heeft hij het over ‘de
man, de vrouw,/de stofzuiger of stofzuigerin’; een ander gedicht, getiteld
‘Strandscène’, gaat als volgt: ‘De zon komt op de mens is vrij;/huisvrouwen stofzuigen
voorbij.’ Aardig, maar niet meer dan dat. De leukste vondst vond ik zijn benaming
voor een visser: ‘De Door Zeelten Gevreesde’. De gedichten van Berit Mol zijn
sympathiek op de vierkante centimeter, maar een beeld blijft er niet van hangen. Dat
geldt iets minder voor Margrieta Jeltema die het voordeel heeft van een exotische
omgeving (‘de zee omarmt het eiland/een blauwe hemel gloeit daarboven/bij eb loop
ik op wit koraal-/tussen zwarte zeeëgels’), maar dat levert toch niet veel meer op (‘in
de vochtige hitte/van de straffe zeewind/onder de zachte streling/van je haren) dan
ansichtkaartenpoëzie. Dan begint het gedicht ‘Othello's klacht’ van Michael Zeeman
heel wat expressiever: ‘Als een mantel lag ik op haar armen en/als een kat heb ik
geslapen in haar schoot.’ Voor de tijd die nodig is om dit gedicht te lezen weet de
dichter in ieder geval de beoogde rauwe emotie bij de lezer op te wekken. In de
afdeling proza treffen we twee verhalen aan. Kester Freriks doet een poging tot een
Nederlandse variant op ‘Blue Highways’, die mij niet erg kon boeien met al die
gedetailleerde observaties op het gebied van de road-architecture. Maar ik geef graag
toe dat het aan het genre ligt. Er zijn liefhebbers genoeg voor het lezen van
beschrijvingen van de gebouwde omgeving; wie weet, kunnen die met ‘De wil der
wegen’ hun voordeel doen. Hilbert Kuik schreef een tamelijk beklemmend verhaal
over een man die zich niet neer kan leggen bij de dood van zijn vrouw, ‘Gewoon
weer verder’. Langzaam slaat een op het eerste gezicht verstandige handelwijze om
in een symptoom van verregaande gekte. Een knap opgebouwd verhaal. Verder in
Hollands Maandblad liefdevolle herinneringen aan de cultuurfilosoof Jacques de
Kadt van zijn vriend H. Floris Cohen en een stuk over wat de rol was van F.M.
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Alexander in het leven van Aldous Huxley, en op welke manier deze Alexander, die
een techniek had ontwikkeld voor het op de juiste wijze dragen en gebruiken van het
menselijk lichaam, in Huxley's romans figureerde. Charlotte Mutsaers ten slotte
begint een serie getiteld ‘Stukjes en beetjes’ met bespiegelingen over wat haar door
het hoofd speelt. Soms heel grappig, soms iets te veel van de hak op de tak.
BR

Picasso
Vervolg van pagina 3
walging en haat tegen Jacqueline en het vrouwelijk lichaam vulde veel van zijn werk,
ondanks publieke demonstraties van affectie voor de camera’ (volgt een foto van
Picasso en Jacqueline in omhelzing).
Walging? Haat tegen Jacqueline en het vrouwelijk lichaam? Het interpreteren van
emoties in schilderijen is een nogal hachelijke zaak, dat blijkt maar weer. Nog afgezien
van het feit dat zij nergens een echte aanwijzing levert van enige ‘haat tegen
Jacqueline’ die niet herleidbaar is tot haar eigen haat (‘Het Verwende Kind had zijn
evenknie gevonden in de Verschrikkelijke Moeder, al te happig om hem te vangen
in haar doodse baarmoeder om des te beter alles te kunnen koesteren wat duister,
wreed, grof en boosaardig in hem was’) kan ik haar niet volgen in haar respons op
dit schilderij. Ik zag het onlangs voor de tweede keer op de tentoonstelling van late
Picasso's in de Londense Tate Gallery, tussen de andere ‘Mesopotamische
Jacquelines’. Wat ik zag was een grote verzameling monumentale, genotzuchtige
naakten met vriendelijke, lichtelijk verbaasde gezichten, en La Pisseuse vond ik een
van de mooiste. Bedoelt Huffington dat vrouwen niet afgebeeld mogen worden terwijl
ze urineren of de liefde bedrijven? Dan moet ze dat schrijven, maar dat schrijft ze
niet.
Het is waar dat Picasso zich zelden verdiepte in het geestelijk leven van de vrouwen
om hem heen, en dat hij hen meestal zag als een soort dieren. Daarmee hield hij in
hoge mate zijn handen vrij om zich op zijn werk te concentreren, en het is ongetwijfeld
één verklaring voor zijn enorme produktie. Hadden die vrouwen Picasso's voorbeeld
maar gevolgd, dan was er niet zoveel aan de hand geweest, en had niemand zich het
slachtoffer hoeven voelen.
Maar kunstwerken zijn nog iets anders dan spiegels waarin iemand zijn innerlijk
blootlegt. Als Huffington het kunstzinnige aspect ter sprake brengt, laat ze de meest
dwaze critici opdraven om haar eigen knokige opinies kracht bij te zetten. Wat daarbij
vooral duidelijk wordt, is het contrast met wat Picasso zelf over zijn werk te zeggen
heeft. Diens uitspraken zijn verreweg de interessantste, spiritueelste en grappigste
die je in dit boek tegenkomt, en dat terwijl Huffington duidelijk geen moeite heeft
gedaan om hem op iets positiefs te betrappen. Niet dat hij zichzelf niet
mythologiseerde - dat deed hij met overgave - maar als het over zijn werk ging was
hij rationeel en openhartig. ‘Als je voedsel wilt geven... in schilderijen, die voor de
meeste mensen niet makkelijk te absorberen zijn, waar de meeste mensen geen orgaan
voor hebben om het te assimileren, dan moét je ergens je toevlucht toe nemen. Het
is zoiets als een lange en moeilijke uitleg aan een kind geven: je voegt details toe die
het onmiddellijk begrijpt om zijn aandacht vast te houden en aan te wakkeren voor
de moeilijke gedeeltes.’ Picasso herkende dat principe en die openlijke strategie in
het werk van Shakespeare en andere kunstenaars die hij bewonderde. Dat werk, dat
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is uiteindelijk waar het om draait, en Arianna Huffington heeft haar zaak geen goed
gedaan door er met platvoeten op te gaan stampen. Daarmee illustreert ze hooguit
hoe weinig ze ervan begrepen heeft, en hoe vlak en armoedig haar eigen kijk op de
wereld is, of het nu gaat om mensen of om kunstwerken.
■

La Pisseuse, 1965

Geletterd? 96

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 4 augustus opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254,
1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 97 van 27 augustus. De
citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Hengelen
1 Ik zou een dag uit vissen,
Ik voelde mij moedeloos.
Ik maakte tussen de lissen met de hand een wak in het kroos.
2. - Dat is een mooie baars, zei mijn vader.
Ik ging gehurkt bij hem zitten en streek over zijn ruwe schubben. Zijn rugvin
leek recht overeind te staan van angst.
- Laat dat beest niet langer lijden dan nodig is, zei mijn vader. Haal hem gauw
van de haak en stop hem in het leefnet.
3. - Wandel de Leidse singels rond; geen drie bomen zult gij zien, of gij ziet bij
de derde een hengelaar, in das, jas, en gras gedoken, een neuswarmer in de
mond, aan zijn rechterhand een kluit vuil geworden visdeeg, aan zijn linker drie
of vier zieltogende bliekjes.

Oplossing Geletterd 95 van 30 juli (Bidden):
1. ‘En dankbaar was ik dan met heel mijn hart... J.A. Dèr Mouw, uit: Nagelaten
gedichten.
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2. ‘Een grauw: dan vouwen zij de handen...’: Ida Gerhardt, uit: Het levend
monogram.
3. ‘Ik bid niet veur brune bonen’: Anne de Vries, Bartje.

Winnaar: Ru Otto, Amersfoort

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (2)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Agathon, f 35,50)

2. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhojf, f 22,90)

3. (5)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

4. (3)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)

5. (10)

Isaac Bashevis Singer, De magiër van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

6. (8)

Raymond van den Boogaard, Moskou
aan zee (Meulenhoff, f 32,50)

7. (4)

Willem Frederik Hermans, Dinky Toys
(De Harmonie, f 14,90)

8. (6)

Stephen King, De gloed (Luitingh, f
32,90)

9. (7)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

10. (-)

Tip Marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Red. Ben de Graaf, De triomftocht van
Oranje, EK '88 (M&P, f 24,90)

3. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)
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4. (5)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

5. (9)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

6. (7)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

7. (4)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

8. (8)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

9. (-)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

10. (10)

Ravi Batra, De grote wereldcrisis van
1990 (Omega, f 45,-)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 6 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen; De Groot, Gooierserf 368: De Groot, Havenstraat 4-6 ■
Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam 10 ■ Krommenie; Knijnenberg,
Zuiderhoofdstraat 64: Laren; Larense Boekhandel, Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden;
‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler, Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp;
De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman, Winkelcentrum Leidsenhage,
Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’, De Brunte, ‘Lelycentre’ ■
Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg; Van Benthem en Jutting,
Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45 ■ Nieuwegein; Manschot,
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Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68 ■ Numansdorp; Edel,
Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De Kempenaerstraat Passage
1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■ Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6
■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat 35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119
■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein 42-43 ■ Santpoort; Erasmus, Hoofdstraat
234 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94: De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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De zegeningen van Willem III
Vóór 1688, het jaar van de Glorious Revolution, waren Engeland en de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden drie maal met elkaar in oorlog (in Engeland de
‘Dutch Wars’, in Nederland de ‘Engelse oorlogen’ genoemd). Elke keer was het voor
de Engelsen, in de woorden van Charles Wilson, emeritus hoogleraar geschiedenis
aan Cambridge University, ‘from start to finish unmitigated disaster’. Onze stadhouder
Willem III daarentegen, volgens Wilson, bracht het land niets dan voorspoed. Als
koning van Engeland (1688-1702) ontwierp hij het stelsel van wettelijke,
constitutionele en financiële regelingen dat de grondslag vormde voor de moderne
parlementaire democratie in Engeland.
Bij Wilson geen spoor van het Engelse chauvinisme dat de Armadaviering eerder
dit jaar kenmerkte (waarin niet één woord over het aandeel van de Nederlandse vloot
aan de Spaanse nederlaag in 1588). Hij schreef de inleiding voor de juli-special van
History Today, het Engelse populair - wetenschappelijke maandblad voor
geschiedenis, over de achtergronden van 1688: Britain, the Netherlands and the
Glorious Revolution; de rampzalige handelsoorlogen met Nederland, het nieuwe
machtsevenwicht in Europa, het verstoorde evenwicht tussen de Engelse Kroon en
het parlement en Willems zegeningen voor de Engelse politiek. Willems belangrijkste
eigenschap, door alle essayisten in History Today gewaardeerd, is zijn ‘koele’ rationele
karakter: onbekend met angst, ongevoelig voor vleierij. Politiek was voor hem geen
spel maar een serieuze bezigheid, zonder ruimte voor valse sentimenten. Robin
Clifton, docent geschiedenis aan de Universiteit van Warwick, verklaart waarom
Willem III slaagde waar drie jaar eerder de hertog van Monmouth faalde. Een
spannende analyse van beider oorlogstaktieken toont hoe Monmouths coup bij gebrek
aan steun wel moest mislukken, en Willem III in 1688 zonder enig bloedvergieten
met zijn invasieleger naar Londen kon marcheren, doordat de meeste officieren van
het veel grotere Engelse leger waren gedeserteerd. De doorslag gaf de steun van het
Engelse establishment, dat Willem (schoonzoon van James II) bovendien had gevráágd
om een machtsovername. James zag het onvermijdelijke in en vluchtte.
Clifton concludeert dat de revolutie alleen maar onvermijdelijk was omdat James
II dacht dat het zo was: hij wantrouwde zijn leger, zag zijn officieren, adviseurs,
familie en hofhouding deserteren en durfde de militaire confrontatie niet aan. Het is
goed beargumenteerd en het is ook een antwoord op zijn constatering dat
overwinningen die met groot gemak worden behaald, bij historici altijd een gevoel
van onvermijdelijkheid teweegbrengen.
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In een paar zinnen bespreekt Charles Wilson hoe Willem III de grondvesten legde
voor een moderne parlementaire democratie in Engeland. Nauwelijks uitvoeriger
vermeldt hij dat Willem III in Engeland de administratie van staatsleningen
perfectioneerde, waarmee de regering veel minder afhankelijk werd van belastingen.
Willems regering had daardoor niet alleen meer geld voor de oorlogen met Frankrijk,
maar ook, schrijft Wilson, voor het omkopen van parlementariërs. Beide onderwerpen
ontbreken helaas in de reeks artikelen.
Dat wordt weer goedgemaakt door een aantal andere, zoals het opwindende artikel
van John Morill, Cambridge-historicus, over de Engelse parlementaire geschiedenis
voor 1688 (waarin hij aantoont dat de Engelse politiek niet alleen pragmatisch en
opportunistisch was, maar juist ideologisch veel sterker verdeeld dan historici tot nu
toe dachten). Charles Wilson meent dat de anti-Hollandse propaganda van zijn
zeventiende-eeuwse landgenoten niet ernstiger moet worden opgevat dan hun
vreemdelingenhaat in het algemeen. Charles Boxer, emeritus hoogleraar aan London
en Yale University, beschrijft daarentegen de felle handelsconflicten tussen de Engelse
en de Holandse Oost-Indië compagnies (de EIC en de VOC) na 1688. Hoewel
verenigd onder één koning, klaagden de Hollanders dat anti-Hollandse gevoelens
nog nooit zo wijd verbreid waren als tussen 1688 en 1702. History Today, 83/84
Berwick Street, London W IV 3PJ, Engeland, verschijnt maandelijks. Jaarabonnement:
£ 24,50, nabestellingen losse nummers: £ 2,75.
JFvW

Haarlemse literatoren, geschilderd door Lily van Cleeff. Van links naar rechts: Harry Mulisch,
Godfried Bomans, Harry Prenen, Barend Rijdes, Ton Neelissen, Harriët Laurey, 1957

Schrijversbeslommeringen
‘Ik kán schrijven, en bouilloneer van gegevens; maar de visie ontbreekt.’ Het heeft
er alle schijn van dat de Haarlemse schrijver Barend Rijdes zichzelf in deze
dagboekaantekening van 3 april 1956 treffend heeft geschetst. Ook zijn Literair
Dagboek ‘bouilloneert van gegevens’ zonder werkelijk veel visie te verraden. Dat
was al zichtbaar in de selectie uit de jaren 1941-1955 die vorig jaar verscheen; voor
Rijdes' dagboekaantekeningen uit de jaren 1955-1965 geldt hetzelfde. (Verkrijgbaar
door overmaking van f 21,50 op Postbank 5525656 van Lenie Peetoom te Haarlem.)
In zijn dagboeken worstelt Rijdes vaak met de schrijverij. Geregeld ook schrijft hij
over de moeilijkheden om een roman of verhalenbundel uitgegeven te krijgen. Hier
en daar lijkt hij enige troost te putten uit mindere prestaties van anderen. Zo heeft
Dostojevski bijvoorbeeld ‘Goddank ook veel rotwerk geschreven’. Het aardige van
zijn dagelijkse aantekeningen zit vooral in de ontmoetingen die hij met
collega-schrijvers heeft, of de literaire anekdotes die hem ter ore komen: hij noteert
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ze trouw. Aardig is het verhaal dat Godfried Bomans een dame aan Van Deyssel
voorstelt met de mededeling dat ze veertig romans heeft geschreven: twintig voor
de jeugd en twintig voor volwassenen. Van Deyssel: ‘En mevrouw, is het onderscheid
te merken?’ Bij veel schrijvers en kunstenaars gaat Rijdes op bezoek om ze te
fotograferen. Zo ook bij Simon Vestdijk. Die is ‘groter, breder dan ik had gedacht,
ook in het gezicht, zijn haar is grijs. Hij draagt een blauw hemd practisch zonder
boord. “Bij alles wat u heeft, mist u voor mij toch één ding”, zei ik later toen ik hem
kiekte, “de witte boordrand waarop ik het gemakkelijkst scherpstel”.’
Een bohémien is Rijdes bepaald niet. Zo maakt hij zich druk over Hubert Lampo's
blijkbaar buitenechtelijke escapades: ‘Hij kwam te laat en rook naar de wijn, - en
had zoals wij al vermoed hadden - niet zijn eigen vrouw meegebracht maar een
vriendin. Een vrij knappe, jonge vrouw die bijna onhoorbaar sprak - jammer, dat hij
deze oplossing meent te moeten kiezen voor de onbevredigdheid die hem naturaliter
kwelt als schrijver.’ Ondanks de weinig bevlogen, nogal kleinburgerlijke
schrijversbeslommeringen van Barend Rijdes zijn de dagboeken die hij bijhield zeer
waardevol. Ze geven een indruk van hoe het literaire wereldje te Haarlem in de jaren
1955-1966 draaide. Want boeken mogen ‘blijven’, hoe hun schrijvers in het dagelijks
leven rondwandelden (Mulisch bijvoorbeeld deed dit volgens Rijdes met ‘een
typerende dunne benengang’) gaat vaak verloren. En lezers zullen wel altijd
nieuwsgierig blijven naar de ‘mens’ achter de schrijver. In de loop van dit jaar
verschijnt deel 3 van Rijdes' dagboeken.
AJ

Mondelinge geschiedenis
Men zal zich het verhaal van Alex Haley in Roots misschien herinneren. Speurend
naar zijn antecedenten belandt hij bij de Kinte-clan in Gambia. Hij wordt naar een
dorpsvlekje in het oerwoud gebracht en ontmoet daar de ‘griot’, de wijze van de
groep en iemand met een ‘air of somebodiness’, zoals hij schrijft. In de vorm van
een hoefijzer scharen de dorpelingen zich rond deze eerste Amerikaanse neger die
tot hun streek doordringt, staren hem lang aan en kijken vervolgens naar Kebba
Kanga Fofana, 73 regens oud. De man begint te vertellen alsof hij van een
perkamenten rol leest. ‘Zij was de vrouw van die en die en kreeg twee kinderen die...’
Hij gaat eeuwen terug, vermeldt als scheidslijn geen jaartallen, enkel natuurlijke
gebeurtenissen en de opeenvolging van generaties. Als hij vijf uur zo gesproken
heeft, komt hij op een punt dat ook Haley kent. Eenzelfde verhaal had hij van zijn
grootmoeder gehoord. Hij pakt zijn aantekenboekje en begint op zijn beurt te verhalen.
Spontaan ontstaat er een verbroedering. Het gezelschap gaat naar de moskee en prijst
Allah om ‘de terugkeer van hem die lang verloren was geweest’. Dit is ‘oral history’,
mondelinge geschiedenis, in de klassieke vorm. Wat men over het algemeen echter
niet weet is dat deze vorm van geschiedenis tot voor kort de geëigende bron was van
de historicus. Paul Thompson vertelt daarover uitgebreid in The Voice of the Past.
Oral History, waarvan onlangs een tweede editie verscheen (Oxford UP, 314 p., f
32,75). Zo schreef Michelet nog geen 150 jaar geleden dat zijn Histoire de la
Révolution française ‘samengesteld was uit eigen observatie en gesprekken met
vrienden’. Uit voorgaande eeuwen geeft Thompson een massa voorbeelden van
gelijke strekking: het verhaal is pas geloofwaardig als het gebaseerd wordt op eigen
ervaring of de overlevering van mensen die het zelf meegemaakt hebben. Pas in de
loop van de negentiende eeuw veranderde dit. Vooral uit kritiek op de fictionele
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vorm van geschiedschrijving die in het spoor van Walter Scott populair werd,
begonnen historici de mondelinge bron te wantrouwen. Steeds meer werd het
document de basis van hun verhaal, steeds meer werden zij geleerden, buiten het
leven maar binnen de academies. Vooral toen Europa na de Eerste Wereldoorlog
met bronnen-publikaties overstroomd werd (iedere regering wilde zijn beleid
rechtvaardigen), groeide de overtuiging dat alleen geschreven teksten betrouwbaar
zijn. Die mening bleef tot voor kort dominant maar verandert zienderogen. In de
eerste plaats omdat het geschreven woord opnieuw wijkt voor de gesproken tekst,
met name door het belang van de telefoon. Maar de tweede reden die Thompson
voor verandering aangeeft, is interessanter: documenten hebben hun status verloren
omdat men steeds meer erkent dat het propagandastukken zijn. In dit verband geeft
hij een aardig citaat van een voormalige Engelse minister die beweerde dat hij alle
kabinetsstukken over een bepaalde kwestie had gelezen maar eraan toevoegde dat
deze ‘bijna niets te maken hebben met de feitelijke gebeurtenis... Niet wat er in het
kabinet gezegd werd, staat erin, maar wat de Civil Service wil dat er gezegd werd.’
Waarmee de historicus steeds minder de persoon wordt die zegt hoe het ‘eigenlijk’
geweest is en steeds meer degene die tussen een veelheid van meningen een evenwicht
moet zoeken. Salomon tegenover de vele leugens van de tijd.
CvdH
Aan deze pagina werkten mee: Jan Fred van Wijnen, Atte Jongstra en Chris van der
Heijden

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Trust me door John Updike (Penguin Books, f 17,50). Twee-ëntwintig korte verhalen
die stuk voor stuk Updike's vakmanschap bevestigen (zie de rubriek ‘Pockets’)
Bernard Shaw. The Search for Love 1856-1898 door Michael Holroyd (Chatto &
Windus, f 65,55). Deel 1 van de monumentale biografie van de ‘Mefistofeliaanse
Ier’.
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Walvisvaart
Vervolg van pagina 9
verdord, en ook rendieren schoten de zeven niet; drie van hen stierven al in januari
van het volgende jaar, aan scheurbuik; de laatste regels van het journaal (26 februari
1635) luidden: ‘...wij bidden Godt met gevouwen handen, dat hy ons uit dese benaude
werelt verlossen wil, alst hem belieft so syn wy gereet want wy mogen het dus niet
langer harden sonder eten of vyer, en wy konnen malkander niet helpen, elk moet
syn eygen last dragen’.
Naderhant isser geen meer volck op Spitsbergen gebleven.
De landstations vervielen, de traankokerijen werden ontmanteld, de huizen waren
al, volgens langsvarende ooggetuigen en schaarse reizigers, door vuur verwoest.
Het kostte land en zee van Spitsbergen honderd jaar om zich van de
walvisvaartcultuur te herstellen.
‘Hebben de Nederlanders de Groenlandse walvis in de Noordatlantische wateren
uitgeroeid?’ In een slotartikel in Walvisvaart in de Gouden Eeuw vragen P.J.H. van
Bree en L. Hacquebord zich dat af. En hun slotsom is: ‘De Nederlanders zijn zeker
mede verantwoordelijk voor die uitroeiing. Op zichzelf is dat natuurlijk slecht, maar
als excuus kan gelden dat men toen niet beter wist. Een excuus dat niet meer geldt
ten aanzien van de huidige walvisjacht’.
Ook de Willem Barendsz jaagt niet meer, het schip is eind 1965 verkocht aan
Zuid-Afrika. Alleen Russische en Japanse walvisvaarders jagen nog in de Antarctische
wateren (of elders) en, naar verluidt, ook Noordkoreaanse.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Luik, 27 juli, 13.00 uur
Pas op het einde van de middag vallen wat regendruppels. Tot teleurstelling van
Jean-Denys Boussart, die niet eenmaal het geluk heeft gekend van het druilerige
weer, dat de wandeling eigenlijk vereist. Regent het niet altijd in het oeuvre van de
beroemdste Luikenaar? Simenon had zijn antwoord gereed als gevraagd werd waarom
dat zo moest zijn: ‘Omdat het in Luik altijd regent.’ De folklorist Boussart stippelde
het Circuit Simenon uit in 1983, in het jaar waarin Georges Simenon tachtig werd.
Correspondentie met de auteur wees uit dat hij niet afwijzend staat tegen de
mogelijkheid tot vertreding in zijn voetstappen. Maar met de drie Sociétés Simenon
wil hij beslist niets van doen hebben, weet Boussart, die een boek voorbereidt over
Luik zoals Simenon het gekend heeft. De idolatrie gaat hemzelf eerlijk gezegd soms
wel eens te ver: ‘Sommige groepen willen de wandeling beëindigen met een maaltijd
naar recepten van madame Maigret.’ Als VVV-gids heeft Boussart zulke verlangens
maar in te willigen.
Simenon is niet Boussarts enige liefde. De beperkte ruimte van zijn appartement
wordt behalve door een complete collectie-Simenon ook in beslag genomen door
een flinke voorraad traditionele hoofddeksels, afkomstig van studentenverenigingen.
Hoe vreemd, vindt men die bij Hollandse studenten niet? Wellicht bewaart België
zijn tradities beter? Toch is het verbazend, hoe alle huizen die een voorname rol
hebben gespeeld in de kinderjaren van Georges Simenon, intact zijn gebleven: ‘Daar
mag men de hemel wél voor danken.’
Het geboortehuis, 24, rue Léopold, is voorzien van een gedenkplaat. Op de tweede
etage huurden Désiré Simenon, verzekeringsagent, en Henriette Brüll, verkoopster
in een warenhuis, in 1903 een kamer en een keuken, zonder water en zonder gas. Ze
verhuisden twee jaar na de geboorte van hun eerste kind, Georges, van de linkernaar de rechteroever. ‘Zoals iedereen weet ik dat wij uit onze kinder- en jeugdjaren
het gros van onze ervaring halen,’ schreef Simenon. ‘Op mijn zeventigste handel ik,
denk ik en gedraag ik mij als het kind van Outre-Meuse.’ Dat nu op elke straathoek
van de ‘Vrije gemeente van Saint-Pholien-des-Prés’, decor van Simenons kinderjaren,
een wegwijzer prijkt voorzien van zijn profiel (mét pijp) blijkt bij nadere beschouwing
van zijn oeuvre niet zo gek te zijn. Boussart heeft uitgezocht dat er geen bijzonderheid
van zijn stad is of men vindt hem terug: in Pedigree, in Je me souviens, in de
Mémoires intimes, in Quand j'étais vieux, of in willekeurige Maigret-verhalen. ‘L'ane
rouge’ bij voorbeeld, speelt zogenaamd in Nantes, maar geeft in feite een exacte
beschrijving van Luik. Boussart merkt de herkenning ook aan de ontroerde oh's en
ah's van de groepen die hij rondleidt: bij het gras dat nog steeds tussen het plaveisel
van de rue de la Loi opschiet; bij de nog altijd zo mooi gepoetste koperen
brievenbussen van het stille kostershuis achter de kathedraal Saint-Denis; maar ook
bij de naam van Arnold Maigret onder de voor het vaderland gevallen politieagenten
op de gevel van het stadhuis.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

De pont des Arches, die de titel gaf aan de eerste roman van ‘Georges Simme’,
voert van het centrum af naar Outre-Meuse, waar grootvader Chrétien in de rue
Puits-en-Sock zijn hoedenmakerij had, en waar vader Désiré als hulpmilicien zijn
geweer leerde presenteren op het place de l'Yser, dat toen nog het place de Bavière
heette. Tussen de kinderen die naar de excercities van de pseudo-soldaten gingen
kijken om hen uit te lachen stond zijn oudste zoon. De Saint-Pholien kijkt nog immer
zwijgzaam neer op het plein. Aan de deurknop in een der zijportalen bevestigde
Simenons vriend Joseph Kleine de sjerp waarmee hij zich verhing: ‘Le pendu de
Saint-Pholien.’ Het middeleeuws steegje waarin Kleines bohème-vrienden
samenkwamen is nu bij de houtzagerij getrokken die er tóen ook al was. Een trap
voert naar de destijds gezamenlijk gehuurde kamer, ‘de harington’, waar het groepje
kunstbroeders zich voelde zweven ‘boven de conventionele wereld, boven de wetten
en de vooroordelen’. Van hen meldde de jonge Simenon zich na de nacht vol drank
en verhitte discussies braaf bij de Gazette de Liège, waarvoor hij de ongelukken en
de overreden honden bijhield. In het voor het VVV samengestelde vouwblad citeert
Boussart het krantebericht over de zelfmoord van ‘de wanhopige’. Het stamt uit
1922, het jaar waarin Simenon zijn geluk beproeft in Parijs. De Luikse
faits-divers-rubriek moet zijn in Parijs te gelde gemaakte kapitaal geweest zijn:
Broussart vond vele Maigret-verhalen terug in oude jaargangen van de Gazette de
Liège.
Simenon hield van Luik, van de geuren en bedrijvigheid van de groente- en de
kaasmarkt, van de gelardeerde lever die nergens elders in Wallonië te krijgen is, van
zijn overbezorgde moeder (‘une petite souris’), van de zo op huiselijkheid gestelde
Désiré (‘Maigret is Simenon zelf plús papa Simenon’), van de mensen die hij er
bestudeerde, ‘zonder een oordeel over hen te vellen, net als inspecteur Maigret’.
Waarom zou hij er zijn weggegaan? Een van de stamcafés van de jonge Simenon,
café Lequet aan de quai sur Meuse, waar ook zijn aangetrouwde oom een café bezat,
is een geschikte plaats om te mijmeren over zijn vlucht: ‘Luik was voor Simenon
een tweede moeder. Hij voelde zich daar benauwd onder, ook onder de verstikkende
liefde van zijn echte moeder. Hij wilde de navelstreng doorsnijden met zijn beide
moeders, denk ik.’
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[20 augustus 1988 - Nummer 33]
Ter zake

Diny Schouten
Acte van verlating, gaat het nieuwe boek van Lévi Weemoedt heten. De bundel
verhalen zal gaan over het verlaten worden als kind door de moeder, en het verlaten
worden als man door een hartstochtelijk beminde geliefde, belooft de
najaarsprospectus van uitgever Thomas Rap B.V. De titel lijkt omineus in het licht
van Weemoedts keuze van de uitgever, voor wie hij uitgeverij Contact passeerde.
Dat het een afscheid voor altijd is, wil de auteur niet beweren: ‘Mijn vorige boeken
blijven bij Contact, maar hoe het verder zal gaan weet ik nog niet.’ Weemoedt, die
in Vlaardingen gevestigd is als Ies van Wijk, schetst zijn keuze voor Rap, bij wie hij
debuteerde, als een terugkeer naar het vaderhuis: ‘Thomas Rap is mijn geestelijke
vader, als ik dat zo zeggen mag.’ Een, toegegeven, kinderlijke behoefte aan geestelijke
steun speelde ook mee: ‘Schrijven is een moeilijk vak, en ik weet dat uitgeven óók
een moeilijk vak is, maar ik verwacht van een uitgever toch dat ik in hem een
klankbord vind. Daarin ben ik nogal eens teleurgesteld. Ik zit hier in m'n eentje altijd
erg te tobben en te klunzen, maar hulp van uitgevers krijg je niet. Tegenwoordig kun
je ze niet eens bereiken om ze wat te vragen, want meestal zitten ze in New York,
om best-sellers aan te kopen.’ Hulp voordat een boek af is, is misschien wat te veel
gevraagd, modificeert Weemoedt zijn veeleisendheid: ‘Zij kunnen natuurlijk zeggen
dat ík dan maar niet voor schrijver had moeten doorleren.’
Wat de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek niet lukte, lukte
De Bijenkorf. Die contracteerde Harry Mulisch voor het schrijven van de exclusieve
boekenweekuitgave van volgend jaar. Daarmee treedt Mulisch in de voetsporen van
W.F. Hermans, Adriaan van Dis, Hu go Brandt Corstius en Yvonne Keuls, die de
vorige malen tekenden voor de boekenweekboekjes - voor het woord
‘boekenweekgeschenk’ geldt een fel bewaakt alleenrecht van de Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek. De exclusieve Bijenkorfuitgaafjes zijn daarom
bijna gratis voor niks: f 3,50. Dat Mulisch werd gevraagd voor dit jaar, betekent een
milde concurrentie met de ‘officiële’ boekenweekgeschenkschrijver, Hugo Claus,
wiens novelle in een oplage van 350.000 gedrukt wordt. De Bijenkorf houdt de oplage
waarschijnlijk op zo'n 25.000. Het Boekblad maakt melding van het stoel-omvallend
bedrag van f 100.000,-, dat Bijenkorfs hoofd inkoop boeken Peter Brinkers zou
hebben - moeten - betalen om Mulisch in zijn ‘fonds’ binnen te halen. Dat zou
tweemaal meer zijn dan de royalties die de CPNB gewend is te betalen. Brinkers
heeft de hoogte van het bedrag verontwaardigd ontkend: ‘De CPNB heeft tweeduizend
verkooppunten, ik maar zes. Met zo'n oplaag en zo'n prijs kun je wel uitrekenen dat
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zo'n bedrag niet op te brengen is.’ Andere, zo niet edeler, motieven dreven hem: ‘Dat
ik Dolf Cohen en Keuls bracht, betekent dat ik dingen doe die voor de CPNB te tricky
zijn voor een algemene doelgroep. Wat Mulisch betreft, vind ik het wel aardig om
de CPNB te prikken door een auteur te hebben die, net als Hermans, niet
geinteresseerd is geweest in de promotionele waarde waarvoor auteurs geacht worden
een boekenweekgeschenk te schrijven. Het was ook niet een kwestie van: we bellen
Mulisch op en dat is het dan.’

KRO en NCRV gaan, wat hun literaire programma's betreft, een fusie aan in de vorm
van een gezamenlijk literair magazine. Daarin publiceren de redacties van Spektakel
(KRO) en Literama (NCRV) hun programmateksten ‘in essay vorm’, zoals het
persbericht het deftig noemt. Het nieuwe blad gaat Nadruk heten, en zal zesmaal
per jaar verschijnen, voor een abonnementsprijs van f 55,-. De redactie wordt gevormd
door Camiel Hamans, Leonore van Prooijen en Karin Evers. De uitgever,
Boekencentrum in Den Haag, meldt met enige trots dat het blad veel meer
‘achtergrondinformatie’ zal bieden dan het nu verdwenen blad Literama, ‘dat alleen
een weerslag van de uitzendingen gaf’, maar het hoofd van de afdeling uitgaven van
de NCRV moet die optimistische veronderstelling tegenspreken: ‘De mediawet eist
dat je dicht bij de teksten van de uitzendingen blijft.’ Wel zal Nadruk ook inspelen
op het literaire televisie gebeuren, ‘maar dat is niet zoveel, zoals u weet. Eigenlijk
heeft alleen de VPRO literaire televisieprogramma's.’ De achtergrond van het
verdwijnen van het blad Literama is een financiële: voor de NCRV werd de uitgave,
wegens fors abonneeverlies, te kostbaar.
Met een voorleesavond op 3 september in Kasteel Neerijnen in Neerijnen zullen
schrijvers hun steentje bijdragen aan het protest tegen de dijkverzwaringen die het
Waallandschap veel minder indrukwekkend gaan maken dan het in hun hoofd zit en in hun werk beschreven is. Willem van Toorn, geboren Betuwnaar, heeft het
gezelschap nog niet helemaal compleet, maar er zijn toezeggingen binnen van de
eveneens met het rivierenlandschap verbonden schrijvers en dichters Ed Leeflang,
Hans Faverey, Martin Reints, Gerard Brands en Rudie van Meurs. De initiatieven
tot een grote expositie van beeldend werk, die gehouden wordt als ‘een laatste gebaar’
van protest tegen de landschapsaantasting, zijn genomen door beeldend kunstenaar
Willem den Ouden. Het literaire aspect is slechts een extra: ‘Nee, geen Literatoren
Tegen Dijkverzwaring,’ corrigeert Van Toorn, ‘dat klinkt zo uit de jaren zestig.’
A.F.Th. van der Heijden stelt het geduld van de fans van zijn Tandeloze tijd nog
steeds op de proef. Bij uitgeverij Querido komt dit najaar wél een roman, maar Het
leven uit een dag (tweehonderd pagina's dik) valt buiten de trilogie. Het vorig jaar
aangekondigde maar niet verschenen boek De advocaat van de hanen hoopt Ary
Langbroek van Querido óók nog dit jaar uit te geven. Schattingen over de
verschijningsdatum van het volgende deel van De tandeloze tijd durft Langbroek
niette doen, wel dat deel drie mogelijk gesplitst wordt in een ‘Deel 3a’ en ‘Deel 3b’.
‘Het is altijd afwachten aan welk van zijn zeven bureaus Van der Heijden gaat zitten
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werken, maar het gaat hem héél goed,’ verzekert Langbroek, die de verhoogde
produktiviteit ook toeschrijft aan Van der Heijdens recente, trotse vaderschap van
een zoon. Bij het Tilburgse literaire tijdschrift Sic is al wel een gedeelte van het
vervolg op De tandeloze tijd binnen. Dat vindt als voorpublikatie misschien een
plaats in het speciale katholiekennummer, uit te komen in november. Bij de redactie
van Sic is iets over de afloop bekend: ‘Thjum gaat dood.’
Volgens An Dekker, directeur-eigenaar van Uitgeverij An Dekker, is er geen reden
voor bezorgdheid omtrent de financiële gezondheid van haar bedrijf, noch over de
plannen tot inkrimping. Het bewijs daarvoor is een najaarsaanbieding van veertien
titels. Wel zijn er besprekingen gaande met de Vlaamse uitgeverij Kritak, ‘met wie
ik volgend jaar een paar coprodukties. samen ga doen, onder andere van de Egyptische
schrijfster Nal-Sa'adawi en de Chileens-Nederlandse auteur Ariel Dorfman. Dat ik
naar meer coprodukties streef, betekent dat ik het wel iets rustiger wil hebben. Ik
heb een paar zware jaren achter de rug en tenslotte word ik ook een dagje ouder.’
De redactie van Surplus, het door uitgeverij An Dekker gefinancierde ‘Women's
Book Review’, hoeft zich géén zorgen te maken over haar voortbestaan, al is er
gevraagd of het niet goedkoper kan: ‘Ik heb voorgesteld dat de redactie de
administratie voortaan op zich neemt, want daar heb ik eigenlijk de mankracht niet
voor.’

Gedicht
Schaduwen
De lusten, niet de lasten;
onder lianen doorbuigende namiddag,
jonge katten in verwilderende afzondering.
Dat is buiten, het terrein van
achtertuin en washok, glycine
en verstoffend rood hout,
moerasden of kerseboomwortel.
Koele, zwartbetegelde gang,
het slaan van kierloze deuren,
licht hoorbaar gerinkel van
geslepen glas in een strottehoofd.
Zodat wat buiten was
naar binnen keert en omgekeerd,
een bloedende lijster
onder een lampekap.
Niets wordt overgedaan;
gordijnen blijven dicht;
stemmen in onooglijke holten
verstikken, tot lust een
last geworden is,
ergens zeer snel een dier
door zijn eigen schaduw
razend -
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STEFAN HERTMANS
Uit: Bezoekingen. Gedichten. Meulenhoff, f 27,50.
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Literair toonladderspel in een stilstaand leven
De dagboeknotities van Jules Renard
Dagboek 1887-1899 en Dagboek 1900-1910 door Jules Renard Vertaling
Frans de Haan en Marianne Kaas Uitgever: De Arbeiderspers,
Privé-Domein, twee delen, samen 626 p., f 79,50
Rudi Wester

Renard en zijn vrouw in hun jonge jaren

Woedend worden op Jules Renard, het lijkt nauwelijks mogelijk. Het pas vertaalde,
in twee delen verschenen Dagboek van deze Franse schrijver (1864-1920) die de
geschiedenis ingegaan is als ‘een briljante verteller van korte impressies’ staat vol
met onschuldige, mooie, flonkerende, zinnenstrelende typeringen en formuleringen
waar niemand zich een buil aan kan vallen. Zoals: ‘Zwaluwen. Door de lucht
gestrooide wenkbrauwen.’ Of: ‘Als je jong bent, ben je origineel, maar je hebt geen
talent.’ Of de Succes-agenda benaderende uitspraken als: ‘Een schilder is iemand
die een baret draagt’, en: ‘Als u het leven kent, geef me dan zijn adres.’ Of, meer to
the point: ‘Stijl, dat is alle stijlen vergeten.’ Maar woedend? Het overviel me opeens
na 390 bladzijden vrijwel geheel gevuld met soortgelijke notities als bovenstaande,
die in literaire handboeken altijd als ‘raak’ getypeerd worden. Maar dan geeft Renard
een gesprek weer tussen hem en een literair criticus uit die dagen, een zekere Capus.
‘“Vanochtend,” zegt Capus, “heb ik een of twee (sic!) bladzijden Flaubert gelezen.
Zo goed schreef hij nu ook weer niet.” “Dat weet ik,” zeg ik, “Flaubert is niet
natuurlijk. Het schrijven is hem niet aangeboren zoals Voltaire, Renan, madame de
Sévigné. Zijn stijl is altijd een beetje schools. Hij verzint hem ter plekke, soms slaat
hij de plank mis. Zijn stijl is schilderkunst: soms rotzooit hij maar wat aan.”’ O ja?
Mag een auteur als Renard, hoe briljant in zijn soort, maar die zelf nog geen tien
pagina's aaneengesloten verhaal kan schrijven, dat zeggen van de schrijver van
Madame Bovary? Meeprater, denk je dan. Onecht. Jaloers. Want in 1894, vele jaren
eerder, had hij nog genoteerd: ‘Ik hoef maar een bladzijde Saint-Simon of Flaubert
te lezen en ik krijg een kleur. (...) Met een beetje routine zou een verslaggever datgene
evenaren wat ik zo zelfvoldaan mijn stijl noem.’
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Lethargie
Het is een merkwaardig soort boek, dit Dagboek van Renard. Hij noteert weliswaar
bijna elke dag wel iets, maar als er geen datum boven gestaan zou hebben, zou het
niets uitgemaakt hebben. De opmerkingen van een veertigjarige Renard verschillen
nauwelijks van die van een vijfentwintigjarige. Het is alsof hij een volledig afgerond,
stilstaand leven heeft, vastgeklonken aan het loodzware anker van zijn zo gruwelijke
jeugd, die hij beschreven heeft in het boek waardoor hij bekend werd, Poil de carotte,
ofwel Peenhaar. Renard zelf merkt op in dit dagboek dat er eigenlijk een hevige
geestelijke schok nodig zou zijn om zijn talent werkelijk vrij te maken, om hem uit
zijn lethargie te halen die bijna uit elke bladzijde opstijgt. Ontelbaar zijn zijn
overpeinzingen in die richting, zoals: ‘Maar wat me, naast andere dingen, ergert is
dat ik me niet vernieuw en dat ik niet in staat ben me te vernieuwen. Ik zit in de
knoop, zo ben ik geboren en niets zal de knoop doorhakken.’ Het is geen wonder dat
Sartre, die niet zo geloofde in de onveranderbaarheid van de mens, weinig met Renard
op had. Een van de twee (voortreffelijke) vertalers, Frans de Haan, haalt in zijn
inleiding Sartre aan die oordeelt dat Renard niets te zeggen had, niet intelligent was
en volstrekt niet diepzinnig. Het is een wat gevaarlijke manoeuvre van de inleider
want het brengt de mens maar op ideeën en beter ware het geweest als hij erin vermeld
had hoe de vertalers eigenlijk tot een keuze uit het oorspronkelijk 1267 pagina's
tellende Dagboek gekomen zijn, want dat is nergens te vinden.

Jules Renard, getekend door Sem

Maar waar Sartre nog meer mee gezeten moet hebben, is de mate van authenticiteit
van Renard, een probleem waar beide schrijvers mee worstelden. Zelfs bij de meest
aangrijpende gebeurtenissen in zijn leven, ziet Renard van zichzelf hoe hij gezien
wil worden. En lijdt ook daar weer onder. Als hij zijn broer aantreft, geveld door een
hartverlamming, noteert hij: ‘Ik schrijf telegrammen op stukjes papier en ik geloof
eigenlijk dat ik, met al die mensen erbij, onleesbaar schrijf om de indruk te wekken
dat ik tril.’ En na de vondst van zijn vader, die zichzelf door het hart geschoten had
omdat hij ongeneeslijk ziek was: ‘Wat is rouw vervelend! Ieder ogenblik moet je
jezelf eraan herinneren dat je bedroefd bent’, terwijl uit andere geschriften gebleken
is dat de dood van zijn vader diepe indruk op hem gemaakt heeft. Maar het gruwelijkst
is wel zijn observatie als hij probeert zijn moeder uit de put te halen waarin zij toeval? opzet? - gevallen en verdronken was: ‘Wat voor smoelwerk had ik toen ik
uit de put kwam?’ Al deze schokken waren kennelijk voor hem toch nog niet hard
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genoeg om zich werkelijk bloot te geven, om zich te durven storten in een
samenhangende analyse van zichzelf of zijn omgeving. Zeker, het zijn mooie
portretten die hij geeft van de mensen die hij ontmoet: Sarah Bernhardt, Léon Blum
en Jaurès ‘met het uiterlijk van een onbevoegde gymnasiumleraar die onvoldoende
lichaamsbeweging neemt’, Verlaine (‘een sombere Socrates en een vervuilde
Diogenes; iets van een hond en van een hyena (...) - een kop van steen, afkomstig
van de sloop’) en Toulouse-Lautrec, ‘een piepklein smidje met een lorgnet’. Maar
het zijn sterren die even flonkeren en weer verdwijnen. Waar zijn ze dan gebleven?
Kreeg Renard ruzie met hen? Was hij daar verdrietig over? Of juist niet? Men komt
het niet uit het dagboek te weten omdat hij vasthoudt aan zijn beginsel: slechts flarden
noteren, impressies, aforismen, losse gedachten, aanzetten tot. ‘Aantekeningen maken,
dat is literaire toonladders spelen.’ Maar wel, voor de meeste schrijvers, met het oog
op een grote compositie.

Zeepbellen
De tragiek van Renard, die zo duidelijk uit dit dagboek naar voren komt, is dat hij
dat ook wel wilde maar niet kon. Bijna masochistisch zijn de regelmatig terugkerende
opmerkingen over zijn luiheid, zijn overstelpende neiging tot mijmeren in plaats van
flink aan de slag te gaan (‘Om over drie dagen werk heen te komen, heb ik drie weken
mijmeren nodig’) die uitmonden in een Oblomov-gesteldheid: ‘Van mijn eigen luiheid
weet ik alles af. Ik zou er een verhandeling over kunnen schrijven, als dat niet zo'n
werk was.’ Ambivalentie die niet tot synthese komt, zeepbellen die uiteenspatten
omdat het zeepbellen zijn en die zich niet willen voegen tot een mooie, doorzichtige,
heldere gedachtengang.

Het echtpaar Renard op latere leeftijd

Wat te denken van iemand die vurig Dreyfusard is, die de antisemitische tendensen
signaleert bij de leden van de Académie Goncourt waartoe ook hij uitverkoren is,
maar die dan wel schrijft: ‘Hoewel ik van huis uit antisemiet ben, weiger ik het ook
daadwerkelijk te zijn omdat ik dat niet zo netjes vind. De joden schrijven wat ze
willen, meesterwerken uitgezonderd: dat is onze specialiteit.’ Hier spreekt de patriot,
de geboren dorpsburgemeester die Renard ook was. Maar treffend zijn weer zijn
observaties van de natuur, de vergelijkingen die hij voor dieren vindt (‘heel kleine
parkietjes als zingende dasspelden’), zijn uitgesproken voorliefde voor Rodin, Victor
Hugo, het toneel. Alleen, er blijft zo weinig van hangen. Het tragische is dat hij het
zelf besefte. Al in 1890 noteert hij: ‘Uiteindelijk zal ik nooit meer zijn dan een
notitie-kruimeldief.’
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Donau door Claudio Magris. Vertaling Anton Haakman. Bert Bakker, f 45,-. Een
ontdekkingsreis door de beschaving van Midden-Europa en de crisis van onze tijd.
Machtige jaren door Arie van Rossen. Uitgeverij ‘Voor de gelegenheid’ Leiden, f
29,50. Herinneringen van de ex-voorzitter (1958-1979) van de ABVA/NVV.
De opening van het derde oog door Dr. Douglas Baker. Vertaling Chris
Mouwen-Veghel. Strengholt, f 22,50. Vijf veilige technieken om paranormale
vermogens op te roepen en het bewustzijn in nieuwe richtingen uit te breiden.
Latecomers door Anita Brookner. Jonathan Cape, f 48,40. Roman over twee mannen
wier levens parallel blijven lopen vanaf hun schooltijd.
Hoe verpleegkundigen genezen, met het hart op de tong door Wil. B. Kuypers.
Uitgeverij H. Nelissen, f 29,75. De schrijver, zelf verpleegkundige, verdedigt de
stelling dat patiënten zelf hun ziekte creëren en die veelal ook in stand houden.
Love door Elizabeth von Amim. Virago Modem Classics, f 25,10. Roman uit 1925
van de schrijfster die bekend werd met het boek ‘Elizabeth and her German Garden’.
Wie in zijn land niet wonen kan door Paula Gomes. Nijgh & Van Ditmar, f
19,90. Belevenissen van een veertienjarig meisje tijdens de oorlogsjaren in
Nederlands-Indië en daarna. Van de schrijfster van ‘Sudah, laat maar’ en ‘Het kind
met de clownspop’.
Als konijn gilt door De Troepen voor Truddi Chase. Inleiding en naschrift van Dr.
Robert A. Phillips. Vertaling Pauline Moody. De Kern, f 34,50. De tweeënnegentig
persoonlijkheden die het lichaam delen van Truddi Chase (die als kind seksueel
mishandeld werd) vertellen hun autobiografie.
Arbeidsmarktperspectief voor allochtonen door Dr. W.M. Reynaert. Van Gorcum,
f 27,50. Een studie naar de achtergronden van de zwakke arbeidsmarktpositie van
jongeren uit etnische groepen en aanbevelingen voor de verbetering daarvan.
Snake Charmers in Texas door Clive James. Jonathan Cape, f 52,80. Essays en
journalistieke stukken uit de periode 1980-1987.
We lijken wel gek! Supervrouwen haken af door Michèle Fitoussi. Vertaling
Marianne Minier. Het Spectrum/Scala, f 29,90. Beschreven wordt hoe vrouwen zich
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bij de neus hebben laten nemen door te proberen aan alle eisen van het
geëmancipeerd-zijn te voldoen, zonder tegelijk de oude rolpatronen bij te stellen.
Miss Marjoribanks. Chronicles of Carlingford door Mrs. Oliphant. Virago, f 29,25.
Roman van de negentiende-eeuwse schrijfster die meer dan honderd werken op haar
naam heeft staan.
The Gate. The True Story of the Design and Construction of the Golden Gate Bridge
door John van der Zee. Simon and Schuster/Touchstone, f 34,60. Importeur Van
Ditmar. De geschiedenis van de Golden Gate-brug in San Francisco, met foto's.
Bernstein. A Biography door Joan Peyser. Ballantine, f 19,20. Importeur Van Ditmar.
Biografie van de dirigent nu in pocketuitgave.
Hollywood Days, Hollywood Nights. The Diary of a Mad Screenwriter door Ben
Stein. Bantam Books, f 24,10. De schrijver, columnist, scenarioschrijver en insider
van de filmwereld, hield een tijd een humoristisch bedoeld dagboek bij.

C'est la vie, hein?
Herfstig getoonzette novelle van Monika Sauwer
De nabestaanden door Monika Sauwer Uitgever: Contact, 135 p., f 19,90
Diny Schouten
Monika Sauwer debuteerde in 1978 met de verhalenbundel Mooie boel. Sindsdien
is haar produktie bescheiden doch gestaag. Met twee kinderboeken (Basilok Dok op
vrije voeten, Wilbert's lunchpakket), een tweede verhalenbundel (Koude kermis), een
novelle (Huis en hemel) en nu dan een eerste roman, valt van haar schrijverschap
niet te beweren dat het vervuld is van torenhoge ambities. Sauwer verwierf zich naam
en faam met het provocerende openingsverhaal van haar debuut (een one hour stand
met een fysiek imponerende afgevaardigde van grootvuilophaalbedrijf Van Waveren)
en met andere verhalen over de seksueel gerichte gerontofilie van jonge meisjes.
Ook de bundel Koude kermis gaf voedsel aan Sauwers erotische reputatie. Het verhaal
‘Zonder kapot’ is daarin een in meer dan een opzicht sterk verhaal over een
Marokkaanse gastarbeider die - verbijsterd over de kosteloosheid van het geboden
gerief - toestemming krijgt om gedurende een paar minuten onbekommerd zijn gang
te gaan. Maar hoe frequent Sauwer ook ruimte geeft aan opgewonden fantasieën
over het mannelijk lid in gezwollen toestand of aan de druilerigheid van een willoos
in praktijk gebrachte penetratie, toch registreert ze de voorkeur voor slordige seks
van haar hoofdpersonen met iets van desinteresse, in elk geval niet als iets dat ze
sensationeler lijkt te vinden dan andere algemeen-vrouwelijke behoeften. Die aan
aandacht bij voorbeeld, of onbekommerd mogen zaniken, of aan de
vergevingsgezindheid van alcohol, of aan een beetje redelijk weer. Een lang verhaal
als ‘Aletta’, dat de Werdegang beschrijft van een getalenteerd, ooit veelbelovend en
derhalve door de vertelster benijd nichtje is een voorbeeld dat Sauwers bekommernis
zich uitstrekt tot de zin van het leven zelf. Het verhaal over de zelfmoord van Aletta
overstijgt Sauwers krediet in het anekdotische genre, en zo is er meer - venijnige
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portretjes van de gedragstherapeutische stand, bij voorbeeld - dat de schrijfster meer
fans doet verdienen dan ze heeft.
Kortom, Sauwers galante reputatie wordt maar gedeeltelijk door de feiten
ondersteund en slechts in stand gehouden door de bijzonderheid der overschrijding
van seksegebonden prohibities. Wordt een vrouw die over seks schrijft ‘alsof het
niks is’ niet onverbiddelijk aangezien voor een volgelinge van Erica Jong? Sauwer
wordt kennelijk veel eerder tot schrijven aangezet door een onsensationele, maar
oprechte nieuwsgierigheid, naar hoe het betrekkelijk vrijgevochten vrouwen uit een
betrekkelijk vrijgevochten milieu lukt om zich betrekkelijk staande te houden, een
belangstelling die ze gemeen heeft met feuilletonist Peter van Straaten. Sauwers
protagonistes heten Monika, Celia of Cleo, maar ze lijken allemaal tamelijk sprekend
op jongere zusjes van Van Straatens Agnes, wier lichte neiging tot hypochondrie ze
delen. Wezenskenmerken van hun type zijn ook hun wat onbestemde artistieke
interesse, de rafelige schoolcarrière, de matige belangstelling voor maatschappelijk
succes, de onmatige voor alcohol, en de met wisselend succes bedwongen (immers
zelf als ontoelaatbaar ongeëmancipeerd herkende) behoefte aan een sterke schouder
om op uit te huilen. Seks is in die constellatie niet veel meer dan wat afleiding, korte
momenten van vergetelheid die niet van groot belang zijn in de zee van desillusie
waarin ze telkens dreigen te verdrinken. Mogelijk is dat te zwaarwichtig uitgedrukt,
maar het komt ongeveer overeen met de luchthartige wijze van uitdrukken die eigen
is aan Sauwers personages: een licht schokschouderend c'est la vie, hein? Daarmee
is dan ook meteen iets gezegd over de niet al te diep in de ziel snijdende effecten mogelijk: bedoelingen - van Sauwers berichten over het moderne leven.

Monika Sauwer
HANS VAN DEN BOGAARD

Onderhuidse dramatiek
Ook de honderdvijfendertig bladzijden van De nabestaanden (de lengte van het
verhaal maakt het etiket ‘roman’ tot een weids begrip) lijken niet verschrikkelijk
diep te graven. Evenmin is het een verhaal waarvan je de gesoigneerde finesse kunt
prijzen. De opbouw maakt een wat al te toevallige indruk en de zinsbouw is te vlak
om op enigerlei wijze te kunnen beklijven. Maar net zoals Sauwer in de novelle Huis
en hemel toonde dat ze gevoel bezit voor de ingehouden, onderhuidse dramatiek van
op het oog rustig voortkabbelend familieleven, zijn er in De nabestaanden genoeg
elementen aanwezig om het verhaal meer dan sympathiek te vinden: behalve dat het
in sommige passages ontroerend is, is het bij vlagen ook heel vinnig en grappig.
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Het laatste geldt vooral het abrupte slot, waarin de dertigjarige Cleo, die de
tijdspanne van het boek (iets meer dan een halfjaar) geleden heeft onder de ongewilde
verlating door haar even diepbetreurde als beminde Lieuwe, zich met een kleine
wraakneming effectief van haar held weet los te scheuren. Even voor het einde
ontmaskert ze Lieuwe ondanks zichzelf als een hypocriete opportunist met verbluffend
platte bedoelingen: het bezit van een om de seks begeerd kameraadje, waarbij zijn
huwelijk als bouwwerk gestut wordt met ‘het stukje vrijheid dat we elkaar gunnen’.
Omdat het onfatsoenlijk is om er meer over los te laten, moeten speculaties over de
werkelijke afloop van het gedeeltelijk opengelaten einde hier achterwege blijven,
maar van de lezer uit gezien doet het deugd dat Cleo kans lijkt te zien op te klimmen
uit de maandenlange depressie die de overige pagina's van De nabestaanden zeer
herfstig maakt. Wat ik er aardig aan vind is dat iemand de moeite neemt om Cleo's
wedervaren, in al hun moreel ontmoedigende aspecten, eens op te schrijven. Sauwer
biedt er allerminst wereldschokkend nieuwe inzichten mee, maar er zit iets verheffends
in de bescheidenheid waarmee ze het tomeloze liefdesverdriet van haar Cleo noteert.
Die bescheidenheid maakt ook de ietwat oversentimentele episode van Cleo's
niet-geconsumeerde tedere gevoelens voor een robuuste oudijzerhandelaar weer
goed. Het contrast tussen de onintellectuele Evert en de (als leraar maatschappijleer)
intellectuele Lieuwe is ietwat ordinair en ongeloofwaardig, wat helaas ook gezegd
moet worden van Everts conversatie:
‘Jij mist wat,’ zei hij op een dag. ‘Wat dan?’ Als antwoord trok hij haar stijf tegen
zich aan. Ze voelde zijn lijfwarmte door zijn overhemd heen tegen haar borst. ‘Een
kerel.’
Passages van die orde kunnen gelukkig met ironie gelezen worden, want ook Cleo
waant zich in de Bouquetreeks verzeild geraakt. Cleo's dubbelheid tegenover de
bonkige charmes van Evert redt zulke scènes net-aan. Wanneer haar bink ook nog
het leven laat bij het vervoeren van een vrachtje cementbrokken (in Cleo's stamcafé
heet zulks ‘dat ie niet gelejen heeft’) verjaagt de gedachte ‘het is maar een boek’
gelukkig niet alle medegevoel. Ik ben zelfs bereid om zover te gaan dat de platitude
van Everts sterke schouders en tot de navel openvallend zijden hemd hier literair
recht van bestaan heeft, al is de waarheid van Cleo's ‘misselijk makend’ lijfelijk
verlangen een zeer platte - meisjes als Cleo of Agnes kunnen diep vallen zonder dat
ze daarmee hun recht op achting horen te verliezen.
Wel zijn er ernstiger bezwaren tegen De nabestaanden in te brengen. Het verhaal
combineert Cleo's halfhartige pogingen om iets van het leven-na-acht-jaar-Lieuwe
te maken, met het verdriet van haar moeder Tilly om haar teerbeminde echtgenoot
August. Dochter Cleo, die haar moeder in huis genomen heeft, is te veel met de eigen
overleving bezig om al te zeer te rouwen om haar vader. Bij navertelling vallen de
al te hoekige kenmerken door de mand: het oude zeer dat moeder van dochter scheidt,
het oude zeer van moeder (wegens een doodgeboren tweede kind), het oud zeer van
Cleo (wegens jaloezie op dat gestorven broertje). Er is reden om het stramien
ongelukkig gekozen te vinden; Sauwers talent ligt kennelijk op de open plekken
daartussen, waar ze haar scenes doeltreffend plaatste. Sauwer heeft een aardige hand
van borduren: Tilly die zich het lot van een eenzame gastarbeider aantrekt, Cleo die
grondige studie maakt van het wel en wee in de buurtcafés en het park waarin ze
zichzelf dagelijks uitlaat. Het park en die cafés, die natuurgetrouw uit het leven in
de Amsterdamse Pijp zijn genomen, vormen een sfeervol decor, dat De nabestaanden
een literaire nazaat maakt van De Haans Pijpelijntjes. In Sauwers tranche de vie in
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ware naturalistische traditie - zelfs de ondergang van café 't Coetsiertje, dat ten prooi
viel aan heroïnehandel maakt deel uit van de kleine kroniek - maakt die buurt ten
opzichte van De Haans moderne cruheid nu een ouderwets-gezellige en tolerante
indruk. Dat pleit, als niet geheel zonder vals sentiment geschilderd portret, tegen De
nabestaanden, maar ook voor. Ook c'est la vie, hein? slaat meestal op verdriet zoals
men het slechts uit smartlappen kent.
■
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Ontsnapping door middel van passie
E.M. Forsters ‘Maurice’, onverbeterlijk optimistisch
Maurice door E.M. Forster Vertaling Theo Kars Uitgever: Veen, 267 p.,
f 26,90 Engelse editie: Penguin, 222 p., f 22,95
Bas Heijne
In de zomer van 1948 lunchte E.M. Forster in Cambridge met de jonge Amerikaanse
schrijver Gore Vidal. Diens roman The City and the Pillar had in dat jaar pen
internationaal literair schandaal veroorzaakt vanwege het homoseksuele thema.
Tijdens hun gesprek vertrouwde Forster zijn jonge collega toe dat ook hij een roman
had geschreven over de liefde tussen twee jongens, een boek dat hij echter nooit
gepubliceerd had om familie en vrienden niet in verlegenheid te brengen. ‘Nogal
schaamteloos, eigenlijk,’ typeerde Forster zijn boek. In welk opzicht, vroeg Vidal.
Er zat een scène in met twee jongens in bed. ‘En wat,’ vroeg Vidal, ‘doen ze?’ Forster
glimlachte. ‘Ze... praten.’
Na het vertrek van de jonge, zelfverzekerde Amerikaan begon Forster zich kennelijk
zorgen te maken over zijn gebrek aan morele moed, want nog dezelfde dag schreef
hij aan hun wederzijdse vriend Christopher Isherwood: ‘Tennessee Williams (die
samen met Vidal Engeland bezocht - BH) was te laat uit bed om nog naar Cambridge
te komen. Vidal kwam wel, jammer genoeg, want ik mocht hem helemaal niet. (...)
Waar ik je echt over schrijf is Maurice. Ik zou je erg graag alleen spreken ergens in
de loop van de volgende week of zo. Ik schaam me dat ik terugdeins voor publikatie
maar de bezwaren zijn ontzagwekkend.’
Forster schreef Maurice aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Het was
een oorlog die het aangezicht van Engeland voorgoed veranderde, en een van de
dingen waarover de schrijver zich tot aan zijn dood in 1970 zorgen maakte, was dat
zijn ongepubliceerde roman gedateerd zou raken. Zijn literaire discipel Isherwood
was een van de intimi met wie hij veelvuldig sprak over het geesteskind dat hij nooit
had durven wettigen. Toen hij tijdens een van deze sessies zijn twijfels kenbaar
maakte, viel deze laatste hem in de rede met: ‘En waarom zou het niet gedateerd
mogen raken?’

Omzichtigheid
Isherwood is altijd trots gebleven op deze opmerking, en terecht. Maurice blijkt
uiteindelijk niet meer of minder gedateerd dan Forsters andere werk. Toen het boek
in 1972 postuum het licht zag, beschouwde menigeen het als een rariteit in Forsters
oeuvre, een literair fossiel dat vooral bijdroeg aan de kennis van de psyche van de
beroemde auteur. De preutse omzichtigheid waarmee de bedscènes werden
beschreven, de archaïsche stijl en de schaamteloze sentimentaliteit van sommige
passages ontlokten schampere opmerkingen aan de literaire critici. Er viel ook enige
ergernis te bespeuren. Cyril Connolly begon zijn recensie enigszins kribbig met:
‘Eindelijk dan E.M. Forsters “ongepubliceerde homoseksuele roman”, waar we nu
al zo'n veertig jaar over horen.’
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Nu, zestien jaar later, heeft de roman minder te lijden onder de vloek van zijn
reputatie. Het wordt langzamerhand mogelijk Maurice te lezen binnen de context
van de tijd waarin het geschreven werd (tussen Howard's End en A Passage to India
in), in plaats van die van het jaar van verschijning. Vanwege het persoonlijke
onderwerp neemt het boek onmiskenbaar een eigen plaats in binnen het werk van
Forster, maar het zou onzin zijn te beweren dat het ondergeschikt zou zijn aan de
rest.
Maurice is niet zozeer een roman over homoseksualiteit, maar een seksuele
Bildungsroman, waarin de afwijkende geaardheid van de hoofdpersoon in een
vijandige maatschappij niet zijn ongeluk, maar juist zijn redding blijkt te zijn. In de
‘Terminal Note’, die Forster nog in 1960 aan het boek toevoegde, drukt hij het als
volgt uit: ‘Met Maurice probeerde ik een personage te scheppen dat in niets leek op
mijzelf of op wat ik dacht te zijn: iemand die knap is’, gezond, met een aantrekkelijk
lichaam en een trage geest, iemand die geen slecht zakenman is en nogal snobistisch.
Aan deze mengeling voegde ik een bestanddeel toe dat hem voor raadsels stelt, hem
wakker schudt, hem kwelt en ten slotte redt.’

E.M. Forster

Dit thema van de ‘persoonlijke verlossing’ keert in alle romans van Forster terug.
Het is onlosmakelijk verbonden met zijn liberaal humanistische visie; wie zich weet
te bevrijden uit de cocon van maatschappelijke conventies en, belangrijker, de vijand
in zichzelf het hoofd biedt, blijft behouden voor het leven. Bij al Forsters helden en
heldinnen (want hun strijd wordt gezien als heroïsch) voltrekt deze quasi-religieuze
verlossing zich door middel van passie en begeerte, de irrationele hartstochten in
hun persoonlijkheid die schuilgaan onder de dikke lagen ‘beschaving’. En altijd is
er iemand of iets dat deze passie opwekt, een verlosser die de beknelde ziel - meestal
onbewust - de weg naar het licht wijst.
In Maurice is de relatie tussen Maurice Hall en Clive Durham ten dode
opgeschreven, omdat er tussen hen geen sprake is van wederzijdse begeerte. In A
Room with a View spreekt Forster over ‘the holiness of direct desire’, en dat is precies
waarom Maurice uiteindelijk zijn geluk vindt in de armen van Alec Scudder, de
eenvoudige jongen uit het volk die als een reddende engel 's nachts door het raam
Maurice's slaapkamer binnenkomt.
Clive Durham is een schoolvoorbeeld van de homoseksuele theoreticus, die zijn
eigen gevoelens alleen onder ogen kan zien wanneer hij ze in verband brengt met
Plato of ze tot literatuur maakt. Zijn verhouding met de naïeve Maurice maakt hij
onwillekeurig tot een leugen, omdat bij hem het hoofd altijd boven het hart gaat. Zijn
keuze voor het huwelijk halverwege de roman is even beredeneerd als zijn
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homoseksualiteit. Hem wacht dan ook de straf die is weggelegd voor ieder
Forsteriaans personage dat op het beslissende moment terugschrikt voor direct contact
met het leven: hij eindigt als een kleinzielige landjonker, wiens verdorde ziel beheerst
wordt door de inhoudsloze rituelen en vooroordelen van de Edwardiaanse
upper-middle class.

Bezwaren
Het grote probleem met Maurice is natuurlijk dat de uiteindelijke redding van de
hoofdpersoon niet overtuigt. De relatie Maurice-Clive is van begin tot eind
geloofwaardig, zelfs hun zelfgekozen kuisheid, maar je hoeft geen cynicus te zijn
om te zien dat de liefde tussen Maurice en Alec geen schijn van kans heeft. Juist
omdat er tussen hen weinig meer speelt dan alleen begeerte, is het niet erg
waarschijnlijk dat hun idylle in de ongerepte natuur van Engeland langer dan drie
weken duurt; iets wat een van de eerste lezers van het manuscript, de biograaf Lytton
Strachey, ook al met veel vals genoegen constateerde.
Forster was zich wel bewust van de bezwaren die aan een dergelijk happy ending
kleefden. Zijn onvrede met A Room with a View kwam voort uit het besef dat het
einde van de roman, het huwelijk van Lucy Honeychurch met George Emerson, in
werkelijkheid het begin van alles was. Met Maurice echter lag de zaak nog
gecompliceerder; Lucy Honeychurch heeft haar lot in eigen handen, zij hoeft slechts
haar familie te trotseren, terwijl Maurice Hall gedwongen is alles op het spel te zetten:
zijn familie, zijn maatschappelijke positie, de culturele waarden waarmee hij is
opgegroeid. Het is duidelijk dat Forster hem zijn beloning niet wilde onthouden,
aangezien het zijn bedoeling met Maurice was aan te tonen dat de liefde van twee
mannen goed en verheffend kan zijn. Het slot van de roman is dan ook een symbolisch
einde, dat nauwelijks aansluit op de zakelijke case-history die eraan vooraf is gegaan.
Het is misschien Forsters tragiek geweest dat hij zich nooit helemaal heeft kunnen
losmaken uit de maatschappelijke klasse waar hij deel van uitmaakte. Het zijn de
kleine zielen uit zijn boeken die een onuitwisbare indruk op de lezer maken, de
bekrompen moeders, zusters en tantes, de hypocriete geestelijken en schoolmeesters,
niet de personages die de dragers zijn van de idealen van de schrijver. De bevrijding
die Forster zijn personages verschuldigd was, heeft hij zelden op een overtuigende
manier vorm weten te geven, omdat hij deze zelf slechts bij vlagen had gekend; ook
het slot van Maurice blijkt uiteindelijk de romantische droom van iemand die zelf
nog gevangen zit. Clive Durham is als personage oneindig veel interessanter dan
Alec Scudder.
Dat het verlangen om te ontsnappen een allesoverheersende rol in Forsters leven
speelde, mag blijken uit het eerste verhaal dat hij schreef: ‘The Story of a Panic’ uit
1902. Daarin ontsnapt de jongen Eustace in Italië aan een kring benepen volwassenen.
Tijdens een picknick raakt hij onder invloed van de genius loci, de god Pan. Hij vat
een warme vriendschap op voor de Italiaanse vissersjongen Gennaro, een relatie die
door de klassebewuste Engelsen niet wordt getolereerd. Eustace wordt opgesloten
in zijn kamer, springt uit het raam en verdwijnt spoorloos in het Italiaanse landschap.
In Maurice vertelt Forster hetzelfde verhaal. Toen hij dat boek schreef, was hij
een gevierd auteur, maar het verlangen naar iemand met wie hij zou kunnen
ontsnappen aan de wurgende greep van de Engelse samenleving was nog even groot
als in 1902, toen hij ‘The Story of a Panic’ schreef. Er valt veel af te dingen op
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Forsters postume roman, en niemand kan beweren dat het een meesterwerk is. Maar
misschien zijn het juist de ontroerende onbeholpenheid van sommige passages, het
onverbeterlijke optimisme van de auteur en de roekeloze wijze waarop hij de
geloofwaardigheid van zijn personages opoffert aan zijn romantisch
vriendschapsideaal, die Maurice zijn kracht geven.
■
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Wat gebeurde er in de eeuw zonder naam?
Dit jaar wordt zowel de ondergang van de onoverwinnelijk geachte Armada
in 1588 herdacht als de succesvolle intocht van Willem III in Londen
honderd jaar later. Het echec van de Armada betekende een eerste stap in
de afbakening van de katholieke en reformatorische invloedssferen in
Europa. Die afbakening kreeg een eeuw later haar definitieve beslag, toen
aan het expansionisme van Lodewijk XIV een halt werd toegeroepen:
Willem III, stadhouder der Nederlanden, stak, op uitnodiging, over naar
Engeland en redde zonder bloedvergieten de protestantse zaak. De aldus
ontstane fusie der reformatorische grootmachten maakte een eind aan de
godsdiensttwisten in Europa. Chris van der Heijden las de boeken die,
meest dit jaar, over deze twee gebeurtenissen verschenen zijn en brengt
de grote lijn aan.

Chris van der Heijden
Tussen de nederlaag van de Armada in de zomer van 1588 en de overtocht van
Willem III honderd jaar nadien ligt een eeuw van strijd om de ideologie - toen
hetzelfde als de godsdienst - van Europa. Zo bezien is het niet vreemd dat de schrijver
van de meest bekende studie over de Armada, Garrett Mattingly, vlak na de Duitse
invasie van West-Europa het plan opvatte om over de ‘onoverwinnelijke vloot’ te
schrijven. Dat gebeurde in juni 1940. In het voorwoord van de eerste editie van The
Defeat of the Spanish Armada (1959) vertelt hij dat een vorige generatie historici de
strijd tussen Engeland en Spanje vooral in het licht van economische belangen gezien
had. Voor negentiende-eeuwse burgerlijke historici uit een geïndustrialiseerd land
in een periode van imperialisme was het absurd om voor ideeën te vechten. Je vocht
voor geld of macht, iets anders deed nauwelijks ter zake. Maar, zo vervolgt Mattingly,
‘de mensen uit 1588 dachten anders. Voor hen was de botsing tussen de Engelse en
Spaanse vloot in Het Kanaal het begin van Armageddon, van een beslissende strijd
op leven en dood tussen de krachten van licht en duisternis. Welke de ene en welke
de andere kracht was hing natuurlijk af van het standpunt dat iemand innam, maar
door heel Europa werd een grens getrokken. En al namen de meeste naties eigenlijk
geen deel aan de oorlog, werkelijk neutraal was niemand. Heel Europa volgde
ademloos de zeeslag in Het Kanaal omdat men voelde dat niet alleen het lot van
Engeland en Schotland, Frankrijk en de Nederlanden ervan afhing maar dat heel het
Christendom er op het spel stond... In 1940 was dit gemakkelijker te begrijpen dan
in, zeg, 1890.’
Iets dergelijks speelde, zij het op minder spectaculaire wijze, een eeuw later. ‘De
wetten van Engeland’, vertelde de bisschop van Londen destijds in The House of
Lords, ‘de wetten van Engeland zijn als de dijken van Holland en het katholicisme
is als de oceaan. Als die wetten ooit gebroken worden, is overstroming
onvermijdelijk’. Die overstroming zou dan niet alleen Engeland treffen maar opnieuw
heel Europa. Lodewijk XIV had van Filips II de scepter van katholiek monarch
overgenomen en was onmiskenbaar met een offensief begonnen: 1672 was hij de
Republiek binnengevallen, in 1685 had hij de hugenoten verdreven; hij konkelde
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met de Engelse koning en mengde zich in de lappendeken van het voormalige Heilige
Roomse Rijk. Opnieuw zag de situatie er voor de protestantse landen dreigend uit
maar dat was dan ook tevens de laatste keer: met de nederlaag en dood van Lodewijk
XIV werd de grens voorgoed getrokken. Europa zou voortaan met twee varianten
van het christendom verder moeten. Komende Europees-internationale conflicten
zoals ten tijde van de Franse Revolutie, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zouden
niet langer het geloof als inzet hebben. In die zin werd er tussen 1588 en 1688 een
balans bereikt: tussen Renaissance en Reformatie aan de ene en Verlichting aan de
andere kant - om de handboektypering voor respectievelijk de zestiende en de
achttiende eeuw maar weer eens te gebruiken - ligt een eeuw zonder naam. Vaak
wordt deze ‘een crisistijd’ genoemd. Er zijn noemers als Barok en Classicisme
opgeplakt. Maar geen voldoet, omdat de zeventiende eeuw in eerste instantie
gekenmerkt wordt door de politieke bevestiging van een tweedeling: katholicisme
tegenover protestantisme.

7422 relikwieën
Zoals, Willem III in 1688 een sleutelfiguur was binnen het protestantse kamp, zo
vervulde Filips II ten tijde van de Armada dezelfde rol binnen het katholieke geloof.
En meer dan dat, hij was er de fakkeldrager van: een kleine honderd jaar tevoren
hadden zijn overgrootouders trots de titel ‘katholieke koningen’ aanvaard; zijn vader
was de belangrijkste tegenstrever van de Reformatie geweest; hijzelf werd door een
Engelse tijdgenoot gezien als ‘the most potent Monarch of Christendome’ in wiens
‘Dominions the Sunne can neither rise or set’ en door contrareformatorische ‘collegae’
als Ignatius van Loyola en Teresa van Avila als Gods hoeder aangemerkt. Filips
speelde deze rol met zoveel overtuiging dat het vaak aan dwaasheid lijkt te grenzen.
Zowel in de net herdrukte biografie van Geoffrey Parker als in de studie van deze
en Colin Martin over de Armada komt dat keer op keer naar voren. Zo wist Filips in
de loop van zijn leven maar liefst 7422 relikwieën in het Escoriaal bijeen te brengen.
Daaronder twaalf gehele lichamen, honderdvierenveertig hoofden en driehonderdzes
dijbenen. Een deel daarvan bewaarde hij in de slaapkamer. Van de tweeënveertig
boeken die hij in dezelfde ruimte bewaarde, was er slechts één niet theologisch. Het
gros van zijn schilderijencollectie had religieuze thema's. Hetzelfde gold voor zijn
bibliotheek. Om dan nog maar niet te spreken van de dagelijkse missen, de betraande
wangen bij het bidden, de zwarte kledij en dat paleis als een klooster. Op Corpus
Christi-dag 1570 liep hij blootshoofds door Córdoba en toen iemand hem wees op
het gevaar voor een zonnesteek antwoordde hij dat ‘op deze dag de zon geen kwaad
doet’. Colin Martin en Geoffrey Parker geven in hun studie een moderne verklaring
voor deze obsessie. Na verteld te hebben dat Filips in het persoonlijke leven veel
tegenslag ondervond en aanhoudend gebukt ging onder de last van een briljante
vader, schrijven zij dat hij ‘de kloof tussen die grote verwachtingen (van zijn vader)
en een gebroken familieleven met het geloof opgevuld (lijkt) te hebben’. Toch kan
dit maar een deel van het verhaal zijn want hiermee wordt niet verklaard waarom
juist het geloof en niets anders deze functie vervulde.
De zestiende eeuw was, zoals ook Mattingly al aangaf, fundamenteel verschillend
van de onze. Je zou kunnen zeggen dat hij bevolkt werd door mormonen,
Jehovah's-getuigen, Jesus people en andere Soorten gelovigen die wij niet anders
dan ‘bizar’ kunnen noemen. Voor dergelijke fanaten was (en is) het onbegrijpelijk
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dat er mensen bestaan die anders denken dan zij. Het probleem was alleen dat er
daarvan binnen het christendom nu twee varianten waren en dat beide de steun van
God claimden. De uitspraken van Filips ten tijde van de Armada-expeditie spreken
boekdelen. Meteen al na het vertrek werd de vloot door storm overvallen en de haven
van La Coruña binnengedreven. De commandant zag dit als een waarschuwing van
God en adviseerde zijn koning om de expeditie op te geven. Maar deze antwoordde
met een prachtig staaltje katholieke casuïstiek: ‘Als dit een onrechtvaardige oorlog
was, zou men deze storm als een teken kunnen zien waarmee Onze Vader te kennen
geeft dat wij hem niet langer mogen beledigen. Maar aangezien het een rechtvaardige
oorlog is mag men niet geloven dat God de vloot wil ontbinden. Integendeel, Hij zal
hem meer begunstigen dan wij ons zouden kunnen wensen.’ Het verliep anders zoals
bekend maar zelfs toen het rampzalige bericht Filips ter ore kwam, verloor hij de
zekerheid niet dat God op zijn hand was. Hij beval openbare gebedsdiensten om hem
te bedanken dat er niet nog meer verloren was gegaan en beperkte zijn klacht tot een
enkele filosofische treurspraak. ‘Ik zond de vloot tegen mensen, niet tegen wind en
water.’

Bloody Mary
Zo redeloos was zijn vertrouwen in God dat hij zelfs even vergat dat wind en water
volgens zijn leer van maar een wezen afhankelijk konden zijn, van dezelfde God
natuurlijk. Dit wil niet zeggen dat het geloof de enige reden was om de Engelsen aan
te vallen. Machtspolitiek was minstens zo belangrijk en aan de oppervlakte zelfs
belangrijker. Filips was met de Nederlanden in oorlog verwikkeld en enkele jaren
tevoren had een Engelse edelman tegen de wens van zijn vorstin in die landen de
soevereiniteit op zich genomen. Dat was Leicester. Zoiets was volgens alle politieke
maatstaven onaanvaardbaar. Bovendien had Filips in Engeland belangen die verder
gingen dan normale internationale verhoudingen. Op zevenentwintigjarige leeftijd
was hij voor de tweede keer getrouwd, nu met de vrouw die het jaar daarvoor (1553)
koningin van dat land geworden was, ‘Bloody Mary’. Zij leefde nog maar vijf jaar
en werd in 1558 opgevolgd door haar halfzusje die voortgekomen was uit hetzelfde
huwelijk dat de breuk tussen Rome en de Engelse kerk bewerkstelligd had. Elisabeth,
zo heette dat halfzusje, wordt in de katholieke literatuur dan ook aanhoudend in niet
mis te verstane bewoordingen bejegend. Als een ‘incestueuze bastaard, verwekt en
geboren in zonde uit de schandelijke courtisane Anna Boleyn’. Ze werd beschuldigd
van smerige lusten, schaamteloosheid, ketterij en wat al niet meer. Bovendien had
dezelfde Elisabeth in 1587 een katholieke koningin laten onthoofden, haar rivale
Mary Queen of Scots. En alsof dat nog niet genoeg redenen waren om voorgoed
korte metten met haar te maken, ze was ook nog eens de vorstin van allerlei kooplui
die het ‘rechtmatige’ rijk van Filips aan de andere kant van de oceaan bedreigden.
Op zoveel infamie was maar één antwoord mogelijk: een vloot met de kracht van
een heerschaar engelen, de Armada.
‘This is the greatest and strongest combination that was ever gathered in the
Christendom’, schreef John Hawkins aan Elisabeth vanuit zijn hut op het koninklijke
galjoen. ‘All the world never saw such a force as theirs was’, schreef een ander ‘in
haste and much occupied’ vanaf zijn vlaggeschip. Alle feiten wijzen er volgens Parker
en Martin dan ook op ‘dat Filips' meesterplan op een haartje na slaagde’. Dat is een
vrij verrassende opmerking want ook al gaat die Armada in de volksmond en citaten
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als bovenstaande voor ‘onoverwinnelijk’ door, in de Noordeuropese
geschiedschrijving werd dat veelal sterk gerelativeerd.
Een oudere historicus als J.E. Neale bijvoorbeeld, wiens zelden overtroffen
biografie van Elisabeth uit 1934 onlangs eveneens herdrukt werd, zou het met
bovenstaande beslist niet eens zijn geweest. In plaats van uitspraken van Engelsen
over de Spaanse macht citeert hij paus Sixtus V die vlak voor de expeditie gezegd
zou hebben dat hij een lage dunk had van de Spaanse Armada en een ramp voorvoelde.
Hij wijst erop dat de Spaanse vloot grotendeels nog mediterraan georienteerd was
(daar bevochten zij tenslotte de Turken, Lepanto 1571) en voor het oceaanwerk
minder goed uitgerust dan de Engelse. Van Filips geeft hij een armzalig plaatje. ‘61
jaar oud, gekweld door jicht en staar, vermoeid door werk en zorgen. Tussen gebed
en zaken nam hij nooit eens rust. Almaar schreef hij commentaren op berichten,
ondertekende hij documenten en stelde hij memoranda en bevelen samen. Net als
Elisabeth was hij een autocraat maar het ontbrak hem aan het vermogen op een
zinnige wijze gebruik te maken van andermans diensten. Zijn ministers waren
nullen...’ ‘De koning’, zo zou een tijdgenoot volgens Neale gezegd hebben, ‘denkt
en maakt plannen terwijl de koningin van Engeland handelt, serieus handelt’. Zo
wordt koningin Elisabeth als een soort ijzeren Greet voorgesteld, een zestiende-eeuwse
versie van Thatcher. ‘Ik weet dat ik het lichaam van een vrouw heb, zwak en week,
maar ik heb wel het hart en de maag van een koning en dan ook nog van een koning
van Engeland’, sprak zij in een legendarische speech nadat de mislukking van de
Armada bekend was geworden. Anders gezegd, zij en haar kapiteins brachten Filips
een nederlaag toe; Engelse moed tegenover Spaanse hoogmoed. Het is een versie
die vaak herhaald werd maar of zij juist is?
GLORIEUZE REVOLUTIE. DE WERELD VAN WILLEM EN
MARY door R. Bastiaanse en H. Bots. Catalogus bij de gelijknamige
tentoonstelling. Staatsdrukkerij, 136 p., f 24,90
WILLEM III EN DE GLORIOUS REVOLUTION door Hella Haassc,
F. Boersma, J.L. Price e.a. Groniek no. 101, 161 p., f 12,95
DE GLORIEUZE OVERTOCHT. De expeditie van Willem III naar
Engeland in 1688 door Arjen van der Kuijl. De Bataafsche Leeuw, 80
p., f 29,90
SEEDS OF LIBERTY. 1688 and the Shaping of Modern Britain door
John Miller. Souvenir Press, 128 p., f 65,55. Importeur Nilsson &
Lamm
IN HET GEVOLG VAN WILLEM III & MARY. Huizen en tuinen
uit hun tijd door Stefan van Raaij en Paul Spies. De Bataafsche Leeuw,
176 p., f 39,90
THE DEFEAT OF THE SPANISH ARMADA door Garret Mattingly.
Penguin Books, 383 p., f 36,50
ARMADA 1588-1988 door M.J. Rodriguez-Salgado c.a. Penguin
Books, 294 p., f 54,30
THE SPANISH ARMADA door Colin Martin en Geoffrey Parker.
Hamish Hamilton, 295 p., f 64,50. Importeur Nilsson & Lamm
QUEEN ELISABETH I door J.E. Neale. Penguin Books, 414 p., f
25,50
PHILIP II door Geoffrey Parker. Cardinal Books, 238 p., f 25,15
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WILLIAM AND MARY door Henri en Barbara van der Zee. Penguin
Books, 331 p., f 26,90
1688. REVOLUTION IN THE FAMILY door Henri en Barbara van
der Zee. Viking, 256 p., f 65,65. Importeur Nilsson & Lamm

Heroïsche apologie
Parker en Martin noemen dit soort verhalen ‘pseudo-patriotic jingoism and speculative
theorising’ en verklaren de nederlaag van de Armada uit een complex aantal factoren:
de voorzichtigheid van Panna die vanuit de Nederlanden over moest steken; de
onervarenheid van de Spaanse vlootcommandant; Filips' persoonlijke gedrevenheid;
weersomstandigheden. Het kan eveneens zo zijn maar waarschijnlijk komt Mattingly
toch met de verstandigste oplossing. Hij laat de verklaring voor het mislukken in het
midden en beperkt zich tot de mythe die ook voor zijn generatie zo bepalend was.
‘Het verhaal van de Armada, in een mist van goud vergroot en verdraaid, werd een
heroïsche apologie van de vrijheid tegenover de tirannie, een eeuwige mythe van de
overwinning
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van de zwakke op de sterke, van David op Goliath. In tijden van nood gaf het mensen
moed zodat ze tegen elkaar konden zeggen: wat we eens konden doen, laat zich
herhalen. In zoverre werd de legende van het verslaan van de Armada even belangrijk
als de feitelijke gebeurtenis - en misschien nog wel belangrijker.’
De nederlaag van de Armada (1588) en de Glorieuze Revolutie (1688)
als begin- en eindpunt van de strijd om de ideologie in Europa

Lodewijk XIV

En daarmee zijn we van de oorzaken bij de gevolgen. Het is een cliché te beweren
dat de nederlaag van de Armada het einde betekende van Spanjes zeemacht. Toch
is dat aantoonbaar onjuist want van latere datum. Zo ondernamen Engelse schepen
in 1589, overmoedig door succes, een tocht naar Portugal maar leden daar een even
smadelijke nederlaag als de Armada het jaar daarvoor. De Spaanse nederlaag, zo zou
je moeten zeggen, vormde eerder het begin dan het eind van hun Atlantische
vlootmacht (zoiets mocht tenslotte nooit meer gebeuren). In de komende decennia
wonnen de Engelsen dan ook nergens in de koloniën terrein. En tot slot betekende
de nederlaag ook weinig voor de situatie in de Nederlanden: als iets de successen
van Maurits in het komende decennium verklaart dan is dat de oplaaiende
godsdienststrijd in Frankrijk waardoor Parma zijn aandacht op het zuiden ging richten.
En daarmee heeft het verhaal van de Armada niets te maken.
Maar waarom dan dat gedoe over die nederlaag? Waarop is die mythe waarover
Mattingly spreekt dan gebaseerd? De verklaring is dezelfde als altijd: mythen zijn
gegrond op een kleine waarheid en grote verhalen, wat in dit geval hetzelfde is als
een flinke dosis propaganda. Direct nadat bekend was geworden dat de invasie mislukt
was begon de machine te draaien: in de Pieterskerk van Leiden werd de wimpel van
het Spaanse schip San Mateo opgehangen en dat verleidde eerst de lokale dichter en
vervolgens meerderen van zijn landgenoten tot poëmen en prenten; uit Engeland zijn
er niet minder dan vierentwintig liedjes over de Armada overgeleverd; in een pamflet
uit datzelfde land werd men gewaarschuwd voorlopig geen vis te eten, de beestjes
zouden door het slurpen van Spaans bloed met geslachtsziekten besmet zijn; in een
ander pamflet, geschreven door lord Burthley, Elisabeths meest vooraanstaande
minister, werden de Spanjaarden als bluffers afgeschilderd die ten onrechte Engeland
aangevallen hadden en slechts weerhouden waren door de heldhaftigheid van Elisabeth
en haar volk. Dit pamflet, in vele talen vertaald, eindigde met woorden die sindsdien
gemeengoed zijn: ‘...and so ends this account of the misfortunes of the Spanish
Armada which they used to call INVINCIBLE’. Het woord ‘onoverwinnelijk’ was
gelanceerd, ook wel omdat er iets van waar leek, maar voornamelijk omdat op die
manier de moed van de Engelsen werd vergroot. En daarmee aangetoond dat God
op de hand van de protestanten was:
The Lord no doubt is on our side
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which soon wilt work theirfall.

Maar al was het in 1588 nog propaganda, in de volgende decennia zou die kleine,
opgeblazen waarheid werkelijkheid worden. In Frankrijk kwam een protestantse
koning op de troon en kregen de hugenoten bij het Edict van Nantes gelijke
burgerrechten. Het werd steeds duidelijker dat de Noordelijke Nederlanden niet onder
Spaanse of katholieke gehoorzaamheid terug zouden keren. In Duitsland deed het
huis Habsburg nog een laatste poging keizerschap en katholicisme te verenigen maar
na dertig jaar strijd bleek dat dit niet haalbaar was. Bij de vrede van Westfalen in
1648 (waarvan onze vrede van Munster een onderdeel was) werd voorgoed erkend
dat het grootse rijk dat Filips II van zijn vader geërfd had - Heilig en Rooms - nooit
meer zou herrijzen: voortaan maakten ook protestanten aanspraak op diezelfde
heiligheid. Nog slechts een keer werd gepoogd die pretentie ongedaan te maken. Het
mislukken daarvan is vanuit een Europese optiek de betekenis van de Glorious
Revolution.

Een galjoen van de Armada. Detail uit een schilderij van Hendrik Cornelisz. Vroom, ongeveer
1600.

Tegenkracht
Uiterlijk was Lodewijk XIV net zo'n brave katholiek als Filips van Spanje. Innerlijk
was hij heel anders. Het verhaal wil dat hij slechts een keer in zijn leven een dag niet
ter kerke ging. Zijn hovelingen legde hij een loodzware hypotheek op door hen tot
hetzelfde te verplichten. Hij noemde zich de Rex Christianissimus, de
allerchristelijkste koning en was ervan overtuigd dat hij door God in die functie
aangesteld was. Maar al was hij mogelijk oprecht, oppervlakkig was hij ook. Bossuet
beweerde in een van zijn onovertroffen momenten dat de koning net zoveel van het
geloof begreep als een potkachel. En madame de Maintenon, de vrouw die hem het
beste van allen gekend heeft, schreef eens dat hij ‘de religie aan zijn persoon aan
wilde passen en niet andersom; alle uiterlijken komt hij na maar van de ware geest
trekt hij zich niets aan’. Maar al verschilt zijn aandrang daarmee principieel van die
van de diep devote Filips II, politiek gezien is er wel degelijk overeenkomst.
Lodewijk XIV sprak over het protestantisme nooit anders dan als over de
‘zogenaamde hervormde religie’ en stuurde vanaf het begin van zijn regering op de
uitroeiing daarvan aan. Zijn ongeluk was echter dat hij bij een van zijn
expansionistische escapades de tegenkracht opriep die hem ten slotte fataal zou
worden. Dat was Willem III die zonder de inval van Lodewijk in het rampjaar 1672
wellicht nooit zoveel aanzien gekregen zou hebben als hij in 1688 uiteindelijk bezat.
Willem III was op religieus gebied in het geheel niet fanaat, integendeel. In het
aardige portret dat Hella Haasse voor Groniek schreef, memoreert zij dat Willem,
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indien geen calvinist, een volgeling van Epicurus had willen zijn. Onder zijn
volgelingen bevonden zich katholieken en joden en alom beijverde hij zich voor
religieuze tolerantie. Dat neemt niet weg dat hij in 1688 de spreuk ‘Pro Religione
Protestante’ op de banieren van zijn schepen liet aanbrengen en in de literatuur
doorgaat voor de protestantse vorst bij uitstek. Hij moest wel. Niet alleen had hij dit
geloof nodig om zijn katholieke rivaal teweer te staan maar bovenal dwong de situatie
in Engeland hem tot een strikte keuze. Zo pragmatisch zou je het het beste kunnen
formuleren.
Mede onder invloed van de katholieke herleving in Frankrijk was de geloofsstrijd
ook in Engeland opnieuw opgelaaid. In de nu verschenen literatuur, met name bij
het echtpaar Van der Zee en John Miller, staan daarvan prachtige staaltjes. Het begin
was de zogenaamde Popish Plot uit 1678, een poging van katholieken om de koning
te vermoorden en het parlement omver te werpen. Het bleek later een soort Jules
Croiset-‘coup’ te zijn, maar hij slaagde wel. Honderden katholieken werden als
gevolg ervan in het gevang gegooid, vierentwintig geexecuteerd. De gravin van
Shaftesbury droeg voortaan een pistool in haar mof om zich tegen papen te verdedigen
en kinderen werden bang gemaakt met verhalen over bloeddrinkende aanhangers
van dit geloof. Katholieken werden zelfs verantwoordelijk gesteld voor de grote
brand van Londen. Het is dit soort fabeltjes, schreef Daniel Defoe bijna een eeuw
later, dat mensen ertoe brengt om hun laatste druppel bloed voor de strijd tegen
‘pauserij (popery) te vergieten, terwijl ze niet eens weten of dat nu een man is of een
paard’. Dat geldt mogelijk voor het volk, bij de adel speelde waarschijnlijk iets anders,
een connotatie die gezien de Franse omstandigheden voor de hand lag: katholicisme
is absolutisme. Lodewijk XIV bewees opnieuw wat Filips II al aangetoond had: dat
er onder de paraplu van de katholieke kerk veel minder pluriformiteit mogelijk was
dan onder het protestantisme. Jacobus II, sinds 1685 koning van Engeland, bevestigde
wat dat betreft de ernstigste vermoedens: door katholieken in rechterlijke en militaire
functies te benoemen, overtrad hij de Engelse wetgeving (de zogenaamde Test act)
op een uiterst gevoelig punt. En toen hij vervolgens probeerde die wet, dat wil zeggen
The House of Commons, zo te veranderen dat zijn maatregelen ‘legaal’ werden,
kreeg hij iedereen tegen zich. Ook de ‘royalisten’ die zich Tories noemden en zich
voor zijn omstreden opvolging beijverd hadden.
In 1688 zorgde hij, tactloos vorst, voor de druppel die de emmer deed overlopen.
Hij verplichtte de anglicaanse clerus om van de kansel een tractaat voor te lezen
waarbij de katholieken (en Dissenters) voor de wet volledige gelijkheid kregen.
Prompt daarop werd bekend dat hij (eindelijk) vader geworden was en dat betekende
zoveel als dat de katholieke en absolutistische ellende zou voortgaan. Daarmee was
de maat vol. Aan de overkant van Het Kanaal woonde zijn dochter Mary, van goede
protestantse huize en gehuwd met een man die de faam had dat hij de katholieke
oceaan wist te bedwingen, Willem III. Met hem waren in de loop van datzelfde jaar
al besprekingen gevoerd over een mogelijk ingrijpen en aarzelend had hij zich bij
het onvermijdelijke neergelegd. ‘Als hij door mensen van aanzien en stand uitgenodigd
werd’, zo beweerde de prins, dan was hij bereid ‘over te steken om de natie en het
geloof te redden’.

Beknotting van de koningsmacht
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De doorslag gaf een zoveelste veldtocht van de zonnekoning. Terwijl Franse troepen
in Bonn en dus op zo'n honderd kilometer van Maastricht lagen, had Willem een
onderhoud met raadspensionaris Fagel. De man zag in dat actie onvermijdelijk was,
gaf met de Staten van Holland toestemming en steun, Willem stak over, zijn
schoonvader vluchtte, het protestantisme werd gered, het katholicisme gestuit en de
koers van de-Engelse geschiedenis voor de komende eeuwen bepaald, om het lange
verhaal dat nu in boeken en tentoonstellingen herleefd wordt maar even kort samen
te vatten. Met name dat laatste heeft in de Engelse historiografie altijd nadruk
gekregen. Door de Glorieuze (= zonder bloedvergieten) Revolutie kreeg in Engeland
het parlement de touwtjes in handen en werd de koningsmacht dermate beknot (Bill
of Rights, 1689) dat de politiek van het land voortaan gematigd zou blijven.
Henri en Barbara van der Zee vatten dat in de epiloog bij Revolution in the Family
heel aardig samen door te schrijven dat ‘Engeland als gevolg hiervan gespaard bleef
voor bloederige revoluties als in Frankrijk en gewelddadige barensweeën zoals in
de loop van de negentiende eeuw elders in Europa’. Het is de vraag of je het op die
manier mag formuleren, vast staat wel dat men het zo altijd gezien heeft. Vast staat
ook dat katholicisme en expansionisme van Lodewijk XIV gestuit werden door de
oversteek van Willem III en het verbond dat er ten gevolge daarvan tussen de twee
grootste protestantse machten gesloten werd. Het zijn de grote wijsheden waarmee
geschiedenisboeken volgeschreven worden.
Maar verrassend in beide verhalen, Armada en Glorious Revolution, is iets anders,
iets kleins. Barbara en Henri van der Zee beginnen hun prachtige studie over 1688
met een citaat van de historicus-rebel Rowse: ‘Niet argumenten maar individuen zijn
de ware bouwstenen van de geschiedenis.’ En zo is het ook: lezend in de verhalen
over Armada en Glorieuze Revolutie kan je je niet aan de indruk onttrekken dat grote
politiek afhangt van kleine oorzaken. Sterker nog: hoe groter het een, des te kleiner
het ander. Dat is wat mij betreft de les van de twee herdenkingen van dit jaar.
Benieuwd hoe het volgend jaar met de Franse Revolutie zal gaan.
■
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Schaamteloze directheid
Denderende gevoelens in gedichten van Elly de Waard
Onvoltooiing door Elly de Waard Uitgever: De Harmonie, 68 p., f 22,50
Rob Schouten
De dichteres Elly de Waard heeft haar lezers eens getrakteerd op de regel: ‘Dat jij
nu met die ander gaat, dat maakt me kwaad.’ Een voor de poëzie wel buitengewoon
ongeraffineerde manier van zeggen, zo zeldzaam direct en tegelijkertijd naïef dat het
welhaast doelbewuste eenvoud moet zijn. De grote gevoelens (jaloezie in dit geval)
verpakt in klare taal. Of, zoals het heel wat sjieker op het omslag van De Waards
nieuwe bundel heet, ‘open’ en ‘transparant’. Onvoltooiing luidt de contaminerende
titel van het werk, met de aardige implicatie dat ook onvoltooidheid een procesmatig
gebeuren is.
De poëzie in Onvoltooiing slaat de geregelde poëzielezer met aanzienlijke stomheid
want De Waard heeft opnieuw gekozen voor een schaamteloze directheid. Het centrale
onderwerp is de Liefde, ‘in al haar aspecten’ maar met opnieuw veel nadruk op het
verlaten zijn, vanwaaruit dan vervolgens ook wel eens mooie herinneringen
opgeroepen worden. Dat aan deze gedichten een grote passie ten grondslag ligt wordt
de lezer niet verhuld. Voortdurend krijg je regels voorgeschoteld met ‘O’ en ‘Ah’:
‘O wat een heerlijk weer’, ‘Ah, hoe de huid van de keel / aan het hoofd dat zich /
achterover geworpen heeft / zacht en strak gespannen / is als fluweel!’ ‘O het diffuse
schuifelen van voeten’, ‘O, het ritme van stoplichten’. Ook het volgende fragment
liegt er niet om. Zich bewust van de ontrouw van haar geliefde, meldt De Waard,
‘ben ik tot moord tot / moord op wie zich tussen / ons stelt in staat.’ Van dik hout
zaagt men planken en van hevige emoties zaagt men poëzie, zo ongeveer.
Dat dit alles puur natuur en ongekunsteld zou zijn, wil er bij mij niet in. Veeleer
is het een provocatie, misschien wel tegen de poëtische gewoonte van gecondenseerde,
bijna transcendent en abstract geworden dictie van de heersende dichters, waartegen
ook uit die heel andere hoek der Maximalen momenteel gefulmineerd en gebeukt
wordt. In elk geval spreekt De Waards werk zich impliciet uit tegen een al te grote
transformatie van gevoelens tot poëzie. Als deze dichteres bijvoorbeeld een tongzoen
wil geven, zegt ze dat ook: ‘Ik wil je kussen op je mond / mijn tong tussen je lippen
steken.’ We mogen dit gerust ontboezemingspoëzie noemen en er lijkt zelfs een
zekere durf voor nodig om zo recht voor z'n raap je eigen zielstoestand, emoties en
geilheid uit te spreken. Maar de balans slaat in Onvoltooiing veel te ver door. Er
wordt in het geheel niet meer gedacht, alleen nog ondergaan. Op de buitenstaander
(en dat voel je je als lezer sneller naarmate gedichten intiemer worden) maken
sommige gedichten annex ontboezemingen een ronduit bespottelijke indruk. Wat
bijvoorbeeld te zeggen van:
O het ritme van stoplichten! Swingend
reed ik door de stad. Mijn voet pompte
het gas in een cadans die naar behoren
op de groene afgesteld was. O het
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mennen van de motoren. Het trekken
en remmen van hun paardekracht! Ik
als een wind die tussen hoge
gebouwen wordt aangezogen naar haar
toegevlogen, als een trein die zich
aan draden langs zijn sporen trekt
naar waar zijn bestemming wacht.

Dat liegt er niet om, helaas, want het ‘groots en meeslepend wil ik leven’-karakter
van zo'n ervaring leidt, onbewerkt, tot de poëzie van een brulaap.
Niet dat het allemaal zo hevig en gepassioneerd toegaat. Met name onder de
natuurgedichten bevinden zich beelden die door de dichteres eerder gefabriekt en
bedacht lijken dan dat je de natuur er de schuld van kan geven. Ook hier is het vaak
dik hout, niet van de emotie maar van de metaforiek. Zo spreekt zij ergens over ‘de
fijne schriftuur van dennen tegen de sneeuw’, die het ‘epos van de hellingen’ verhalen.
Dat klinkt me allemaal zeer overdreven en gewild in de oren. Soms lijkt ze opeens
meegesleept te worden door trosjes woorden die in het licht van de overige poëzie
‘moeilijk’ genoemd mogen worden. Dan krijg je regels als ‘een toef vielen / in de
tint van humus, de textuur van fulp’, waarbij de meer ongeletterde lezer aan wie deze
poëzie gemiddeld het best besteed lijkt, toch bedenkelijk vaak naar het woordenboek
zal moeten. Emoties en lyriek klinken bij De Waard eerder plomp en zwaar dan
‘open’ en ‘transparant’.

Lichamelijk
De bundel is, behalve in het schier orgastische ‘O’, ook verder zeer lichamelijk. Er
wordt druk gestreeld, gekust en bezeten. Dat het hier de sapfische variant der erotiek
betreft doet er niet veel toe. Integendeel, Onvoltooiing heeft juist nogal een
macho-toon. Van het associatief krabbelen der inner speech, ooit door de écriture
féminine als het typisch vrouwelijke schrijven gepropageerd, geen enkel spoor. Dit
is veelal ongezuiverd realisme in bed of daaromtrent.
De hoogliederen die De Waard over haar geliefde aanheft, geven al met al de
meeste aanleiding tot kritiek. Steeds opnieuw vervalt ze in de fout heftige gevoelens
ook heftig uit te drukken, mooie momenten ook zogenaamd poëtisch te bezingen.
De verhouding tussen de aanleiding en de schriftelijke weerslag is zo ongeveer één
op één, een zeer ongebruikelijke verhouding voor poëzie die, althans in dit geval,
ook haar ondeugdelijkheid bewijst.
De natuurgedichten zijn gemiddeld iets suggestiever al zijn sommige wel erg
mager en haikoe-achtig. ‘Een waterval van rozen / om het zwembad / en op het water
zelf / drijft een jasmijnblad’ - dat is natuurlijk niks. Vaak treffen haar lyrische
momenten, vol heilig ontzag, nauwelijks, maar er zijn regels die bewijzen dat ze veel
beter kan, zoals ‘Dauw is het zweet / van goden, eraf gelopen / in de nacht, of is het
het / water van hun ochtend- / lijke bad’. Het overheersende bezwaar dat veel van
de hier gepubliceerde poëzie holle passie biedt en bij een ander soort dichter nog
zeer ‘onvoltooid’ zou zijn, neemt niet weg dat het ook wel eens echt goed gaat zoals
in dit mooie kleinood:
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Elly de Waard

Dit is
het land van de stekende
torren aan een strand
waar een boot, als een pissebed die op zijn rug ligt,

Vervolg op pagina 12

Afgeprijsd
Komkommertijd is het in de Nederlandse ramsjboekhandels bepaald niet. Lezers van
dagboeken, biografieën en literatuurhistorische studies kunnen kiezen uit een ruim
aanbod. Zo is de Engelse editie verkrijgbaar van de bijna elfhonderd pagina's tellende
dagboeken van Dostojevski The Diary of a Writer (Martyrium, f 14,90). Veel
aandacht voor politieke vraagstukken en Dostojevski's slavofilie, maar vooral zeer
leesbare schetsen die van een verbluffend psychologisch inzicht getuigen. Zijn
beroemde toespraak, in 1880 bij de onthulling van een Poesjkin-monument gehouden,
werd ook opgenomen. Meer over Dostojevski in George Steiners Tolstoy and
Dostoevsky. An Essay in constrast (Martyrium, 355 p., f 8,90). Een erudiete,
bevlogen parallelanalyse van beider meesterwerken: ‘Er waren tussen Tolstoj en
Dostojevski punten van overeenkomst, er was een zekere affiniteit die de
tegenstellingen in hun naturen nog radicaler maakte.’ Ook Thomas Mann bestudeerde
Tolstoj. De aantekeningen die hij bij die studie maakte, kwamen terecht in een wat
wonderlijk boek: Thomas Mann's ‘Goethe and Tolstoy’. Notes and Sources
(Martyrium, 255 p., f 12,50). Een verzameling geannoteerde losse opmerkingen over
beide schrijvers, gevolgd door het essay dat Mann eruit samenstelde. Manns toespraak
is geschreven in 1921, toen een communistische toekomst ook voor Duitsland niet
onmogelijk leek. Een Russisch model lijkt hem niet in de rede te liggen: ‘Het
Duitsland van onze hoop zal van het koninkrijk der Sa- maritanen en bolsjewieken
verschillen als Goethes geest verschilt van die van Tolstoj.’
Sofja Andrejevna Tolstoja hield dagboek van vlak na haar huwelijk met Lev
Nikolajevitsj tot haar dood in 1919. De oorzaak van het weinig harmonieuze
gezinsleven van de familie Tolstoj is altijd bij Sofja gezocht. Wie haar aantekeningen
leest krijgt een ander beeld. Tolstojs moeilijk te doorgronden karakter komt uiteraard
uitgebreid aan de orde, maar ook schetst Sofja het literaire leven rond de door haar
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tegelijk gehate en geliefde echtgenoot. In de eerste volledige, uitstekend geannoteerde
Engelse editie beslaan The Diaries of Sophia Tolstoy 864 pagina's. Met register
(Martyrium, f 19,90). Een voortreffelijke biografie is die over de soldaat, schilder,
banneling en vrijheidsdichter Lermontov (1814-1841). Tragedy in the Caucasus.
Zijn korte en heftige leven wordt door Laurence Kelly schitterend beschreven. Het
noodlottige duel bijvoorbeeld wordt aangrijpend gereconstrueerd. Lermontov kijkt
met vernietigende minachting op zijn tegenstander neer en weigert te schieten. Voor
althans de schutter in de man tegenover hem had Lermontov meer respect mogen
koesteren: die had aan één goed schot, recht door het hart, genoeg. Het eerste
commentaar van de tsaar op het gebeurde was weinig vleiend: ‘Een hondse dood
voor een hond.’ Toen hij door zijn zuster, de hertogin van Weimar, tot de orde was
geroepen was zijn reactie: ‘Heren, de man die Poesjkins plaats bij ons in had kunnen
nemen is gedood.’ Ook een op zijn minst ironisch commentaar: Poesjkin werd vier
jaar eerder in een duel gedood (‘Martyrium, 259 p., f 7,90).
Ook een aantal voortreffelijke werken over Engelse auteurs werd afgeprijsd.
Bijvoorbeeld Leo Gurko's studie over Joseph Conrad Giant in Exile (Martyrium,
258 p., f 9,90). Conrad mag in de negentiende eeuw zijn opgegroeid, schrijft Gurko,
hij is in de loop van zijn leven het negentiende-eeuwse vooruitgangsdenken ontgroeid.
De laatste literaire representant van dat denken, Bernard Shaw, werd door Conrad
diep veracht. Gurko meldt zelfs dat Conrad, toen Shaw zijn werk had aangevallen,
van plan is geweest deze voor een duel uit te dagen.
Martin Meisel schreef Shaw and the Nineteenth Century Theater (Martyrium,
477 p., f 12,50). Shaw zelf heeft altijd de schatplicht benadrukt aan de toneelstukken
die hij in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw had gezien. Meisel
laat zien hoe Shaw voor zijn eigen werken putte uit vroegere, populaire drama's. In
zijn ‘reconstructive criticism’ toont Meisel een enorme bekendheid met de
toneelpraktijk van het eind der negentiende eeuw.
Reconstructie speelt ook in het oeuvre van de Engelse literair criticus, dichter en
schrijver Peter Ayckroyd een belangrijke rol. De bouwstenen voor zijn historische
werken ontleent hij voor een niet onaanzienlijk deel aan zijn fantasie. In zijn Chatteron
(1987) schreef hij een intelligente roman over dit halffictionele genre. In The Last
Testament of Oscar Wilde bedacht hij het dagboek dat de in Parijse ballingschap
levende Wilde in de laatste maanden van zijn leven zou hebben bijgehouden
(Martyrium, 185 p., f 9,90). ‘Het zal niet lang duren,’ schreef The Sunday Times,
‘voor sommige van Ayckroyds Wildeismen in citatenboeken onder Wildes naam
zullen opduiken.’
Oskar Schlemmer hield een dagboek bij en schreef brieven. Zijn vrouw maakte
een selectie en Krishna Winston vertaalde een en ander in het Engels: The Letters
and Diaries of Oskar Schlemmer (De Verbeelding, 425 p., f 24,50). Notities
natuurlijk over Bauhaus, kunst in het algemeen, theater, en hier en daar ontspannen
verslagen als van een vakantie aan de Baltische kust. Schlemmer houdt van vliegeren.
Vorig jaar zomer werd in Zürich en Frankfurt een overzichtstentoonstelling gehouden
van het werk van de Franse schilder Eugène Delacroix. De zeer uitgebreide catalogus
werd afgeprijsd (De Slegte, 343 p., f 34,50). Voorin enkele beschouwingen en ‘Ein
halber Tag mit Eugène Delacroix’ door George Sand. Chopin begreep niet veel van
Delacroix' schilderijen, schrijft Sand. Andersom was Delacroix een in muziek
geïnteresseerd mens. Zijn Chopin-portret is natuurlijk in de catalogus te vinden, het
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moest ooit een dubbelportret worden met dat van George Sand. De kunsthistoricus
Lee Johnson laat zien hoe dat er ongeveer uit had zullen zien.
Een zeer aardig boek is Turner Abroad, een verzameling aquarellen,
krijttekeningen, die deze Engelse schilder maakte op zijn reizen door Frankrijk, Italië,
Duitsland en Zwitserland. Je hoeft niet speciaal dol op Turners schilderkunst te zijn
om door zijn warme, heerlijke beelden in een reiskoorts te ontsteken (De Verbeelding,
f 29,50).
Op lange zeereizen werd vroeger gezongen. C.A. Davids verzamelde een aantal
van die liederen en schreef er een uitstekende beschouwing bij. Hij baseert zich
daarbij op een onthutsende hoeveelheid literatuur. Wat lijdt den zeeman al verdriet.
Het Nederlandse zeemanslied in de zeiltijd (1600-1900) (De Slegte, 162 p., f 9,95)
bevat vele vergeten maritieme evergreens. Bijvoorbeeld ‘Toen dreev’ men voor de
wind / Op Gods genaden heen: / Een landt wordt ons bekent / Een tooren ons
verscheen / Yrlandt wil dit verstaen / Kingsael raeckten wy t'lande; / Daer lagen noch
vier doodt / Met menschen vleesch in d'handen.’
ATTE JONGSTRA
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Rembrandt als artistieke tegenpool van het vroegkapitalisme
Knoeien in de boeken van Rembrandts onderneming
Rembrandt's Enterprise The Studio and the Market door Svetlana Alpers
Uitgever: Thames and Hudson, 160 p., f 80,40 Importeur Nilsson & Lamm
Gary Schwartz
Zelfs in de literatuur over een kunstenaar wiens invloed op de mensheid in gunstige
zin wordt vergeleken met die van Jezus Christus gaan de stellingen die naar voren
worden gebracht in het nieuwe boek van Svetlana Alpers ten voordele van Rembrandt
niet onopgemerkt voorbij. Hoewel Alpers ‘voorstelt om (Rembrandt) niet buiten
maar binnen zijn cultuur te zien’, is het niet onbillijk om te zeggen dat ze hem er
boven plaatst. Haar Rembrandt oefende totale controle uit, niet alleen over zijn werk,
maar ook over alle sociale en economische mechanismen die hij nodig had om dat
werk te maken en zijn waarde vast te stellen. Zelfgeschapen kunstenaar als hij was,
speelde hij de god over zijn modellen, leerlingen, mecenassen en klanten, heerser
over de kunsttraditie van het verleden en voor het nageslacht dictator van de waarde
die beeldende kunst op de markt heeft.
Stelselmatig bouwt ze haar pleidooi op door in vier hoofdstukken het koninkrijk
van Rembrandt van centrum naar periferie te construeren:
I. ‘De hand van de meester’: over Rembrandts ‘beroep op de hand’ als basis voor
zijn eis om ‘een zelf te vormen’;
II. ‘Het theatrale model’: over ‘de centrale rol van toneelopvoering in het atelier
van Rembrandt’, een omgeving waarin hij schilderde ‘alsof hij de regisseur van
zijn eigen toneelgezelschap was’;
III. ‘Een meester in het atelier’: over ‘de heerschappij van een meester over de
wereld, die hij in het atelier bracht’, en die aan zijn werken een ‘effect van
uitzonderlijkheid en eigenheid’ verleende dat ‘een toetssteen’ is geworden ‘voor
wat de westerse cultuur, in zijn tijd en in de onze, heeft opgevat als de
onherleidbare uniciteit van het individu’;
IV. ‘Vrijheid, kunst en geld’: hoe Rembrandt, door zichzelf tot producent van
handelsartikelen te maken en de resultaten op de markt te brengen ‘het
kenmerkendste kunstwerk van onze cultuur’ uitvond - ‘een handelsartikel (...)
dat door zijn bijzondere aanspraak op het aura van individualiteit en op een
hoge marktwaarde gaat horen bij de fundamentele kanten van een vrije
(kapitalistische) onderneming’.
Hoewel elke opeenvolgende invloedssfeer groter en opener is dan de vorige, wordt
nooit het punt bereikt waarop Rembrandt verantwoordelijkheid begint te delen met
of macht gaat overdragen aan de buitenwereld. Hij is een autist aan de ezel, een
demiurg in het atelier en op de kunstmarkt een schepper van de waarden op grond
waarvan zijn werken beoordeeld moeten worden.
Zelfs het menselijk leven, of, zoals Alpers het onpersoonlijk uitdrukt, ‘de
sterfelijkheid van het vlees’, was voor haar held gewoon het zoveelste atelierrekwisiet.
‘In zijn atelier wordt de dood een gebeurtenis (...) Ik wil niet suggereren dat
Rembrandt om (De zelfmoord van Lucretia) te schilderen een sterfgeval in het atelier
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ensceneerde (...) maar (...) het was de hand van de schilder die de borst van Lucretia
met bloed bevlekte zodat hij, en wij, haar konden zien doodgaan. Haar gefingeerde
zelfmoord was de daad van de schilder.’
Alpers beseft dat een aldus geconstrueerde Rembrandt nu niet bepaald een burger
is van de Hollandse samenleving waarin zij voorstelt hem te integreren. Zoekend
naar een historisch hoekje om hem in onder te brengen, komt ze vernuftig met wat
zij noemt het model of paradigma van de vrije kapitalistische markt, in tegenstelling
tot het mecenaat. Het contrast tussen de twee, zoals Alpers dat voorstelt, was absoluut
en verklaart Rembrandts beroepsmatige en artistieke gedrag in al zijn facetten: ‘Met
zijn wijze van schilderen, maar ook met de wijze waarop hij modellen behandelde,
weigerde Rembrandt in feite tegemoet te komen aan de eisen van het mecenaat (...)
De betrekkingen met zijn cliënten werden eerder gekenmerkt door een economie
van geld en markt dan door de verplichting ten opzichte van mecenassen en het
daarbijbehorende begrip van dienstverlening. Rembrandt voelde zich duidelijk meer
op zijn gemak met het verspreiden van zijn schilderijen door onderhandelingen te
voeren met schuldeisers dan door diensten te verlenen aan mecenassen (...) Als
gelijkmaker van mensen bevrijdde de markteconomie de mens van de sociale banden
of hiërarchie van de vroegere samenleving (...) Het aldus beschreven systeem was
Rembrandts smaak.’
Ofschoon de auteur zich niet laat verontrusten door het feit dat nog geen twee
economen het eens zijn over hoe een model van een functionerende markt
samengesteld moet worden, is het zeker niet handig om zo over de kwestie heen te
stappen: ‘Het is niet de ideologie van het systeem, waar op het ogenblik erg veel
aandacht aan wordt besteed, maar het feit dat het een systeem van
vertegenwoordigingen was dat voor ons van belang is. Rembrandt was ook een maker
van “vertegenwoordigingen”: vandaar dat het zo toepasselijk is dat hij beeldende
kunst veranderde in een handelsartikel dat uitgewisseld moest worden op een als
zodanig opgevatte markt.’

Onbarmhartig strijdperk
Dit abstracte beeld, zo bizar als het is, van Rembrandt als de artistieke
eenmanstegenpool van het vroege moderne kapitalisme, verklaart het
buitenproportionele imago van een naïef optimistische Rembrandt waar men graag
voor zou zwichten. Desalniettemin zou ik de lezer willen aanraden dat niet te doen.
Helaas voor de centrale stelling van Alpers' boek was de kapitalistische markt van
het zeventiende-eeuwse Holland niet de markt die zij erin wil zien. Deze markt kwam
geenszins voor het mecenaat in de plaats, maar werkte juist in samenhang met dit
systeem, en beperkte daarmee de toegang tot de financiële macht tot de paar families
die ook politieke ambten bekleedden. Het systeem dat Alpers roemt als een
‘gelijkmaker van mensen’ bereidde de weg voor een tijdperk van nepotisme, corruptie
en autocratie die duurde tot, en, zeggen sommigen, de oorzaak was van, de ondergang
van de Republiek. Het was een ijskoud onbarmhartig strijdperk met een voortdurend
slinkend aantal toonaangevende spelers, dat geen verstandig mens zonder bescherming
betrad. Als men dus de Hollandse financiële markt als een model voor Rembrandts
onderneming wenst te zien, dan kan men deze niet gebruiken, zoals Alpers dat doet,
om het mecenaat en de bijbehorende onderlinge betrekkingen tussen mensen uit te
sluiten.1
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Op een letterlijker niveau dan dat van modellen en paradigma's: een portrettist en
specialist in historische schilderijen als Rembrandt bleef grotendeels afhankelijk van
persoonlijke banden met mensen die genoeg geld hadden om beeldende kunst te
kopen en die op hun beurt hun fortuinen vergaarden of behielden op grond van hun
hoger aandeel in het mecenaat. Zowel Alpers' voorbeelden als haar argumenten laten
zien dat ze hier niet van op de hoogte is, zoals ook niet van het aanhoudende belang
van het mecenaat voor dure beeldende kunst. ‘Het schilderij in Liverpool uit de
collectie van Charles I is een van de enige twee zelfportretten die tijdens Rembrandts
leven als zodanig in collecties zijn beschreven - het andere was eigendom van de
handelaar De Renialme. Koning en handelaar: zij vertegenwoordigen de oude wereld
van het mecenaat en de nieuwe markt voor zelfportretten.’ Alpers verzuimt te
vermelden dat De Renialme een van de Amsterdamse handelsagenten was aan het
Brandenburgse hof, waaraan hij waarschijnlijk werk van Rembrandt heeft verkocht.2
Bovendien, doordat ze alleen vermeldt wie er tijdens Rembrandts leven eigenaar van
zelfportretten is geworden, vermijdt ze te moeten vermelden dat er tientallen jaren
na zijn dood de collecties van Lodewijk XIV, keizer Karel VI, kardinaal Leopoldo
de Medici en keurvorst Johann Wilhelm zelfportretten van hem bevatten. Alpers'
behoefte om de rol van het mecenaat in Rembrandts loopbaan af te zwakken, brengt
haar ertoe om geringschattend te oordelen over Jan Six en voorbij te gaan aan het
feit dat de opdrachten van stadhouder Frederik Hendrik aan Rembrandt in de jaren
1628 tot 1633 en in 1646 ongeveer twintig modale jaarinkomens waard waren.3

De man met de gouden helm, ten onrechte toegeschreven aan Rembrandt

Maar zelfs in haar eigen termen geeft Alpers een verkeerde voorstelling van
Rembrandt. ‘Het was in Rembrandts tijd dat het individu in voor die tijd nieuwe,
economische termen gedefinieerd begon te worden (...) Het wezenlijkste bezitsrecht
van elk mens (...) is het recht op bezit in eigen persoon (...) Het was Rembrandt die
dit in zijn kunst centraal stelde - zelfs in de beeldende kunst als zodanig.’ Als Alpers
ook maar een blik op de balans van Rembrandts onderneming had geworpen, dan
zou ze hebben beseft dat Rembrandt als persoon niet onbezwaard was. Zijn
belangrijkste bron van inkomsten was de erfenis die Saskia aan Titus had nagelaten
en die Rembrandt tijdens de vijftien jaar dat hij het meest afhankelijk was van de
vrije markt heeft opgemaakt. Dat had tot gevolg dat hij door de rechter insolvent
werd verklaard, zodat hij vijf jaar onder curatele van het hof kwam te staan. Op de
dag dat deze werd opgeheven, liet de kunstenaar die ‘de markt opging, niet alleen
omdat hij vrij van de mecenassen wilde zijn, maar ook omdat hij zelf vrij wilde zijn’
zijn zoon en minnares een bedrijf oprichten om hem te beschermen tegen die
schuldeisers waarbij hij zich zo op zijn gemak voelde.4
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We zien dus dat Rembrandt de laatste vijfentwintig jaar van zijn leven in financiële
zin niet meer helemaal eigen baas was. Hij verpandde wel de persoon die zijn
wezenlijkste bezit was - niet aan de kunst, maar aan zijn minderjarige zoon en zijn
concubine, in een onderneming waarvoor zij alle risico droegen. Zij betaalden voor
Rembrandts vrijheid met hun eigen persoon en bezit. Is dit dezelfde Rembrandt van
wie Alpers met klem beweert dat hij ‘bij het maken van kunst de bevestiging van
gezins- of hofnormen vermijdt’? Zou hij alleen al van Frederik Hendrik en Titus een
derde of meer van het tijdens zijn leven verdiende inkomen hebben aangenomen en
‘geweigerd hebben de normen’ van hof en gezin ‘te bevestigen’? Zelfs al zijn zulke
eenzijdige transacties denkbaar, dan nog was Rembrandt van Rijn zeker niet het
superieure wezen dat in staat was ze aan te gaan.
Zo extreem als Alpers' stellingen ten aanzien van Rembrandts dominerende positie
tijdens zijn leven al zijn, nog indrukwekkender zijn ze als het gaat om het nageslacht.
Haar boek begint en eindigt met de poging te begrijpen wat er gebeurt wanneer een
werk van de kunstenaar ‘die synoniem geworden is met waarde zelf niet meer aan
hem wordt toegeschreven’, zoals het museum van Berlijn in 1986 deed met De man
met de gouden helm. ‘Wat moet men denken van het verontrustende feit dat sommige
van de werken van juist die kunstenaar, van wie de schilderijen gezien worden als
paradigmatisch van originaliteit, door andere handen geschilderd zijn? (...) Het lijkt
een wrede paradox dat het probleem van de authenticiteit wordt gesteld als het gaat
om juist die kunstenaar wiens werk gewijd schijnt aan het tentoonspreiden van
(individualiteit) als een der hoogste deugden.’5

Gouden hand
Aan het eind van haar boek, na Rembrandts buitengewone rol bij het creëren van
waarde in de kunst te hebben vastgesteld, lost ze de paradox als volgt op: ‘(...) de
waarden die worden opgeroepen en naast elkaar worden geplaatst - menselijke,
esthetische en economische - zijn bijna te mooi om waar te zijn (...) Het is geen
wonder dat De Man met de gouden helm als een wezenlijke en canonieke Rembrandt
wordt beschouwd. En dat blijft zo, ook al wordt zijn echtheid in twijfel getrokken.
Het schilderij mag dan misschien niet van zijn hand zijn, maar de oude man is een
individu uit de stam van Rembrandt - een kunstenaar wiens onderneming niet
herleidbaar is tot zijn eigenhandige oeuvre.’ Ik durf deze woorden niet te parafraseren,
uit angst dat ik ervan word beschuldigd ze te verdraaien. Maar laat me ze
herformuleren om beter te doen uitkomen waarde nadruk ligt: De man met de gouden
helm blijft een wezenlijke en canonieke Rembrandt, ook al is het niet van zijn hand.
Rembrandt doet het nog een stukje beter dan Midas: zijn gouden hand was magnetisch.
Weer verkoopt Alpers een metafoor zonder dat ze de moeite neemt om na te gaan
of deze naar iets in de echte wereld verwijst. Een snelle blik op hoe De man met de
gouden helm zijn canonieke status heeft verkregen, onthult de loosheid van haar
bewering. Het schilderij was tot 1890 geen Rembrandt (het werd zover wij
[Vervolg op pagina 10]
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Eindnoten:
1 De platte stereotype van het mecenaat in Alpers' boek was niet nodig geweest. In 1985 heeft
Martin Warnke een voortreffelijke studie over het hofmecenaat gepubliceerd die een enorme
bijdrage tot ons begrip van het verschijnsel betekent: Hofkünstler: zur Vorgeschichte des
Modernen Künstlers, Keulen, DuMont Buchverlag. Een van de belangrijkste dingen die hij stelt
is dat het hof, in vergelijking met de stad, de kunstenaar niet minder, maar meer vrijheid ten
opzichte van de artistieke en economische conventies bood. Zijn conclusies zijn niet allemaal
op Rembrandts omstandigheden van toepassing, maar die dat wel zijn, zijn regelrecht in
tegenspraak met Alpers' idee van mecenaat als slavernij.
2 Gary Schwartz, Rembrandt, his life, his paintings, Harmondsworth, 1985, pgs. 226-33. Paul
Seidel, ‘Die Beziehungen des grossen Kurfürsten und König Friedrichs I zur Niederländischen
Kunst’, Jahrbuch der königlich Preussischer Kunstsammlungen 11 (1890), pgs. 119-49. Het
is niet waar dat de twee schilderijen die Alpers noemt de enige zelfportretten waren die als
zodanig tijdens Rembrandts leven zijn beschreven. Er was er ook een in de collectie van Martin
van den Broek, die vijf schilderijen van Rembrandt in zijn bezit had en met weer andere
mecenassen banden had.
3 Frederik Hendrik heeft weldegelijk tijdens deze jaren vijftien, en misschien wel ruim twintig,
schilderijen aangekocht. Zover wij weten brachten vijf werken 600 gulden op en twee werken
1200 gulden. Een goed inkomen van een neringdoende of een ambachtsman bedroeg 500 gulden.
Dit weet Alpers natuurlijk wel, maar ze stelt het liever voor als een kwestie van opvatting dan
als een zaak van feiten. ‘Er is niet genoeg bewijs voor Gary Schwartz’ voorstel om uit te gaan
van een hoffase in de vroege loopbaan van Rembrandt’ (pg. 140, noot 7). Over een daarmee
samenhangend probleem schrijft Alpers: ‘Schwartz beweert iets vergelijkbaars over Rembrandt
en de markt, maar geeft er een negatieve draai aan’ (pg. 151, noot 33), op zo'n onbekommerde
manier dat het op muziek gezet zou kunnen worden: ‘Schwartz says Tomato and I say Tomahto.’
(Noot van de vertaler: een verwijzing naar een lied van George Gershwin: ‘Let's call the whole
thing off’, onder andere uitgevoerd door Ella Fitzgerald en Louis Armstrong in 1957.)
4 Walter L. Strauss en Marjon van der Meulen, The Rembrandt Documents, New York, Abaris
Books, 1979, pg. 463. Alpers' verwijzing naar het bedrijf als ‘een door anderen gedreven zaak’
(pg. 97) is onjuist en misleidend. Rembrandt runde de hele bedoening, met Titus en Hendrickje
als stromannen.
5 Deze passage, waarin Alpers haar belangrijkste probleem formuleert, gaf me een flits van
déjà-lu. En inderdaad, een zoektocht door mijn bibliotheek leverde een boek op dat drie jaar
voor Rembrandt's Enterprise uitkwam, waarin men kan lezen: ‘De studie van Rembrandt wordt
ernstig bemoeilijkt door een wrede paradox. Hoewel Rembrandt zelf wordt beschouwd als de
meest unieke kunstenaar die ooit heeft geleefd, ontbreekt het al zijn schilderijen afzonderlijk
zo aan uniciteit dat ze voortdurend aan andere handen worden toebedacht. Mijn eigen overtuiging
is dat deze paradox een rechtstreeks gevolg is van Rembrandts wijze van schilderen, lesgeven,
samenwerken en verkopen van zijn werken en daarom onlosmakelijk met zijn persoonlijkheid
verbonden is.’ Schwartz, op. cit. pg. 8.
Als Alpers dat boek al in haar tekst en noten noemt, wat ze in dit geval niet doet, is dat alleen
om op een verschil van mening te wijzen.
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Tijdschrift
Een lid van een zangkoor krijgt midden in de uitvoering van de Matthäus Passion
last van kriebelhoest en zoekt een veilig heenkomen door zich van de speciaal voor
de gelegenheid in de kerk opgerichte houten tribune af te laten zakken. Gedurende
enige minuten hangt de zangeres aan haar handen aan de rand, terwijl ze het geschikte
moment afwacht (als de solist klaar is en het koor weer moet invallen) om zich naar
beneden te laten vallen - de afstand bedraagt een meter of drie. Intussen laat Margriet
de Moor, de schrijfster van dit verhaal in Optima, jaargang 6, nr 1, haar personage
de kerk en het publiek in kijken: ‘Ze onderscheidde neuzen, kinnen, de vorm van
een voorhoofd.’ Hier heb ik een tijd over nagedacht en het lukte me niet om de situatie
voor me te zien. De zangeres staat helemaal achterin het koor, ofte wel op de bovenste
rij van de aflopende tribune, en op de hoek. Dan zijn er twee mogelijkheden: aan de
achterkant eraf of aan de zijkant. In geen van beide gevallen, lijkt me, is er sprake
van ook maar enig uitzicht. Iemand die ergens aan hangt, hetzij een balkonrand of
een vensterbank, doet dit altijd met het gezicht naar het object toe: men kijkt dus
naar de muur, en in dit geval de achter- of zijkant van de tribune. Het is nog
voorstelbaar dat de zangeres opzij kijkt, maar afgezien van de energie die dit kost
voor iemand die het niet gewend is aan haar handen boven een diepte te hangen, zou
het gezichtsveld voor een groot deel toch in beslag genomen worden door haar linkerof rechterarm en door de aflopende tribune. Zo'n niet-kloppend detail is storend en
verzwakt het verhaal, waarin de flash-backs over haar zoon die niet gelukkig is toch
al een met de haren erbij gesleepte indruk maken. Het andere korte verhaal in Optima
is van A.F.Th. van der Heijden. ‘Een ezel met vijf poten’ gaat over een man die zich
met louche geldzaken bezighoudt en per ongeluk met de wereld van de porno in
aanraking komt. Het verhaal zit heel geraffineerd in elkaar met een langzaam
oplopende broeierige spanning en een ontknoping als een mokerslag. De overige
stukken in Optima zijn van beschouwende aard of bewegen zich op het gebied dat
de redactie met ‘boekwezen’ aanduidt: curiositeiten of wetenswaardigheden in soms letterlijk - de marge van het boek. Zo ontdekte Lucas Ligtenberg op de
Amsterdamse vrijmarkt op Koninginnedag een exemplaar van Jacques Gans'
sleutelroman Liefde en goudvisschen uit 1946. Het bijzondere van de vondst is dat
Gans zelf in de kantlijn de sleutel verstrekt tot zijn hoofdpersonen, als
tegemoetkoming voor het meisje aan wie hij zijn boek - met opdracht - cadeau deed.
Dat levert een aardig anekdotisch stukje op, dat heel typerend is voor wat Optima
zich ten doel stelt: marginalia opdiepen uit de baaierd van de vervlogen of
contemporaine literatuurgeschiedenis en die oppoetsen tot een smakelijk hapje.
Boudewijn Buch mag zich daar ook graag mee bezighouden. In zijn serie ‘Index
Lexicorum’ doet hij deze keer een greep in de naslagwerken op het gebied van de
popmuziek. Secundaire, tertiaire en volgens mij zelfs quartaire (hoe moet je anders
een boek noemen dat gaat over de teksten die bijgeleverd worden bij verschillende
verzamelelpees die samengesteld zijn uit het werk van Elvis Presley?) literatuur
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passeert de revue. Een beetje duizelig werd ik er wel van. Van Bas Heijne een stuk
over Byron en de receptie van diens epos ‘Don Juan’. Heijne laat zien waar in ‘Don
Juan’ het meesterwerkachtige schuilt, maakt duidelijk waarom zijn tijdgenoten geen
waardering hadden voor Byrons gesol met conventies en wijst op de Italiaanse cultuur
die bij Byron tijdens zijn langdurig verblijf aldaar de ontwikkeling van ‘een gevoel
voor het burleske’ teweegbracht.
BR

[Rembrandt als artistieke tegenpool van het vroeg-kapitalisme vervolg]
weten tenminste nooit als zodanig verkocht of aangekondigd). In 1897 werd het
eerste schilderij op advies van de legendarische Wilhelm von Bode, de grootste
Rembrandt-deskundige uit die tijd, door de recentelijk gestichte Kai
ser-Friedrich-Museums-Verein (Vrienden van het museum) gekocht, voor het museum
waar Bode de autocratische directeur van was. Met andere woorden, het kwam
algemeen bekend te staan als een Rembrandt juist op het moment dat het voorwerp
was van een opmerkelijke sociale transactie tussen Bode en de burgers van Berlijn
die hem adoreerden.6
Geen wonder uiteraard dat het een van de verplichte bezienswaardigheden werd
van die kunsttempel, en een canonieke Rembrandt. Bodes ongerechtigde aanvaarding
van dit tot dan toe obscure werk als een Rembrandt, waarvoor de gebruikelijke prijs
van 20.000 mark werd betaald, was bijna een wedergeschenk aan de Verein.
Met zijn terugkeer tot de status van non-Rembrandt in 1986, is het schilderij het
voorwerp geworden van een nieuwe transactie tussen het museum van Berlijn en
zijn publiek. De aandacht die ze opeisten voor de herziene opvatting - een bijzondere
tentoonstelling en een begeleidend boekje (kennelijk de eerste van een reeks) - heeft
het veranderd in een zinnebeeld van een soort jaren-tachtig-vertrouwen tussen het
museum, de Berlijners en museumbezoekers in de wereld. Het opofferen van het
etiket (dat toch binnenkort door het Rembrandt Research Project losgeweekt zou
worden) was een gering verlies in verhouding tot het krediet dat het museum door
deze volstrekt onverplichte daad van eerlijkheid won. (Ook ik juich dit alles toe, ook
al zijn de argumenten om het schilderij niet aan Rembrandt toe te schrijven even
weinig gegrond als die uit 1890, om het wel aan hem toe te schrijven.) Door te zeggen
dat het schilderij een canonieke Rembrandt blijft ondanks dat zijn echtheid is
aangevochten, laat Alpers zien dat ze niet heeft begrepen wat er in 1897, 1986 en
omstreeks 1650 - toen het werk het licht zag, of dat nu in Rembrandts atelier was of
niet - aan de hand was. Het laat ook zien dat zij, ondanks haar betuigingen van
relativisme, een essentialistisch idee van waarde, van bijna mystieke proporties erop
nahoudt.

Een menselijk zwart gat
Er is in de wetenschap een belangrijke plaats weggelegd voor geschriften die
interessante hypothesen tot hun uiterste consequenties doorvoeren, of die nu logisch
zijn of niet. We moeten de auteurs van zulke boeken dankbaar zijn voor het extra
risico dat ze nemen, en ik ben Alpers hiervoor dan ook erkentelijk. Toch kreeg ik
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tijdens het lezen van Rembrandt's Entreprise een onbehaaglijk gevoel dat dieper
ging dan een wetenschappelijk verschil van mening. Alpers schrijft aan Rembrandt
meer beheersing toe van dingen waar de rest van ons de slaaf van is, meer dan welke
sterveling volgens mij ooit heeft bezeten. Haar Rembrandt komt als vormgever van
het leven van andere mensen dicht bij de helden van Ayn Rand. De kunstenaar, die
Alpers zegt te willen plaatsen binnen zijn cultuur, was aan zijn onderwerpen geen
trouw, aan zijn bronnen geen erkentelijkheid, jegens zijn modellen geen
voorkomendheid, aan zijn mecenassen geen dienstverlening, aan zijn gezin geen
liefde, aan zijn schuldeisers geen geld, aan zijn leerlingen geen onderwijs en aan zijn
klanten geen waar verschuldigd. Voor mij is dit niet het gedrag van een sociaal wezen,
maar van een menselijk zwart gat dat in geen enkele cultuur denkbaar is. Als ik
Alpers' opvatting deelde dat beeldende kunst de wereld aan de andere kant van dat
zwarte gat is, dan zou ik vandaag nog de kunstgeschiedenis vaarwel zeggen.

Zelfportret uit 1658

In de onzekerheid of Alpers werkelijk zover wilde gaan als ze deed, wacht ik met
niet geringe nieuwsgierigheid en bezorgdheid haar nieuwe boek af, dat naar ik
verwacht even prikkelend zal zijn als het vorige.
■
Vertaling: Gideon den Tex

Eindnoten:
6 Jan Kelch, Bilder im Blickpunkt: Der Mann mit der Goldhelm. Eine Dokumentation der
Gemäldegalerie in Zusammenarbeit mit dem Rathgen-Forschungslabor SMPK und dem
Hahn-Meitner-Institut Berlin, Berlijn, Gemäldegalerie Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlijn
1986. De informatie dat het schilderij de eerste aankoop was van de Verein dank ik aan Martin
Warnke.

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Milan Kundera. De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Agathon, f 35,50)
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2. (2)

Gabriel García Márquez. Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

3. (3)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

4. (4)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)

5. (6)

Raymond van den Boogaard, Moskou
aan zee (Meulenhoff, f 32,50)

6. (8)

Stephen King, De gloed (Luitingh, f
32,90)

7. (7)

Willem Frederik Hermans, Dinky Toys
(De Harmonie, f 14,90)

8. (9)

Maya Angelou, Ik weet waarom gekooide
vogels zingen (De Geus, f 29,50)

9. (5)

Isaac Bashevis Singer, De magïer van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

10. (-)

Keri Hulme, Kerewin (De Arbeiderspers,
f 25,-)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Red. Ben de Graaf, De triomftocht van
Oranje. EK '88 (M&P, f 24,90)

3. (7)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

4. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

5. (4)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

6. (8)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

7. (6)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

8. (-)

Dr. L. de Jong. Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12, epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90).

9. (5)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)
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10. (-)

Dambmann, Met Edmund Hillary door
de Himalaya (Lannoo, f 39,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Horst (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
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■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Zeeroverschap
‘Mejuffrouw Toussaint's eerste oorspronkelijke werk droeg den stempel des tijds
duidelijk op het voorhoofd.’ Dat schreef een ongenoemde auteur in de jaargang
1886-'87 van de biografische reeks Mannen van beteekenis over Almagro, het debuut
uit 1837 van de schrijfster die later mevrouw Bosboom-Toussaint zou gaan heten.
Almagro is de naam van een zeerover die zich in Geertruida Toussaints boek incognito
in Engelse aristocratische kringen beweegt, verliefd wordt op de schone Editha, en
van plan is de piraterij de rug toe te keren. Op dat moment valt echter zijn dekmantel,
maar door optreden van een Lord der Admiraliteit die hij al eens het leven had gered,
wordt hem een vrijgeleide naar Amerika gegarandeerd.
Bernt Luger bezorgde een herdruk van Almagro in de ‘Negentiende eeuw-reeks’
bij uitgeverij Conserve (141 p., f 24,75). In Lugers inleiding is mevrouw
Bosboom-Toussaint veel zelf aan het woord. Ze blikte in ‘Herinneringsbladen’
(postuum in 1886 in De Gids verschenen) uitgebreid terug op haar jeugd. Bijvoorbeeld
op de avond toen ze Almagro voor het eerst aan haar ouders voorlas: ‘Mijn moeder
was in ééne verrukking. Zij zei toen, en nog veel later: wat het is weet ik niet, maar
't is toch zoo anders dan van de anderen.’ Of haar moeder dat goed zag is de vraag.
Mevrouw Bosboom-Toussaint heeft het even later over haar dwepen met Schiller,
met Burger, haar ‘in gedachten leven met de helden van Walter Scott’ en ze zegt in
van Lenneps Legenden gevonden te hebben ‘wat ik liefst in de poëzie zocht’. En dat
ze ook Byrons werk kende blijkt uit Almagro zelf: de held zegt door diens The Corsair
tot het zeeroverschap te zijn geïnspireerd. De schatplicht aan Schillers Rauber en
werk van Byron en Scott is al in 1889 aangetoond: zó anders dan al het andere was
Almagro niet. Zeeroversverhalen waren erg in de mode. Drie jaar na Almagro
verscheen bijvoorbeeld Hendrik Arnold Meijers De Boekanier, en ook in vele
populaire avonturenromans traden zeerovers op als protagonist.
Voor de tegenwoordige lezer is Almagro een redelijk vlotte leestekst. De schrijfster
mag dan geheel naar literair gebruik van haar dagen nadrukkelijk in haar boek
aanwezig zijn, en het kost je altijd weer even moeite te wennen aan de ‘ouderwets’
dramatische taal van de personages: een zekere frisheid doet je toch doorlezen. Maar
vooral in historisch opzicht is Almagro interessant. In de eerste plaats omdat het de
schrijfster laat zien vóór ze onder invloed van Potgieter en Bakhuizen van den Brink
kwam te staan, een invloed die Luger in zijn inleiding typeert als ‘Big Brother is
watching you’: haar later verdwenen ongeremde en spontane vertelplezier is in
Almagro nog aanwezig.
Zeer aardig is dat Luger bij zijn toelichting gebruik heeft gemaakt van
negentiende-eeuwse naslagwerken. Het tekent de literatuurhistoricus nieuwe stijl:
gebruik makend van de voordelen die de afstand in tijd nu eenmaal biedt; toch zoveel
mogelijk in de huid kruipen van de te beschrijven auteur. De boeken, tijdschriften
of kranten lezen die die auteur ook las, kennis nemen van literaire modes en de markt
voor boeken, te weten komen wat de betreffende auteur wist: het literaire klimaat
reconstrueren. Helemaal consequent in zijn principes is Luger niet. Hij sloeg een
aantal zaken na in Sijthoff's Woordenboek voor Kennis en Kunst dat rond 1890 is
verschenen: waarom dan niet een dergelijk naslagwerk uit de eerste helft van de
negentiende-eeuw gebruikt?
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De ‘Negentiende eeuw-reeks’ onder redactie van Peter van Zonneveld lijkt een
zeer boeiende serie te worden. Voorwaarde is wel dat in de inleiding enig hout wordt
gesneden. In een eerdere aflevering als de herdruk van Kneppelhouts alleraardigste
reisverhaal In den Vreemde was bijvoorbeeld erg weinig ruimte voor inleidende
woorden gereserveerd. Nog steeds wordt de negentiende eeuw afgeschilderd als een
in literair opzicht weinig florissante periode. Ten onrechte. Er zijn veel interessante
en gekke teksten gepubliceerd. Natuurlijk zijn onze literaire gewoonten sterk
veranderd, maar met een degelijke inleiding is dat probleem wel op te lossen: de
herdruk van A.L.G. Toussaints Almagro laat dat zien.
AJ

Speciaal voor U, Mevrouw
‘Er wordt over ons geschreven of we bladluizen zijn,’ zei Annie Schmidt. Schmidt
spotte ermee, maar achteraf gezien is het wel curieus om te zien hoe Nederlandse
kranten zich opstelden tegenover hun vrouwelijke lezers: die kregen - en kenden? haar plaats tussen kinderrubriek en dierenhoekje. Carli Schuit en Joan Hemels
beschouwen de materie ernstig in Recepten en rolpatronen (Het Spectrum/Scala, f
34,90), da de impressies bevat van honderd jaar vrouwenrubrieken en -pagina's. Het
boek is gedeeltelijk een aanvulling op het twee jaar geleden verschenen rapport Voor
zover plaats aan de perstafel van Els Diekerhof, Mirjam Elias en Marjan Sax
(Meulenhoff) over de positie van vrouwen binnen de dagbladjournalistiek. Er zijn
onvermijdelijke overlappingen, zoals over de veronachtzaming van ‘vrouwennieuws’
op de binnenlandpagina's, en over het vanzelfsprekende toeschuiven van
‘vrouwenonderwerpen’ naar vrouwelijke medewerkers, ook al hadden die liever
redacteur economie willen worden. Recepten en rolpatronen gaat heel even in op de
professionele betrokkenheid van vrouwen bij de dagbladjournalistiek (het laatste
cijfer is van mei 1987: dertien procent), maar buigt zich vooral over de inhoud van
expliciet voor vrouwen geschreven rubrieken. De favoriete onderwerpen uit het rijk
der vrouw beginnen voorspelbaar met een ‘k’: kinderen, keuken, kamerplanten,
kleren en kleinigheden. Schuit en Hemels onderbouwen hun rapportage met enige
theorievorming: ‘De aandacht die kranten aan vrouwen wijdden bleef ondanks het
feit dat vrouwen bijna net zoveel tijd als mannen aan de krant besteedden en zij de
doelgroep voor veel adverteerders vormden, gering,’ staat nogal klaaglijk in het
‘Besluit’. Schuiten Hemels bedoelen het geloof ik goed (zoiets als: volwaardige
behandeling van ‘vrouwennieuws’), en het moet daarom onhandigheid zijn dat ze
suggereren dat ze op een nóg grotere k-factor hadden gehoopt. Wat ze in de leggers
aantroffen is al deprimerend genoeg. Als de H.H. Hoofdredacteuren al geringschattend
dachten over de helft van hun publiek, dan valt van de damesredacteuren evenmin
te zeggen dat ze een hoge pet op hadden van het IQ van de lezeressen - de gevreesde
samenzweerderige toon straalt uit de koppen: ‘Mannen zijn onder een hoedje te
vangen’ en: ‘Vertellen wij hem alles?’ Officieel doekten de meeste kranteredacties
ze op, de pagina's ‘Speciaal voor U, Mevrouw’ en ‘Het hoekje voor de vrouw’. Schuit
en Hemels schrijven dat succes op het conto van feministisch protest in de jaren
1965-1970. Toch bestaan ze nog steeds, alleen niet meer in naam: Schuit en Hemels
noemen inventies als Stan Huygens' journaal en Pagina Privé als voorbeelden van
inspelen op de verlangens van vrouwelijke lezers. Ook over de plotselinge populariteit
van life style-pagina's zeggen ze iets dergelijks. Hun historisch overzicht vervalt,
doordat het in decades verdeeld is, nogal eens in herhalingen - élke periode kent per
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slot de berichtjes over mode, de huishoudelijke tips en het tuinierhoekje. Maar waar
in Recepten en rolpatronen uit de persgeschiedenis als vanzelf de golvende
geschiedenis van de vrouwenbeweging rolt, stemt het boek tot nadenken. De periode
1905-1920 laat een vooruitstrevende belangstelling zien voor de maatschappelijke
positie van vrouwen, die in de jaren dertig en vijftig geheel verdween, en sindsdien,
het moet helaas gezegd, ook nimmer meer is vertoond.
DS

Niet vies van een vies versje
Er was eens een boer in Timboektoe. Ook was er eens een juffrouw in Nunspeet, een
hamster in Maaren en een man in Hannover... Wie wel eens een limerick leest staat
in de eerste plaats verbaasd over de rijke bevolking der aarde en de onverwachte
beroepsbezigheden (een pianist in Soedan). De limerick is een van de bekendste,
tevens meest onderschatte afdeling van het light verse, hier te lande vooral bekend
via de handen van Kees Stip en John O'Mill. Pleziervers-vorst Drs. P. houdt er
evenwel niet van, wat voor Peter Cuypers geen belemmering vormde er een hele
studie aan te wijden. Er was eens een boer in Timboektoe (Van Holkema &
Warendorf, 144 p., f 14,90) Achtereenvolgens komen ontstaansgeschiedenis,
vaderlandse ontwikkeling, techniek en inhoud van de limerick aan de orde. En ten
slotte kunt u er misschien zelf een maken, al is een goede limerick een hele klus,
volgens Cuypers, en rammelt het werk van amateurs vaak dat je oren ervan tuiten.
In zijn ‘Woord vooraf’ geeft de auteur toe dat hij eigenlijk een bloemlezing had
willen maken maar dat de Nederlandse limerick een onderontwikkeld gebied bleek.
Dat het nu vooral over de limerick gaat neemt niet weg dat er zo'n 230 versjes of
versfragmenten ter sprake komen (nog geen dubbeltje per vers, rekende Cuypers
uit). Ze laten zien dat het genre uitsluitend vrucht van betekenis voortbrengt in het
veld van de nonsenspoëzie en de pikante erotiek. Met name die laatste is flink
vertegenwoordigd, vooral omdat Cuypers voorbeelden van eigen makelij inlaste om
bepaalde technische problemen te illustreren. En hij is niet vies van een vies versje.
De stijl waarin de materie wordt behandeld vertoont gelijkenis met die van de limerick
zelf, lichtvoetig, zonder wetenschappelijke pretenties. Zo meent Cuypers n.a.v. een
Sestina die hij heeft gefabriekt (een verduiveld moeilijke vorm van light vers): ‘Het
is een geschikte methode om latente krankzinnigheid tot uitbarsting te brengen.’ En
als hij constateert dat Nunspeet een spondee is, meldt hij: ‘Reeds Homerus mocht
spondeëen aan het einde van dactylische regels zetten. Heb dank, grote bard.’ Zo
blijft ook de theorie lezenswaardig. Bij zoveel limericks treedt overigens na een tijdje
een zekere vermoeidheid op, die de student geen goed doet. Wellicht wordt zijn
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studiezin weer opgefrist bij het lezen van een vers als: ‘Er was eens een boertje in
Drachten / die wilde zijn varken verkrachten. / Maar o wat een strop: / Zijn knecht
zat erop. / Dus toen moest hij nog eventjes wachten.’ De verleppende eicel in de
schoot van de straatmeid te Rijssel, de dame in Lisse ‘die vreselijk stonk bij het
pissen’, kunnen echter niet verhelen dat de mooiste en subtielste limericks toch nog
altijd uit Engeland komen:
In the garden of Eden lay Adam, complacently stroking his madam; and great was
his mirth for he knew that on earth there were only two balls - and he had 'm
RS
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Diny Schouten, Rob Schouten.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Capote; A Biography door Gerald Clarke (Simon & Schuster, importeur Van Ditmar,
f 54,40). Een te lange biografie, met weinig over het schrijverschap, maar fascinerend
door de ontrafeling van het roddelcircuit dat hem uiteindelijk op de knieën kreeg.
(De Nederlandse vertaling verschijnt in mei bij uitgeverij Veen)
Bluebeard door Kurt Vonnegut. Jonathan Cape, f 47,-. Op de hem eigen badinerende
wijze werpt de schrijver zich in zijn nieuwe roman op de verwikkelingen en discussies
binnen de moderne kunst.
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Elly de Waard
Vervolg van pagina 8
dood, langsdrijft door het
zicht en de mestkever,
bemodderd als een laars
waarvoor geen
schoenpoetser is.
de weg aan je naakte
voeten oversteekt
op zoek naar aas.

Je zou wensen dat zo'n gedicht niet in deze bundel van De Waard stond. Veel van
wat ze ons hier te vertellen heeft klinkt onmachtig en was het nauwelijks waard om
buiten de huiselijke kring gepubliceerd te worden. Het gebrek aan enige afstand tot
de emoties zal menig lezer afstoten. Misschien klinkt het allemaal beter als het
voorgelezen wordt, met gepaste stemverheffing en fluistering, maar op papier blijft
er van al die donderende gevoelens en gevoeligheid weinig over. Een zekere wanhoop
over het resultaat moet ook Elly de Waard gevoeld hebben toen ze schreef:
Dat het herhalen
dat je naar iemand verlangt
het verlangen afstompt of
de klanken macht krijgen
over hun betekenis.
Hoe arm de verbeelding
zonder haar evenbeeld
in het concrete is,
hoe arm de taal alleen,
de koppige woorden...

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Woodbrookerscentrum, Bentveld, 8 augustus, 20.00 uur
De motivatie van de veertig deelneemsters aan de vijfdaagse Zomerweek Vrouwen,
Schrijven en Literatuur (f 250,- inclusief logies en maaltijden) is groot. ‘Wil na
jarenlang verzet nu eindelijk kennismaken met de structuur van literatuur,’ en: ‘Wil
eens zien wat er met discipline te bereiken is in het schrijven van poëzie,’ staat in de
met dikke viltstift geschreven zelfportretten die tegen de ramen geplakt zijn. De
cursistes, die zich vanochtend hebben verdeeld over de verschillende
schrijfwerkgroepen - de keuze is tussen ‘kreatief schrijven: proza’, ‘kreatief schrijven:
poëzie’, ‘journalistiek schrijven’ en ‘tekst en muziek van het levenslied’ - houden
er meer favoriete hobby's op na. Genoemd worden: theaterbezoek, tuinieren,
bergwandelen, schilderen met aquarelverf, en reizen, ‘liefst naar verre landen’. De
middag is besteed aan de uitwisseling van ‘waarom je schrijft of wilt gaan schrijven,
en wat je van de week verwacht’. De vlugsten hebben hun eerste schrijfopdracht al
klaar. Het valt niet mee à bout portant een gedicht te rangschikken uit de woorden
die je zomaar invallen bij het kijken naar een ansichtkaart. Maar het resultaat is niet
het belangrijkste, ‘wél het experimenteren met taal en het plezier om te schrijven.
Het vertrekpunt daarbij is je eigen belevingswereld,’ heeft de begeleidster van de
‘kursus poëzie’ haar pupillen geruststellend voorgehouden. Vooral het ‘samen bezig
zijn met taal’ leek een jeugdige deelneemster aantrekkelijk: ‘Sporten is toch ook
leuker om samen te doen?’
Vanavond staan de ervaringen en deskundigheid van Yvonne Kroonenberg,
schrijfster en journaliste ‘voor NRC Handelsblad en Playboy’, centraal, al duurt het
even voordat de in een kring geplaatste stoelen ingenomen zijn. Het kunnen genieten
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van de lommerrijke tuin behoort ook tot de aantrekkingskracht van het
vormingscentrum. Op verzoek vertelt Yvonne Kroonenberg eerst iets over zichzelf.
De stoet oud-verloofdes die paradeert door haar verhaal, hoe zij tot publiceren kwam,
blijkt bij het vragen beantwoorden indrukte hebben gemaakt: ‘Overweeg je niet om
onder pseudoniem te schrijven? Nu kan elke nieuwe verloofde precies nalezen wat
je allemaal hebt gedaan.’ De schrijfster neemt het probleem luchtig op, té luchtig
naar de zin van haar publiek, dat op een brandend probleem is gestuit. De
nieuwsgierigheid verplaatst zich naar een jonge vrouw die opmerkt haar eigen
achternaam niet mooi genoeg te vinden: ‘Ik zou nooit een roman kopen van een
schrijfster die zo heet.’ éven laat ze zich vergeefs bidden (‘Nee, dat zeg ik liever
niet’), maar verder aandringen helpt: Van der Klei, zo heet ze, ‘Lelijk, hè?’ Maar dat
is juist een prachtige naam, is het verontwaardigd algemeen gevoel: ‘Een mooie,
echt Nederlandse achternaam.’ Met de mevrouw die Drentse verhalen schrijft en
daarvoor in plaats van haar eigen, Frans klinkende naam tekent met die van haar
Drentse grootmoeder, wordt meegeleefd. Het gebruik van alleen je voorletter, met
het bijkomend voordeel ‘dat niemand weet of je een man of een vrouw bent’, zoals
even verderop in de kring wordt voorgesteld, wordt van de hand gewezen. Wie heet
er nu ‘A.’
‘Schud je je columns zo maar uit je mouw?’ wordt gevraagd als de aandacht weer
hersteld is. Eerder is, enigszins bestraffend, opgemerkt dat de schrijfster heel anders
praat dan ze schrijft. Om de voorlezing van drie verhalen uit ‘Alle mannen willen
maar één ding’, waaruit na gevraagde instemming ‘iets gemeens over mannen’ is
uitgekozen, is hartelijk gelachen. Het wekt verbazing dat Playboy het stukje over
onsmakelijke eisnorren en tot over de bilspleet afzakkende pantalons zonder bezwaar
heeft afgedrukt: ‘Word je echt nooit gecensureerd, en hebben ze het recht om een
column te weigeren?’ Eén groepje dames gaat Kroonenbergs luidruchtig beleden
minachting voor mannen te ver. Onder de koffie in de pauze is zacht gemopper
hoorbaar: ‘Ze willen ons hier zeker lesbisch maken.’ De vraag van de gespreksleidster
naar de aanwezige belangstelling voor columns in het algemeen, bracht gemengde
gevoelens aan het licht tegenover de feministische opinies van Renate Dorrestein.
Dan is Maaike Helder, die in De Volkskrant schrijft, toch vrouwelijker.
Na de pauze komen vragen over het métier aan de orde. ‘Heb je niets op reserve
liggen?’ ‘Ja, maar wat doe je dan, als het papier wit blijft?’ ‘Hoe benader je een
uitgever?’ ‘Moeten ze je betalen, als ze iets van je plaatsen?’ ‘Schrijf je wel eens
zinnen van een collega over?’ ‘Als je elke week een column móet schrijven, blijft
daar dan achteraf wel iets van waarde van over?’ ‘Als je over je familie schrijft, hoe
ga je daar dan mee om?’ ‘Je hebt geen journalistieke opleiding, heb je gezegd. Waar
haal je je taalkundige kennis dan vandaan?’ ‘Schrijf je op bepaalde tijden?’ ‘Waarom
schrijf je alleen maar columns en geen roman?’ Het lukt de schrijfster niet steeds om
ernstig en geduldig te blijven. Nee heus, speciale voorzieningen zijn niet nodig om
te kunnen schrijven: ‘Je kunt het jezelf maar beter niet zo lastig maken, net zoals je
maar beter geen vegetariër kunt zijn.’ Een toehoorster negeert het geproest waarmee
de provocatie beantwoord wordt: ‘We zijn hier met zestien vegetariërs.’ Even later
klinkt een béétje wanhoop door in de enige wedervraag van de schrijfster: ‘Mogen
we nú een pilsje gaan drinken?’
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[27 augustus 1988 - Nummer 34]
Nooit een gebrek aan wind en zeewater
De aantrekkingskracht van het eiland
Het eilandgevoel door John Jansen van Galen Uitgever: Balans, 127 p., f
22,50
Aan de Rand van de Zee Reizen naar de Hebriden door Jan van der Vegt
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, 175 p., f 29,50
Louise Fresco
Wat is het toch dat eilanden zo onweerstaanbaar maakt? Talloos zijn de schrijvers,
groot en klein, van Homerus tot Hemingway tot Buch, die hun loflied op het eiland
gezongen hebben. Eilanden roepen onmiddellijk associaties op: wie droomt er niet
even weg bij het horen van namen als Kreta, Fiji, Barbados of Penang? Of, nog liever,
bij verhalen over naamloze, onbewoonde eilanden in een onafzienbare oceaan? Het
speciale karakter van eilanden is het gevolg van een aantal objectieve - ecologische
en sociaal-economische - en subjectieve factoren. Het belangrijkste hierin is het
isolement van het eiland. In ecologische zin bieden eilanden vaak een unieke
constellatie van flora en fauna die zich min of meer ongestoord, onder specifieke
bodem- en klimaatsomstandigheden hebben kunnen ontwikkelen. Niet voor niets
ging Darwin naar de Galapagos Eilanden om materiaal te verzamelen voor zijn
theorieen over de oorsprong van soorten, en zijn eilanden nog steeds geliefd bij
biologen. Het fysieke isolement heeft verstrekkende gevolgen voor de menselijke
gemeenschappen die zich op eilanden vestigden. In extreme vorm betekent dit ofwel
een volledige autonomie, ofwel een desastreuze afhankelijkheid van het vasteland.
In een aantal gevallen ontstonden tussen op zichzelf autonome eilanden ingenieuze
handelsnetwerken, zoals die bijvoorbeeld door Malinowski voor de Trobriand
Eilanden werden beschreven.
Het isolement van de eilandgemeenschap lijkt omgekeerd evenredig aan de omvang
ervan en evenredig aan de afstand tot een ander, groter eiland of het vasteland. Er
zou wat dat betreft een interessante psychologie van het eilandbestaan te schrijven
zijn. Op kleine eilanden voelt men zich meer van de rest van de wereld verwijderd
dan op grote. Madagaskar en Nieuw-Guinea zijn zo groot dat wij ze eigenlijk niet
als eiland beschouwen, en eilanden die door een brug met een ander eiland of het
vasteland verbonden zijn, raken hun eilandstatus kwijt: Singapore is voor de meeste
mensen geen eiland. Eilanden moeten eigenlijk per definitie moeilijk en onregelmatig
bereikbaar zijn. En als ze maar klein en onherbergzaam genoeg zijn, worden ze weer
uitermate geschikt als gevangenis, zoals bijvoorbeeld Robbeneiland of Goree.
Eilandgemeenschappen zijn het schoolvoorbeeld van conservatieve, gesloten groepen
die door inteelt en apathie zich buiten de rest van de maatschappij geplaatst hebben.
Traditioneel heeft de visserij, een notoir gevaarlijke bedrijfstak, een belangrijk aandeel
in de eilandeconomie. De meeste eilanden zijn dan ook arm en onderontwikkeld,
ook daar waar visvangst en voedsellandbouw zijn vervangen door commerciële
gewassen (kruidnagelen op Zanzibar, of jeneverbessen op de Wadden bijvoorbeeld)
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of, nog recenter, toerisme. Alleen aan wind en zeewater, en in veel gevallen schapen,
is nooit gebrek. Ideaal onderzoeksterrein dus voor antropologen,
ontwikkelingsdeskundigen en epidemiologen. En voor schrijvers van al of niet literaire
reisverslagen. Het is opvallend hoe vaak er, in de nog steeds niet aflatende hausse
van reisliteratuur, eilanden of eilandachtige karakteristieken voorkomen, zoals
bijvoorbeeld in de onlangs verschenen boeken over Engeland door Theroux en
Chatwin.
Waar het in de literatuur om gaat is hoe een schrijver deze objectieve gegevens
verwerkt en kleurt. Eilanden bieden op zichzelf al genoeg dramatische momenten,
maar dat maakt een verhaal over een eiland nog geen literatuur. De confrontatie met
het eiland, met de bijzondere vegetatie, het adembenemende zicht op zee en de norse
of toeschietelijke bewoners roepen in de schrijver een aantal gevoelens op die varieren
van beklemming tot uitgelatenheid. John Jansen van Galen heeft daar in zijn
gelijknamige bundel een prachtige term voor gevonden: het eilandgevoel. ‘(...) het
gevoel dat je er niet af kunt, iets halverwege de benauwing van opgesloten zijn en
de vertrouwdheid van een overzichtelijke samenleving.’ Daarbij hanteert hij een heel
eigen definitie van eiland: alleen dat wat in een dag te bereizen valt en vanwaar uit
je voortdurend de nabijheid van de zee voelt, telt. De sterkte van het eilandgevoel
wordt bepaald door de fysieke omstandigheden: hoe dichter bij de zee, en hoe
moeilijker bereikbaar, hoe heviger het gevoel. Het is een veelbelovend begin.
Het Eilandgevoel bevat negen niet gedateerde verhalen over negen eilanden, die
voor zover ik kan nagaan gebaseerd zijn op reportages die de auteur in de afgelopen
jaren in verschillende delen van de wereld heeft gemaakt. Het zijn in zekere zin
journalistieke bijprodukten, ze waren niet het uiteindelijke of enige doel van een reis,
maar ze ontstonden ter plekke. Zonder uitzondering betreft het tropische eilanden.
De aard en de kwaliteit van de verhalen wisselt sterk: van een indringende beschrijving
van een vermeende moord op Sint Eustatius tot een melodramatisch verslag van een
wandeling op Martinique waarbij de auteur en zijn reisgezellin verdwalen. Over het
algemeen niet onaardig, met soms een al of niet bewust cliché (‘oogverblindend wit
rolt de branding’), maar vaker een rake karakterisering van een eilandgemeenschap
(‘Maar U moet niet lachen, meneer. Wij zijn een klein eiland, erg klein. Wij willen
graag groot lijken’). ‘Harer Majesteits gevangenis’, over Sint Helena, is een tragisch
verhaal, waarin Jansen van Galen laat zien hoe de zelfvoorzieningseconomie van het
eiland langzaam maar zeker ondermijnd is, zodat het nu volledig afhankelijk is
geworden van de aanvoer van voedsel. Het is ook het verhaal, samen met dat over
Sint Eustatius dat inderdaad over het karakteristieke van eilanden gaat. De andere
verhalen mogen dan op eilanden gesitueerd zijn, zij zouden zich evengoed op het
tropische vasteland hebben kunnen afspelen, al of niet in de buurt van de kust. Het
blijft onduidelijk of, en zo ja wat de genoemde eilanden gemeenschappelijk hebben
dat ze anders maakt dan andere tropische gebieden, behalve dan in geografische zin.
Misschien is het niet toevallig dat er geen kaartje in de bundel is opgenomen. Het
gaat blijkbaar niet zozeer om de concrete lokaties maar vooral om het eiland als
aanleiding voor een bepaalde emotie bij de schrijver. Dat gevoel staat blijkbaar los
van het eiland in kwestie, want Jansen van Galen laat niet overtuigend zien hoe zijn
eilandgevoel varieert met de geografische omstandidgheden.

Hebriden
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Lijdt John Jansen van Galen misschien aan eilandkoorts, de onbedwingbare behoefte
om het ene eiland na het andere te bezoeken? Een kwaal die volgens Jan van der
Vegt wijdverbreid is: ‘(...) het ene eiland lokt het andere uit. Op Skye zag ik Harris,
op Harris zag ik Uist, enzovoort.’ Misschien gaat het hier om een vorm van verslaving,
waarbij niet het concrete eiland van belang is maar alleen het gevoel op een eiland
geweest te zijn, een sensatie die telkens weer herhaald moet worden, en wel in steeds
sterkere mate door steeds geïsoleerdere eilanden te bezoeken. Onder de fraaie titel
Aan de rand van de zee geeft Van der Vegt een aantal beschouwingen ten beste over
de Hebriden, een archipel van bijna zeshonderd eilanden aan de westkust van
Schotland. De schat aan informatie die hij heeft verzameld, komt helaas maar zelden
tot leven, ondanks de mooie illustraties. De voornaamste reden hiervoor is dat hij de
eilandbewoners niet sprekend opvoert, maar alleen vertelt dat hij met iemand heeft
gesproken en ons vervolgens een oordeel opdringt, terwijl zijn stijl af en toe
afgrijselijk is (‘Er zijn veel vermoedens te bedenken, maar het is wel zeker dat...’).
Ook het historische en geografische overzicht is verre van systematisch, en onvolledig
(over klimaat en vegetatie wordt nauwelijks iets vermeld), zodat het geheel al met
al een rommelige indruk maakt. ‘Jammer van een gebied dat uitermate fascinerend
moet zijn, en waarover de vreemdste verhalen de ronde doen. Voornamelijk voor
wie daadwerkelijk van plan is de Hebriden te bezoeken, of er zelf geweest is, lijkt
het me een zinvol boek. Tenzij de lezer ook al gegrepen is door die mysterieuze
eilandverslaving, die niet alleen ieder eiland onweerstaanbaar maakt, maar ook ieder
boek over eilanden.
■
Diny Schouten is met vakantie. Ter zake wordt over twee weken hervat.

Gedicht
Retrograde
Wie loopt in lege schoenen door de klas?
Alsof de tegels zich iemand herinneren,
prenten die door een kindermond zingen,
lessenaars in verwonderde staat.
Er is ook een juf, maar zonder gelaat,
en een krijtje dat voorbeelden krast.
Wie loopt zich te zoeken in deze klas?
Maskers en poppen lachen bevroren,
leiden de schoenen in dode bekoring.
Een hand speelt, droomt buiten bereik.
Er is ook een heks, in een uitgewist rijk,
en een stem als een web in de kast.
Wie houdt zich gevangen in deze klas?
Wat heeft een poppenkast te vertellen,
dat lege schoenen als boeien knellen
en de taal een geheim wordt, krijt,
een witte veeg op het zwart van de tijd?
Er is ook een kind, voorgoed gestraft.

CHARLES DUCAL
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Verlangen naar arcadische paradijzen
Kester Freriks leeft fabuleerlust uit in ‘Domino’
Domino door Kester Freriks Uitgever: Meulenhoff, 172 pp., f 34,50
Joost Zwagerman
‘Indië en later’ heet een verhaal in Grand Hotel Lembang, het in 1979 verschenen
debuut van Kester Freriks, en er wordt onder andere in verteld hoe de ik-figuur, het
jonge kind Christiaan, de heimwee van zijn vader ervaart naar het Indië van voor de
repatriëring, van voor de eenheidsstaat Indonesië. De vader, teruggekeerd in
Nederland, omringt zich in zijn huiskamer stukje bij beetje met ‘beeldjes, batikdoeken,
zelfs lelijke lampions met kwastjes’, om zich op die manier weer een beetje in de
tropen te wanen. Uiteindelijk weerklinken er in het ouderlijk huis ‘liedjes met Maleise
woorden’, gaat zijn moeder gekleed in een sarong, en staat de verwarming continu
op de hoogste stand. In Grand Hotel Lembang maar vooral in ‘Indië en later’ beschreef
Kester Freriks onder andere een ouderpaar, waarvan vooral de vader verlangt naar
verre oorden, een verlangen dat resulteert in een ouderlijk huis dat langzaam maar
zeker transformeert tot een tropisch stukje niemandsland, verborgen in een Hollandse
hoogbouwflat.
In Domino, Freriks' vierde boek en, na Hölderlins toren, tweede roman, treedt
opnieuw een vader voor het voetlicht, en het aardige is dat de vader in deze roman
nu juist een pesthekel heeft (gekregen) aan alles wat met ‘het buitenland’, met ‘reizen’,
te maken heeft. Als telegrafist voor een vliegtuigmaatschappij heeft de vader ‘vele
malen de aardbol (...) rondgereisd’, maar toen na de uitvinding van de boordradio
het seintoestel - en daarmee het beroep van telegrafist - werd afgedankt, werd de
hemelsblauwe KLM-kleur voor hem de meest gehate kleur die denkbaar is. Vervuld
van verbittering verzamelt de vader allerlei vakantiefolders van zuidelijke oorden
en vindt vervolgens ieder prentje, ieder plaatje, ieder verhaaltje, en daarmee iedere
vakantiebestemming vals, onecht en vooral afkeurenswaardig. Alles wat buitenlands
is stelt de vader gelijk aan de abjecte wereld in de reclames van de sigaretten waar
hij aan verslaafd is - aan de wereld van Peter Stuyvesant. Onvermoeibaar vertelt hij
over deze haat aan zijn - beschaamd toeluisterende - zoon (de in Domino naamloos
blijvende ik-figuur), de folders uitgespreid op tafel: ‘Hier, Oostenrijk, weg ermee!
Zwitserland, als een bloembak vol verlepte geraniums gooi ik het uit het raam.
Frankrijk, o Frankrijk: na een stokbrood met brie-van-de-mat hangt je gehemelte aan
bloedende rafels. Spanje, lieten we altijd links liggen.’ Bij wijze van climax van
diens tirade moet vooral een in principe onbetekenend dorp in Noord-Italië het
ontgelden: ‘...Luister, poëzie: Bellagio, de parel van het Como Meer, wordt omsloten
door water van satijn en het goud van de tuinen, die als paradijselijke lustoorden de
heuvels van Lombardije bedekken! (...) Bellagio! Ansichtkaarten en uitroeptekens.
Poezie zo vals als een zingende kraai. Taal die liegt, liegt!’
Is het een wonder dat, eenmaal opgegroeid, de ‘ik’ afreist naar het verketterde
plaatsje? ‘Ik moest dat dorp zelf maar spectaculair maken. Het was een zaak tussen
mijn oude heer en mij.’ Aldus verblijft de ik-figuur in april 1984 in Bellagio en is
hij er de enige gast in een nogal smoezelig hotel. De reis naar en het verblijf in
Noord-Italië zijn voor de ‘ik’ in Domino aanleiding voor een keur van herinneringen,
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aan diens ouders en grootouders, maar ook aan de kortstondige ontmoetingen met
drie meisjes. Het verlangen van de ‘ik’ naar de nooit vertelde reisverhalen van zijn
vader, de herinneringen aan zijn grootvader die hem, toen hij nog schoolkind was,
deelgenoot maakte van een familieverleden dat even opwindend was als een ver
vakantieoord, de opvlammende liefde voor een onbekend meisje in een trein, op een
tennisbaan, of in de Amsterdamse Utrechtsestraat - vele gebeurtenissen uit het leven
van de ‘ik’ lijken te worden samengebracht door het verblijf in Bellagio, het eigenlijk
zo dodelijk saaie gehucht waar de ‘ik’ het dan ook slechts een paar dagen uithoudt.

Kester Freriks
RONALD SWEERING

Desillusie
Het mag geen verrassing zijn dat, door het fulmineren van zijn vader tegen welke
reisbestemming dan ook, voor de ik-figuur alleen al het betreden van een station
voor opwinding zorgt. De eindbestemming, Bellagio, bezorgt hem een lichte euforie:
‘Vergezichten, onbeschaamd in pracht, overweldigen me. Het land wo die Zitronen
blühen, zoals een Duits leerboekje ooit beweerde. Ansichten en uitroeptekens in de
woorden van mijn vader.’ De desillusie dient zich echter al spoedig aan. De ‘ik’
hangt wat rond in het dorp, doorzoekt zijn armetierige hotelkamer en wordt ten slotte
in een tuin van een Italiaanse villa door een bouvier bedreigd. Wat heeft hij ten slotte
ook in Bellagio te zoeken? Weg wil hij, weg. ‘Niks geen flirt meer met de gedachte
ergens het paradijs te vinden. (...) Gewonnen paradijzen of verloren paradijzen,
verzonnen of echte: vernietig ze voordat ze jou vernietigen.’
Het paradijs mag dan niet toegankelijk of zelfs ook maar te lokaliseren zijn, de
‘ik’ komt wel degelijk tot een inzicht omtrent zijn reishonger, een aanvankelijk
moeilijk te beteugelen drang die echter een substituut blijkt voor de honger naar
verhalen. Hoezeer zijn vader ook afgaf op vakantiebestemmingen, hij bediende zich
van de tirades om aldus, nu hij geen telegrafist meer was, op die manier, als een
boosaardige verteller, de wereld rond te gaan. ‘Dit is vaders erfenis, geen juwelenkist
of sok vol geld waarmee ik de wereld kon veroveren maar de lust tot fabuleren.’
Gaandeweg wordt duidelijk dat de zoon deze erfenis maar al te graag aanvaardt: zijn
herinneringen, ontmoetingen, zijn korte avonturen met vrouwen moeten dan ook
worden gezien als de aanzetten tot deze ‘lust tot fabuleren’, een lust die aan het eind
van Domino resulteert in een ontmoeting in de trein van Milaan naar Amsterdam
met een Italiaanse gouvernante, Vittoria Mosso. Tijdens deze ontmoetingen vervloeien
de realiteit van de treinreis met de in werking gezette verbeelding van de ik-figuur.
Eerder namelijk, tijdens zijn korte verblijf in Bellagio, liet de ‘ik’ op schijnbaar
onschuldige wijze zijn fantasie de vrije loop bij het zien van Italiaanse winkeletalages;
staand voor de ruit van een schoenenwinkel ‘verzon’ hij bij een paar zwarte
lakschoentjes in de etalage een in naadkousen, zwarte kokerrok en colbertjasje
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gestoken vrouw die, voor hij er erg in had, ‘uit de etalage stapte’. Dit voorval staat
te lezen op bladzijde 51 van Domino; een kleine negentig bladzijden later verschijnt
Vittoria Mosso ten tonele, en zij blijkt te beantwoorden aan het in Bellagio gemaakte
‘verzinsel’. Werkelijkheid en verbeelding sluiten plotseling naadloos aaneen, ‘als
twee dominostenen met hetzelfde aantal ogen’.
In Domino verhaalt Kester Freriks over het verlangen naar het onbekende, naar
alles wat zindelijk, ‘buitenlands’, paradijselijk, arcadisch is - een verlangen dat,
ondanks enkele dagen vol van indrukken en ontmoetingen, niet wordt ingewilligd.
Maar dat is ook niet nodig want het paradijs, dat is het verhaal, de vertelling, het
verzinsel.
Dit laatste klinkt alsof Kester Freriks met Domino een soort ‘blijde boodschap van
de verbeelding’ heeft geschreven, maar de ontmoeting van de ‘ik’ met Vittoria Mosso
heeft wel degelijk een schaduwzijde. Voordat Vittoria Mosso haar intrede doet, zijn
de eerder genoemde drie ontmoetingen met meisjes de revue gepasseerd - en die
ontmoetingen brachten niet de weldaad die de hoofdpersoon zich er in zekere zin
van had voorgesteld. De eerste, Rita Cox, liet eenvoudigweg niet toe dat de ‘ik’ haar
ook maar aanraakte: ‘“Nu ben ik van ijs,” verklaarde ze met trots in haar stem, “ik
ben bevroren.”’ De ontmoeting met Sijsje, op de tennisbaan, liep in plaats van een
vrijage uit op een in een aardedonkere slaapkamer gedane ontboezeming van haar
kant over de verminking door een operatie. En ofschoon hij met de derde, Paulien
Linden, wel in bed belandde, bleek zij zich tot zijn schrik voornamelijk te willen
laten slaan in plaats van beminnen. Met Vittoria Mosso daarentegen is alles perfect,
er wordt niet bemind maar wel een verlovingsring aangeschaft - want Vittoria is dan
ook verzonnen, haar zwarte lakschoentjes en de twee Hollandse kinderen die ze
verzorgt incluis. Een gelukkige liefde, een weldadige reVervolg op pagina 12

Sukkels in de tenniswereld
Het wonderkind door Kirill Gradov Vertaling Anne Stoffel Uitgever: Bert
Bakker, 158 p., f 24,90
Eric Gobbers
Men moet er geen doekjes om winden, deze verhalenbundel draait rond tennis. De
personages zijn spelers, trainers, ouders van tennisers, enzovoort. De auteur, Kirill
Gradov, is een Rus die in Nederland woont, de nationale kampioenen coacht en zelf
een internationale tenniscarrière gehad heeft. De verhalen hebben echter meer te
bieden dan wat navelstarende en modieuze bespiegelingen over een sport, men
vergeve mij de onbeschaamdheid, waarvan de saaiheid evenredig is met haar
symbolische meerwaarde.
Hemingway heeft in Men Without Women een paar sportverhalen geschreven
(onder andere het schitterende ‘Fifty Grand’), waarin een standaard werd gesteld die
niet genegeerd kan worden en waarvan het voornaamste kenmerk is dat de karakters
van de personages en hun sportbeoefening volledig met elkaar vervlochten zijn. Alle
verhoudingen in acht genomen, doet Kirill Gradov iets gelijksoortigs.
In het epigram dat aan het verhaal ‘Heet’ voorafgaat, schrijft hij: ‘Tennis! Verbergt
dat woord niet meer dan het verklaart?’ en zijn verhalen kan men beschouwen als
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een zoektocht naar hetgeen achter dat woord verscholen zit. Gradov maakt in zijn
verhalen gebruik van twee technieken: enerzijds hanteert hij een Carmiggelt-achtige
observatiestijl die er vooral uit bestaat een of meerdere figuren te laten praten om zo
hun hoop en frustraties naar boven te laten komen. En anderzijds staan er in de bundel
meer complexe en langere teksten waarin geprobeerd wordt iemands emotionele
structuur bloot te leggen aan de hand van samengebalde en toch geen te summiere
indruk gevende kernmomenten van een levensgeschiedenis (ik denk hier in de eerste
plaats aan het hoogtepunt uit de bundel, het verhaal ‘Fin’.)
Opvallend is Gradovs begrip voor zijn personages, hoe pompeus of doorzichtig
ze ook mogen zijn. Zijn typeringen worden nooit venijnig. Als de vader van het
wonderkind uit het titelverhaal de verteller, die als in Nederland werkzame Russische
tennistrainer wel iets van Gradov zelf zal hebben, zodanig irriteert dat deze hem op
een nogal wrede manier in de maling begint te nemen, houdt hij daar toch onmiddellijk
mee op wanneer de vader zich opnieuw laat kennen als een meelijwekkende figuur.
In Gradovs wereld is iedereen een sukkel op zijn manier; op een bepaald moment
laat iemand zijn zwakke kant zien en tegelijk bewijst hij daarmee dat hij menselijk
is.
De verhalen uit Het Wonderkind zijn nooit echt pijnlijk omdat de illusies van de
personages steeds weer in evenwicht worden gebracht door hun menselijk tekort.
De wereld volgens Gradov is ontroerend begrijpelijk. Het maakt hem tot een
volwaardige telg van de Carmiggelt-familie.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Zondagen in augustus door Patrick Modiano. Vertaling Edu Borger. De
Arbeiderspers, f 29,50. Een roman vol mysterieuze samenhangen waarvan een
onbestemde noodlotsdreiging uitgaat.
Izebel van Tyrus door Guus Kuijer. De Arbeiderspers, f 29,50. Roman over de
echtgenote van koning Achab van Israël, bekend uit de bijbel, een vrouw die door
de profeten gehaat werd, naar het idee van de schrijver ten onrechte.
De wondere wereld door Robertson Davies. Vertaling Paul Syrier. Contact, f 39,90.
Deel 3 van Davies' Deptford-trilogie, waarin een meester-illusionist wraak neemt op
degene die zijn jeugd verziekt heeft.
Onderaardse rivier, ondergrondse vogels door Tadeusz Konwicki. Vertaling
Esselien 't Hart. Meulenhoff, f 34,50. Roman waarin verwikkelingen rond Solidariteit
en de laatste grote Poolse ‘opstand’ zijn verwerkt.
In den eersten stoot pat door Hans Ree. Meulenhoff, f 34,50. Herdruk van de
schaakverhalen uit 1979.
Tsjechoslowakije na 1945, van Benes tot Jakes door Hans Renner. Uitgever Jan
Mets, f 34,50. De geschiedenis van het naoorlogse Tsjechoslowakije geschreven door
een Tsjech die in 1968 naar Nederland emigreerde.
De brief door Cees Nooteboom. De Arbeiderspers, f 24,50. Het onwaarschijnlijke
maar waar gebeurde verhaal van de omzwervingen van twee brieven over de aardbol.
Geillustreerd door Willem van Malsen.
Broze stad door Paul Auster. Vertaling Bartho Kriek. De Arbeiderspers, f 29,50.
Een schrijver komt bij toeval in de rol van detective terecht en raakt verstrikt in een
geheimzinnige affaire en vooral in de stad New York.
Indiase nocturne door Antonio Tabucchi. Vertaling Pietha de Voogd. Contact, f
19,90. Een duistere en ongerijmde zoektocht naar een verloren vriend in diverse
hotelkamers en ziekenhuizen in India.
Een vriendin uit Engeland door Anita Brookner. Vertaling Marion Op den Camp.
Contact, f 25,50. Een eenzame vrouw weet zich gescheiden van de medemens, maar
staat daar liever niet bij stil.
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Vita sexualis door Ogai Mori. Vertaling drs. C.I.H. Arkenhout. De Arbeiderspers,
f 29,50. Autobiografisch getinte novelle van een Japanse schrijver/arts over de strijd
tussen spiritualiteit en zinnelijkheid. Voor het eerst gepubliceerd in 1909.
Rebuilding Coventry. A Tale of Two Cities door Sue Townsend. Methuen, f 35,15.
Importeur Nilsson & Lamm. Een vrouw in de provincie doodt per vergissing een
man en vlucht naar de grote stad Londen, die ze op een heel andere manier leert
kennen. Nieuwe roman van de schrijfster van de ‘Adrian Moledagboeken’.
Zwarte ogen door Dennis Potter. Vertaling Geertje Lammers. Bert Bakker, f 27,90.
Literair detectiveverhaal.
Alle dingen die opwaarts gaan komen ergens samen door Flannery O'Connor.
Vertaling Else Hoog. Bert Bakker, f 37,90. De laatste, postuum verschenen,
verhalenbundel, waarin maatschappelijke en persoonlijke spanningen van ‘The
American South’ blootgelegd worden.
Optisch bedrog en ander proza door Daniil Charms. Vertaling Jan Paul Hinrichs.
Uitgever Gerards & Schreurs, Fragmenten-reeks, f 24,50. Korte stukjes van de
Russische absurdistische schrijver die in 1942 op zevenendertigjarige leeftijd stierf
in gevangenschap.

Waar blinde beesten schreeuwen in de duisternis
De machteloosheid van een desperado-journalist
Generation of swine Tales of Shame and Degradation in the '80s door
Hunter S. Thompson Uitgever: Summit Books, 304 p., f 44,90 Importeur
Van Ditmar
Ad van Iterson
‘Hij is slecht. Hij is een minne oplichter. Hij heeft iets walgelijks over zich. Hij heeft
geen vrienden en niemand wil 's nachts op straat met hem worden gezien. Hij heeft
een zeer-efficiënte geest - net als Albert Speer. Hij haalt trucs uit die elke kameel
die wel eens door het oog van een naald is gekropen, tot een amateur degradeert. Hij
zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de gemeenste yuppie die ooit heeft
geleefd.’
Aan het woord is Hunter S. Thompson en degene die hij zo hard om de oren slaat,
is George Bush, de huidige vice-president van de Verenigde Staten en
presidentskandidaat voor de Republikeinen. Ik had deze bloemlezing met gemak tien
keer zo lang kunnen maken. Want dat is wat Thompson in Generation of Swine doet:
schelden en nog eens schelden. Niet alleen op Bush, overigens. Alle republikeinen
krijgen ervan langs. Nixon was genetisch crimineel, Agnew was fout geboren, Ford
was zó volstrekt corrupt dat hij miljoenen verdiende met Nixon het presidentiële
pardon te verlenen, en Reagan begint de duidelijk Spaanse fysieke trekken aan te
nemen van de Somoza-familie, de vroegere dictators van Nicaragua.
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Deze laatste twee voorbeelden geven het misschien al aan: het is niet steeds
helemaal duidelijk waar Thompson het over heeft. Had Nixon of de partij miljoenen
te vergeven? Is die beschuldiging dan ooit eerder geuit? En wat is dat met Reagan?
Je kan veel van de man beweren, maar dat hij er steeds Spaanser begint uit te zien,
nee, dat kan ik met de beste wil van de wereld niet zien.
Generation of Swine is een verzameling nieuwscommentaren die Thompson de
afgelopen twee jaar in de San Francisco Examiner heeft gepubliceerd en die voor
een belangrijk deel betrekking hebben op de aanloop naar de aanstaande
presidentsverkiezingen. Hij haalt heel wat overhoop, in die 1500-woorden-stukjes,
toch is het leidmotief in elke zin herkenbaar. In deze wereld draait het maar om één
ding: macht, dat wil zeggen, machtsmisbruik. Machtsmisbruik van de medische
specialisten, van de presentators, van de televisiepredikanten, van de rechters, maar
vooral dus machtsmisbruik van de politici.
Maar, alsof er zoiets als rechtvaardigheid bestaat, al deze machtswellustelingen
komen onherroepelijk ten val. Iedereen gaat een keer ‘belly up’ - met de buik omhoog.
Uiteindelijk wordt iedereen lid van The Loser's Club. Iedereen eindigt ‘la bas’, waar
de beesten allemaal blind zijn en de gedoemden de hele nacht schreeuwen in de
duisternis.
Dat van die beesten en gedoemden is een verwijzing naar het Boek Openbaring.
Het is Thompsons favoriete citeerbron, op een afstand gevolgd door Mein Kampf en
zijn eigen werken. Veel van de motto's boven zijn columns zijn afkomstig uit
Johannes' meesterwerkje, maar ook in menig terloops bijzinnetje blijkt Thompsons
liefde voor de Apocalyps. Gorbatsjov, bijvoorbeeld, wordt verduidelijkt als de man
met het teken van het beest. Reagan is trouwens ook een bewonderaar van het Boek
Openbaring, aldus Thompson. Maar er is een verschil: Thompson houdt ervan
vanwege, zoals hij zelf zegt, de scherpe en gruwelijke kracht van de taal. Reagan
echter gelóóft alles wat er staat. Hij citeert eruit met dezelfde hersenloze dweperij
als waarmee Jimmy Carter Bob Dylan aanhaalde, meent Thompson, die het liefst in
één klap een aantal vliegen tegelijk neermept.
Hunter S. Thompson blijft zijn image trouw, om het eens positief te zeggen. Ook
in deze stukjes presenteert hij zich als een journalist van het type desperado - de
eenling in strijd tegen de rest van de wereld. Met alle romantiek van dien. De
professionele houding, bijvoorbeeld. De journalistiek, dat is de ‘business’ waar hij
‘in’ is. Herhaaldelijk sluit hij een alinea af met: ‘We are, after all, professionals’.
Tegelijkertijd echter koestert hij, een wilde, maar in het romantische patroon passende
haat jegens het vak. Het is een armoedig beroep en een verslaving erger dan heroïne.
Nog eerder zal de zon ten oosten van Casablanca ondergaan dan dat een journalist
op de omslag van People komt. Een groepsfoto van de tien beste journalisten van
Amerika, op welke dag ook genomen, zou een gedenkteken worden voor de
menselijke lelijkheid. Thompson zelf is al zijn halve leven bezig uit die modderpoel
te komen, maar hij zit er nog steeds middenin.
De reden daarvoor kom je niet te weten. Iedereen wordt uitgekleed door Thompson,
maar hijzelf blijft de grote onbekende. Hij vertelt wel allerlei bijzonderheden over
zichzelf - dat hij Dunhill rookt, dat hij Chivas drinkt, dat hij een tas draagt van Spaans
leer - want hij is enorm ijdel. Maar wat hem beweegt, waarover hij droomt, van wie
hij houdt, waar hij vandaan komt... geen woord. Wat natuurlijk zijn goed recht is.

Modderpoel
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Het wereldbeeld van de desperado-journalist is simpel en overzichtelijk. ‘Prepare te
eat or be eaten’ is Thompsons lijfspreuk en hij houdt zich er goed aan. Als we hem
mogen geloven, heeft hij zijn handjes behoorlijk los zitten. Wie hem dwarszit of
onwelgevallig is, drukt hij een brandende sigaret in de nek, of slaat hij met een
opgerolde natte badhanddoek tegen het hoofd.
Ondanks zijn niet aflatend gevecht met de voosheid van de wereld, koestert hij
geen enkele illusie dat hij er iets aan kan veranderen. ‘These things happen,’ schrijft
hij herhaaldelijk. De ratten sterven nooit - ze weten altijd weer een ander schip te
vinden om op te springen. Het was altijd al zo en het zal altijd wel zo blijven. Alleen,
nu is het wel héél erg, in ‘the Cruel and Loveless '80s, the Generation of Swine’.
Het is een tijd waarin werkelijk niemand deugt. Niet alleen de machthebbers zijn
zwijnen, maar ook degenen die een alternatieve leefstijl aanhangen - de tegencultuur,
waaruit Thompson zelf ook voortkomt. Hard-rockers noemt hij gedoemd tuig en de
hippies waren, achteraf gezien, een nationale nachtmerrie. Niemand deugt. Thompson
gunt niemand authentieke gevoelens of een oprecht motief. Ook zichzelf niet. In het
voorwoord schrijft hij: ‘(...) maybe this is all pure gibberish - a product of the
demented imagination of a lazy dranken hillbilly with a heart full of hate (...)’. Dat
neemt natuurlijk weer voor hem in.
Deze luie, dronken plattelander met zijn hart vol haat lijkt zich helemaal te hebben
vastgebeten in de politiek. Wat hem daarin obsedeert zijn niet principes en idealen,
dat is allemaal ideologisch gelul, maar personen - hun daden en, minstens zo
belangrijk, hun uiterlijk.
Bisschop Tutu zal wel oké zijn, maar zijn grote probleem is zijn accent. Gary Hart
echter had het ver kunnen schoppen in de politiek, want hij heeft een goed gebit en
rijdt in een gloednieuwe rode Firebird.
Gary Hart Is trouwens één van de weinigen voor wie hij enige sympathie en
bewondering kan opbrengen. Dat geldt ook voor Joe Biden, een andere
presidentskandidaat die om een onbenulligheid ten val is gebracht. Tot de weinige
underdoggroeperingen die op Thompsons steun mogen rekenen, behoren de bezoekers
van sexcabines. Hen neemt hij in bescherming tegen het Meese Report van het
departement van justitie, waarin wordt aanbevolen dat alle deuren uit de filmcabines
worden gesloopt, zodat iedereen, of althans de andere klanten, kan zien wat zich daar
afspeelt. Dit zou ontmoedigend werken op de seksuele activiteiten die in die hokjes
plegen te worden ontplooid.

Hunter S. Thompson
ANNIE LIEBOVITZ

Deuren slopen om de seks te verhinderen? Hoe wou je dat verkopen? vraagt
Thompson. Hij begrijpt het niet. Wat doen die mensen nu verkeerd? Ze worden ten
onrechte geassocieerd met gewelddadige seks en kinderpornografie. Recht-op-en-neer,
dat is wat deze mensen voor hun losse guldens willen: ‘raw sex at a high speed’. En
dat kan alleen met korte filmpjes, zonder kop of staart. Voor SM en pederastie hebben
ze geen belangstelling. Dat duurt allemaal te lang. Dat is te omslachtig. Perversies
vereisen ook een diepere toewijding en een zekere mate van gekte. Dat staat allemaal
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ver af van deze eenvoudige toeristen en vertegenwoordigers. En Thompson eindigt
met de schitterende zinsnede: ‘all they want to see is a standard-brand middle-class
orgy’.
Uit dit stuk en ook uit dat over kolonel Kadaffi, ‘the weird shepherd-king of Libya’,
blijkt dat hij prachtig kan schrijven. Van zijn stijl moet hij het ook hebben. Want
veel nieuws heeft hij niet te melden: hij vat slechts samen wat er de afgelopen week
is voorgevallen. En de visie die hij op die gebeurtenissen heeft, dat moge inmiddels
duidelijk zijn, valt ook niet op door oorspronkelijkheid. Blijft over: zijn hilarische
en bloemrijke scheldpartijen. Maar wat je vaker ziet bij bloemrijke schelders is dat
hun arsenaal welbeschouwd vrij beperkt is. ‘Gibberish’ (gebrabbel) zijn we al
tegengekomen. Thompson noemt het minstens twaalf keer in dit boek en dan tel ik
‘Nazi gibberish’ niet eens mee. Verder stuitje om de haverklap op: ‘dingbat’ (kluns),
‘thug’ (beroepsmisdadiger) en ‘berserk’ (woesteling). Ze illustreren eens te meer 's
mans machteloosheid.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

5

Een kannibaal in de grotestadsjungle
Tama Janowitz varieert op Robinson Crusoë

Mgungo en Maria Fishburn. In de Engelse pocket zijn foto's opgenomen, als ware het hele verhaal
echt gebeurd.

Een kannibaal in manhattan door Tama Janowitz Vertaling Tineke
Funhoff Uitgever: Bert Bakker, 288 p., f 34,90 Engelse pocketuitgave:
Pan Books/Picador, 287 p., f 18,75 Importeur Van Ditmar
Jaap Boots
Wat je ook van haar wil zeggen, ze werkt hard, die Tama Janowitz. Kort na de
publikatie van haar bestseller Slaves of New York zette ze zich aan het schrijven van
een volgend boek, een roman dit keer, met de aandachttrekkende titel A Cannibal in
Manhattan. Een titel die doet denken aan die van bovengenoemde verhalenbundel.
Het onderwerp van haar nieuwe boek vertoont dan ook veel gelijkenis met dat van
Slaves of New York. In A Cannibal in Manhattan worden de mores van de moderne
Amerikaanse samenleving eveneens aan de kaak gesteld. En waren in Slaves of New
York de hoofdpersonen mislukte kunstenaars, dikke kunstverzamelaars, nerveuze
galeriehouders en vooral de vrouwen en vriendinnen van al dat gespuis, in A Cannibal
in Manhattan is het een buitenstaander die in de Big Apple moet zien te overleven.
Het draait allemaal om Mgungu Yabba Mgungu, een naïeve, schattige ex-kannibaal
van vijfenvijftig, die in een lichte midlife-crisis verkeert. Hij is een van de laatste
overlevenden van de stam der Lesser Pimbas en woont op de berghellingen van het
eiland New Burnt Norton met zijn varkens, zijn kippen, zijn drie vrouwen en een
paar nietsnutten van zonen (in die volgorde). Mgungu wordt verleid door de rijke en
mondaine Maria Fishburn, die als Peace Corps-vrijwilligster naar het eiland is
gekomen. Zij wil hem meenemen naar New York. Dat Maria niet werkelijk verliefd
op hem is en hem alleen maar meeneemt om goede sier te kunnen maken in de
cocaïne-jetset van New York, ontgaat Mgungu echter, want, om het in zijn eigen
woorden te zeggen: ‘I'm nothing more than a savage’.
Maar zo dom als Mgungu zichzelf acht, is hij helemaal niet. Hij is alleen
verschrikkelijk naief. Hij mist de cynische levenshouding van de Newyorkers en
weet te weinig van de grotestadsjungle af. Dat brengt hem keer op keer in grote
moeilijkheden. This is New York, man! This city sucks wordt hem steeds voorgehouden
als hij weer eens beroofd of bedreigd is, maar Mgungu blijft vertrouwen hebben in
zijn medemensen. Als hij op het toilet van een coffeeshop zit en iemand op het deurtje
bonst met een oneerbaar voorstel, blijft hij beleefd: ‘I cannot let you in. Go away
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please. Without meaning to hurt your feelings, I lack sexual interest at the moment.’
Als hij iemand in een steeg in elkaar geslagen ziet worden, schiet hij meteen te hulp
en wordt vervolgens zelf slachtoffer - eerst van de aanvaller en vervolgens ook nog
van het oorspronkelijke slachtoffer, dat, als Mgungu half bewusteloos op de grond
ligt, als bedankje zijn geld rolt. Dat zou allemaal nog niet zo erg zijn als Maria
Fishburn, die ondertussen zijn vrouw geworden is, niet ook met de verkeerde mensen
om zou gaan: Reynard Lopato (‘common criminal and art dealer’) en zijn maatjes,
de satanische dwerg Mikhail VanHoosen. Zij hebben het op het fortuin van Maria
gemunt en gebruiken de onwetende Mgungu om hun snode plannen uit te voeren.
Door hun toedoen komt Mgungu in de meest deplorabele toestanden terecht, die hem
uiteindelijk in de cel doen belanden. Van daaruit tekent hij zijn memoires op.

Ballpoint door neus
In het voorwoord biedt Tama Janowitz het zogenaamde manuscript van Mgungu aan
haar uitgevers aan. Deze truc stelt haar in staat het hele verhaal in de ik-vorm te
vertellen, waardoor de lezer door de ogen van een bekeerde kannibaal naar de vreemde
zeden en gewoonten van de Newyorkse stamleden kan kijken. Omdat Mgungu in
zijn jeugd op de door missionarissen gerunde school van New Burnt Norton perfect
Engels heeft leren spreken en schrijven en bovendien enige kennis van de westerse
wereld heeft opgedaan door het zorgvuldig uitpluizen van oude jaargangen van de
National Geographic, kan hij zich redelijk redden in New York. Hij weet wat een
Marlboro is, heeft - bij wijze van versiering - een Bic-ballpoint door zijn neus
gestoken en is bekend met auto's, hotels en televisietoestellen. Het enige wat hij mist
is de mensenkennis. Door schade en schande wordt Mgungu wijzer en komt hij
erachter dat New York in feite veel ‘kannibalistischer’ is dan New Burnt Norton.
Ergens in het boek roept hij veelbetekenend uit: ‘We are all cannibals!’
Gelukkig komt hij ook nog enkele aardige mensen tegen, zoals daar zijn; Joey van
Joe's Pizza, die hem verzorgt als hij in elkaar geslagen is, rockster Kent Gable, die
helaas zodanig geflipt is dat hij gelooft dat de aliens hem komen halen in hun UFO's
en dus niet echt tot noemenswaardige communicatie in staat is, de drankzuchtige
zwerver Daddy-O en Sophie Tuckermann, de joodse eigenares van de delicatessenzaak
Mama Tuckermann's, die, als Mgungu gevangen zit, de Free Mgungu Society opricht
en haar zaak omdoopt in The Cannibal Deli.
Het is natuurlijk een bekend gegeven, dat van de (nobele) wilde die met de zeden
en gewoonten van de westerse ‘beschaving’ kennismaakt. Enige voorspelbaarheid
en meligheid ontbreekt in A Cannibal in Manhattan dan ook niet. Ook rammelt het
plot nogal; Janowitz knoopt de draadjes van het verhaal soms wel heel provisorisch
aan elkaar, en sommige stukken zijn ronduit langdradig. Daar staan een aantal mooie
passages tegenover, waarin Janowitz, net als in Slaves of New York, laat zien dat ze
in ieder geval overeen goed gevoel voor stijl en humor beschikt. De sleutelscène van
het boek bijvoorbeeld, waarin Mgungu met Reynard Lopato en de dwerg Mikhail
ergens in de buitenwijken van de Bronx een heel bijzondere picknick gaat houden
(nee, ik verklap verder niets) is uiterst grappig, en ook de beschrijving van Mgungu's
woeste dans (na het nemen van een snuif coke) in de excentrieke disco Warehouse
29 deed me hardop lachen. (‘From time to time I let loose with a cannibal scream
that went something like “Yaaaaauuuugggghhhh!” which seemed to be well
appreciated by my companions (...) photographers flased my picture and the other
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dancers kept a wide berth around me, due I suppose to the greatness and majesty
with which I danced. “The president elect of the Lesser Pimbas!” I shouted, “Owner
of one hundred pigs and nearly four wives! Heir apparent to a million bucks!
MasterCard, Visa, American Express!”)
Ook verdient Janowitz een pluim voor de manier waarop ze in dit boek de
verhalende en uitleggerige toon van vele oude romans met een verwante thematiek
(Crusoë!) weet te treffen. Daarnaast is A Cannibal in Manhattan heel beeldend
geschreven. Het boek zou zonder veel moeite omgewerkt kunnen worden tot een
heel aardige speelfilm en het zou me niet verbazen als de rechten al verkocht zijn.
Met Bill Cosby als Mgungu Yabba Mgungu, Tama Janowitz zelf als Maria Fishburn
en onder regie van John Landis (An American Werewolf in London) moet A Cannibal
in Manhattan een van de kassuccessen van 1990 kunnen worden.
■
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De geest: een maatschappij van simpele zielen
Marvin Minsky's schematisering van denkprocessen

Het denken De menselijke geest als maatschappij door Marvin Minsky
Vertaling Michael Morreau Uitgever: Bert Bakker. 358 p., f 49,50
Amerikaanse uitgave:
The society of mind Simon and Schuster, 339 p., f 54,90 Importeur Van
Ditmar
Douwe Draaisma
De bekoring van de frenologie heeft voor mij altijd gescholen in haar eenvoud. De
menselijke geest is een conglomeraat van tekorten en talenten. Is een van die talenten
zeer geprononceerd ontwikkeld, bijvoorbeeld dat voor wiskunde, dan gaat dat gepaard
met een zwelling in het bijbehorende hersenorgaan. Dit orgaan perst zich tegen het
schedeldak en veroorzaakt een uitstulping die voor de geschoolde handen van de
frenoloog voelbaar is als een wiskundeknobbel: een benig koepeltje voor wat zich
boven de middelmaat verheft.
Deze gedachte, de schedel als een landschap waarin de oneffenheden verwijzen
naar de onderliggende geestesvermogens, leidde weer naar de schitterende
plattegronden zoals die in het midden van de negentiende eeuw werden getekend,
met genummerde vakjes voor Geheugen. Gevoel. Oordeelsvermogen en al die andere
faculteiten waaruit men zich de menselijke geest opgetrokken dacht.
Een prachtige conceptie, maar volslagen onbruikbaar. Niet alleen had men de
tectonische krachten van het brein overschat, er stak ook een fatale circulariteit in
de faculteiten waarvan de frenologen zich bedienden. Stel dat iemands vaardigheid
met het geschreven of gesproken woord wordt toegeschreven aan een goed
ontwikkelde ‘taalfaculteit’. Om werkelijk causaal verantwoordelijk te zijn voor de
wijze waarop iemand taal hanteert zou die taalfaculteit zelf weer over allerlei
psychische functies moeten beschikken: waarneming om woorden te lezen of te
horen, oordeelsvermogen om begrijpelijke zinnen te construeren, geheugen om een
woordenschat vast te leggen.
De frenologische faculteiten herhalen zo het probleem in plaats van het op te
lossen, het zijn homunculi, ze veronderstellen een mensje-ineen-mens dat waarneemt,
begrijpt en onthoudt. Frenologen maken van de menselijke geest een soort parlement
van kleine mannetjes - de vergelijking is van de negentiende-eeuwse materialist
Friedrich Lange - die net als in een echt parlement elk maar over een denkbeeld
beschikken en dat door elkaar heen schreeuwend proberen te propageren.
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The Society of Mind van Marvin Minsky, recent door Michel Morreau vertaald
als Het denken. De menselijke geest als maatschappij, maakt op het eerste gezicht
de indruk het levenswerk te zijn van een dolgeworden frenoloog. Minsky laat de
menselijke geest uit duizenden faculteiten bestaan. Hij noemt ze agents of organen
en rangschikt ze in hiërarchieën. Een voorbeeld. Om te verklaren hoe een tweejarig
kind er in slaagt een blokkentoren te bouwen roept Minsky een orgaan in het leven
dat Aannemer heet. Dit orgaan beschikt zelf weer over de onderaannemers Beginnen.
Toevoegen en Stoppen. Toevoegen kan zich weer bedienen van Zien, Pakken,
enzovoort.
Zoop het oog wordt in deze ‘verklaring’ precies de circulariteit van de faculteiten
binnengehaald: het is immers het kind dat blokken ziet, begint te bouwen en weer
stopt en de verrichtingen van al die ‘organen’ zijn simpelweg een herhaling van dat
gedrag op subpersoonlijk niveau. Maar er is een verschil. Minsky deelt elk van die
functies op in eenvoudiger functies die níet meer een duplicaat zijn van de te verklaren
functie. En die opdeling wordt net zo lang voortgezet tot de basis van de piramide
is bereikt: simpele aan-uitfuncties, belichaamd in al dan niet vurende hersenneuronen.
Deze allerlaagste functies beschikken zelf niet meer over geheugen of
oordeelsvermogen: ze vormen, in de woorden van de filosoof Dennett, een army of
idiots, een leger van simpele zielen.

Piaget
Door deze voorstelling van de menselijke geest als een aggregaat van geestloze
processen schemeren de contouren van de computer. Minsky was in 1959
mede-oprichter van het laboratorium voor artificiële intelligentie aan het
Massachusetts Institute of Technology en heeft het betere deel van zijn intellectuele
leven besteed aan de poging machines taken te laten uitvoeren die bij mensen kennis
en inzicht zouden vereisen. Een van de vermaardste MIT-projecten was Builder, een
systeen dat blokken op elkaar kan stapelen en bestaat uit een mechanische hand, een
televisie-oog en een computer. Het programma van Builder kon alleen geschreven
worden door het op te delen in eenvoudiger subfuncties als Zien en Pakken,
subfuncties die op hun beurt weer bestonden uit hiërarchieën van honderden simpeler
functies. Het was deze ervaring die Minsky op het idee van de menselijke geest als
maatschappij bracht.
Hoe moeten we ons die geestesmaatschappij bij de hogere denkprocessen
voorstellen? In een klassiek experiment liet Piaget een kind twee gelijke rijen van
eieren en eierdoppen zien en vroeg of er meer eierdoppen of meer eieren waren.
Antwoord: evenveel. Toen hij de eieren verder uit elkaar legde dan de eierdoppen
bleek het doorsnee kind van vijf jaar te denken dat er meer eieren dan eierdoppen
waren. Hetzelfde effect deed zich voor bij niet-telbare vormen van hoeveelheid, zoals
een korte dikke staaf klei naast een lange dunne, of vloeistoffen in glazen van
verschillend formaat. Een kind dat kan kiezen tussen dezelfde hoeveelheid limonade
in een kort breed glas of een hoog smal glas kiest voor het hoge glas. De vraag is nu:
hoe ontstaan dergelijke beoordelingsfouten en waarom kan een kind van zeven wel
correct manipuleren met hoeveelheden?
Minsky zoekt het antwoord in een zich verfijnende geestesmaatschappij. Heel
jonge kinderen opereren nog met een gering aantal organen die elk - als in het
faculteitenparlement van de frenologen - slechts een denkbeeld hebben. Hoog zegt:
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hoe hoger hoe meer - wat in het algemeen correct is omdat hoge dingen meer bevatten.
Smal zegt, om dezelfde reden: hoe smaller hoe minder. Met deze twee organen kan
het kind de meeste hoeveelheidsproblemen oplossen. Moeilijkheden ontstaan pas als
Hoog en Smal gelijktijdig moeten oordelen, bijvoorbeeld over de hoeveelheid
limonade in een hoog smal glas. Hoog roept ‘meer’. Smal roept ‘minder’. Hoog
schreeuwt het hardst en laat het kind zeggen dat er in het hoge smalle glas meer
limonade zit. Dat kinderen van zeven die fout niet meer maken, betekent dat zich
inmiddels organen hebben ontwikkeld die toezien op de oordelen van lager geplaatste
organen en die zo nodig corrigeren, een presidium dat zorgt voor een ordelijke
besluitvorming als in het parlement van meer en minder de stemmen staken. Logisch
denken berust op de tijdige vorming van fijnvertakte bestuurslagen in de geest van
het kind.

Marvin Minsky

Men ziet: een ware programmeurstheorie. De gelaagde maatschappij van organen
komt overeen met het labyrint van routines en subroutines in een computer. Hetzelfde
type verklaring keert vervolgens terug in de passages over geheugen, introspectie,
taal en waarneming. Voor Minsky is de geest-als-computer eigenlijk al geen metafoor
meer: mensen zijn machines, mechanieken waarvan alleen de fysische structuur
(meat/metal) en ontstaansgeschiedenis verschillen. Het programma van de menselijke
geest heeft zich in een lang evolutionair proces ontwikkeld en het is de opgave van
de cognitieve psychologie om de architectuur van dat programma te achterhalen.
De uitwerking van deze theorie heeft een boek als een manual opgeleverd. Op
iedere pagina is precies één idee ondergebracht, vaak nog eens verduidelijkt met een
schema: honderden ogenschijnlijk losse draden die van een afstand beschouwd een
patroon moeten vormen. De theorie van de geest-als-maatschappij, schrijft Minsky,
wordt zo tot in de vormgeving gespiegeld.

Geen toetsbare hypotheses
Misschien is hier iemand aan het woord die op behendige wijze van de nood een
deugd heeft gemaakt, misschien ook niet - het gevolg is in ieder geval dat de
geest-als-maatschappij een erg schematische indruk maakt. Er volgen geen toetsbare
hypotheses uit over ons denken, geheugen of gemoedsleven. Minsky's
schematiseringen van psychische processen zijn hooguit verenigbaar met de
bevindingen van de psychologie en vormen eerder een programma, de aanbeveling
om geestesprocessen te analyseren tot simuleerbare functies, dan een theorie.
Van de concrete resultaten van dat project kan men na lezing van Het denken niet
onder de indruk zijn. Minsky schrijft dat het zo frappant is dat de verschijnselen die
Piaget heeft ontdekt door de eeuwen heen onopgemerkt zijn gebleven, alsof nog
nooit iemand goed naar het redeneren van een kind had gekeken. Een treffende
observatie. De conservatieproeven brachten verschijnselen aan het licht waar niemand
ooit aan gedacht had en die ook nog eens parallellen bleken te hebben in andere
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vormen van manipulatie met hoeveelheid. Het is precies dit type ontdekkingen dat
tot dusver ontbreekt in de artificial intelligence-benadering, van de geest. De frequente
opwinding in AI-kringen heeft bij nadere kennismaking nooit betrekking op
ontdekkingen zoals Piaget er minstens vijf heeft gedaan, maar op de geslaagde
simulatie van een fenomeen dat al uit de psychologie bekend was. Waar interessante
ontdekkingen of verklaringen uitblijven, getuigt het echt van lef om - zoals Minsky
doet - een wel heel summiere en schematische ‘theorie’ over het geheugen te laten
voorafgaan door een citaat uit A la recherche du temps perdu. Men moet het de
AI-onderzoekers toegeven: te midden van de bewonderenswaardige faculteiten die
zij onder hun schedeldak dragen is Zelfvertrouwen vanouds geprononceerd
ontwikkeld.
■

Geletterd?

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt een winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 1 september opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland. Postbus 1254,
1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 98 van 10 september. De
citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Royalty
1 De prins wierp een blik op Maurits en zei: ‘Kijk, ik vond mezelf niet lastig. En
mijn ouders vonden zichzelf niet lastig. Maar elkaar vonden we wel lastig.’
2. Je moeder stond bij het fornuis, pakte de hand van de koningin niet aan, maar
keek haar van een afstandje heel doordringend aan. Tenslotte zei ze: Uw gezicht
valt me niet tegen.
3. ‘Ik lees... nu ja, ik probeer al die boeken van die zeer belangrijke en bekroonde
schrijvers te lezen, ik doe mijn best, ik ga er speciaal voor zitten, ik zet de bel
af, maar al... al...’
‘...al slaan ze U dood. Majesteit, met permissie, dan snapt U nog niet waar het
over gaat!...’

Oplossing Geletterd 95 van 30 juli (Hengelen):
1. ‘Ik zou een dag uit vissen': Martinus Nijhoff. Het kind en ik (uit: Nieuwe
gedichten);
2. ‘Dat is een mooie baars, zei mijn vader’: Jan Wolkers. Wespen (uit: De hond
met de blauwe tong);
3. ‘Wandel de Leidse singels rond; geen drie bomen zult gij zien, of gij ziet bij de
derde een hengelaar’: Nicolaas Beets, De Leidse peuëraar (uit: Camera Obscura).
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Winnaar: P. Dirkx, Vorden
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Sterke, bebaarde mannen in tafellakens en rijk gedecolleteerde dames
Hoe de spektakelfilms uit Hollywood het publiek historisch besef
bijbrachten
The hollywood history of the world door George MacDonald Fraser
Uitgever: Michael Joseph, 268 p., f 65,65 Importeur Nilsson & Lamm
Ad Fransen
‘In het begin schiep God hemel en aarde. Maar de aarde was ongeordend en leeg;
over de wereldzee heerste duisternis, en Gods Geest zweefde over de wateren. Toen
schiep God Hollywood en Hollywood sprak: Daar zij film. En Hollywood zag dat
film beter was.’
Aangezien dit een artikel wordt over een boek dat gaat over hoe er in de
zonovergoten dalen van Hollywood door de jaren heen in de donkere spelonken van
de wereldgeschiedenis is gedoken, deins ik er hier niet voor terug om te openen met
een parafrase van het scheppingsverhaal. Want in parafrasen, fictionalisering en
overdrijving ten bate van het spektakel op het witte doek en de kassa aan de
bioscoopingang heeft men zich achter de poorten van Hollywood altijd een meester
getoond. Niet zelden leidde dat, vooral in het epische genre waarin gespierde
gladiatoren, samenzwerende Romeinse senatoren, behaarde Vikings en
gedecolleteerde Cleopatra's met hun heldenrollen het bioscooppubliek probeerden
te prikkelen, tot ketchup-achtige taferelen, gerommel met architectonische stijlen en
jaartallen, en klunzige dialogen.
De Groten der aarde Amerikaans laten spreken gaf nog de grootste problemen in
de zweetkamers van de Hollywoodse scenarioschrijvers. ‘I don't know how a Pharaoh
talks. Is it all right if I write hint like a Kentucky colonel?’ verzuchtte William
Faulkner bij het schrijven van het script voor Land of the Pharaohs (1955) en in
Androcles and the Lion (1953) spreekt de gekwelde martelaar tegen de leeuw: ‘Has
the thom made you too sick to eat the nice Christian man for breakfast, liony-piony?’
Het is met dit soort films eigenlijk precies zoals een van de bekendste filmsterren
uit de betere films van dit genre het eens verwoordde. Charlton Heston (Ben-Hur,
The Ten Commandments, Julius Caesar): ‘There's a temptingly simple definition of
the epic film: it's the easiest kind of picture to make badly.’ Charlton Heston kon
zich een dergelijke uitspraak permitteren want hij had het geluk om te mogen werken
met een perfectionist als Cecil B. DeMille. Voor zijn Tien Geboden (1956) stuurde
DeMille volgens Jon Solomons boek The Ancient World in the Cinema een assistent
op reis naar het Midden-Oosten, India, Siam, Kashmir. China. Perzië en Japan om
er originele sieraden, kostuums, wandkleden, zwaarden en andere rekwisieten te
verzamelen. Verder huurde hij 225 orthodoxe joden in en iedereen, van hoofdrolspeler
tot figurant, bezorgde hij een exemplaar van het Oude Testament. Zelf ging DeMille
talloze musea af om te bestuderen hoe de oude meesters Mozes en zijn volk hadden
verbeeld en ondanks de scepsis van tycoon Adolph Zukor (‘Oldmen wearing
tablecloths and beards! Cecil, a picture like this would ruin us!’) kreeg hij Paramount
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zover om een reconstructie op ware schaal te laten bouwen van de tempel van koningin
Hatsjepsut en die van Ramses II.
De eerder geciteerde uitspraak van Heston zou ook het motto kunnen zijn van het
recent verschenen Amerikaanse boek The Hollywood History of the World van George
MacDonald Fraser, ware het niet dat Derek Elley deze frase al eens eerder gebruikte
voor zijn in 1984 verschenen studie The Epic Film, Myth and History. MacDonald
Fraser is dan ook niet de eerste die door het rijk geïllustreerde geschiedenisboekje
van Hollywood bladert. Met algemene (Pierre Sorlins The Film in History) én
deelstudies (zoals Jon Tuska's The Filming of the West, Jon Solomons eerder
genoemde The Ancient World in the Cinema en Jeffrey Richards Swordsmen of the
Screen) moet het voor MacDonald Fraser aanvankelijk de vraag zijn geweest welk
nieuws hij eigenlijk nog te bieden heeft op dit gebied. Zelf schrijft hij dat het doel
van zijn boek is om nu eens voorgoed af te rekenen met het fabeltje dat Hollywood
altijd blunder op blunder heeft begaan met al die historische films. Dat valt volgens
de schrijver namelijk reuze mee. De historische vrijheden die regisseurs namen,
waren volgens hem gering en al zat je met een historische bioscoopfilm niet in een
geschiedenisklasje. Hollywood heeft ons, of de Amerikanen dan, met Charles
Laughton als Nero. Marlon Brando als Napoleon. Liz Taylor als Cleopatra, Kirk
Douglas als Spartacus en Gina Lollobrigida als de koningin van Sheba toch maar
een historisch besef bijgebracht en op speelse wijze iets geleerd over de grote
gebeurtenissen en figuren van de mensheid.

Twee verbeeldingen van Mozes: links door Michelangelo, rechts door Charlton Heston in ‘De tien
geboden’
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Een voorbeeld van perfecte casting: Roddy McDowall als Caesar in ‘Cleopatra’

De operettekant
Toch kan ook MacDonald, als hij ons van films over de oudheid en de bijbel via de
middeleeuwen, het piratendom en de wild-westfilms naar de nieuwe geschiedenis
voert met zijn Tweede Wereldoorlog-films en Vietnam-films, niet verhullen dat
Hollywood vooral de operettekant heeft laten zien van het wereldschouwtoneel. In
die zin komt hij zelf met een typerende goddeloze reactie van James Thurber op
Cecil DeMilles The Ten Commandments: ‘It makes you realise what God could have
done if He'd had the money.’
MacDonald beperkt zich in zijn boek tot the soundies. Het liefst nog schrijft hij
over de glorietijd van de historische geluidsfilm, dat wil zeggen het eind van de jaren
veertig, de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig; het tijdperk, zeg maar, van
kassuccessen als Quo Vadis?, Samson and Delilah en The Ten Commandments, een
periode die hij zelf van dichtbij heeft meegemaakt. MacDonald is zo'n typische oude
bok die bij het schrijven van zijn boek zijn pen heeft gedrenkt in een inktpot vol
heimwee naar het Hollywood van weleer. Met enige weerzin kunnen er dan ook nog
net een paar bladzijden af over de meer recente Hollywood-periode, die het naar zijn
mening te veel moet hebben van ‘Barbie-dolls, (...) silver-haired plastic robots,
blood-spattered deatli agonies, filthy language, or “explicit” sex’. Toegegeven,
semi-pornografische produkten over het decadente Rome zoals Caligula van
Penthouse-uitgever Bob Guccione hebben niets meer met de geschiedenis te maken
(Fellini deed dat een stuk beter), maar bij iemand als MacDonald die zijn lezerspubliek
zo fanatiek ervan wil overtuigen dat Hollywood een realistische rol heeft vertolkt
als geschiedschrijver, komt het bijzonder lachwekkend over als hij bij het minste of
geringste spatje bloot de waarschuwende moral majority-vinger heft.
MacDonald beperkt zich wat dat betreft niet alleen tot de verderfelijke hedendaagse
films, want meteen op de eerste pagina's van zijn boek wordt Josef von Stemberg
berispt voor zijn in 1937 nooit afgemaakte filmversie van I Claudius. Voor deze film
vroeg Von Stern-
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berg zijn kostuumontwerper kleding te maken voor de Vestaalse Maagden. De ijverige
ontwerper kwam er via de nodige research achter dat het bij deze Romeinse maagden
om een half dozijn dames ging die van top tot teen waren dichtgesnoerd in loodzware
cape-mantels. Met het succes van de schaars geklede Marlene Dietrich in Der blaue
Engel misschien nog in zijn achterhoofd, reageerde Von Sternberg furieus op zijn
kostuumontwerper en zei: ‘Daar begin ik niet aan; zes?, ik wil er zestig, naakt! En
zorg dat ze morgen allemaal op de set zijn.’ Goed, hier was Josef von Sternberg bezig
de geschiedenis te vervalsen in dienst van de kassa, maar wat te denken van John
Huston die het scheppingsverhaal en het leven van Adam en Eva in het paradijs wilde
verfilmen in The Bible... In the Beginning (1966). Daar ontstonden natuurlijk
problemen met vers 3:7: ‘Ze merkten, dat ze naakt waren.’ Huston smeerde zijn
cameralens in met vaseline en vergrootte het nevelige en delicaat naakt verdoezelende
effect nog eens extra met een goudfilter en veel goudbeschilderd loof op eventueel
aanstootgevend bloot van Adam en Eva.
In MacDonalds The Hollywood History of the World zult u tevergeefs zoeken naar
dit soort anekdotes. De auteur mag liever zijn verontwaardiging tonen, zoals in het
geval van Willem Dieterle's Salome (1953), een film die volgens MacDonald alleen
gemaakt is om Rita Hayworth te laten ‘strippen’ voor Charlton Heston, die de rol
van Herodes voor zijn rekening nam. Natuurlijk zien wij dit Rita Hayworth liever
doen als ze als nachtclubdanseres ‘Put the Blame on Mame’ zingt in Gilda (1946),
maar dat bedoelt MacDonald niet.

Alleen geluidsfilms
Er zijn nog andere bezwaren aan dit boek, buiten dat het zo zuur, belerend en zo saai
en samenvatterig geschreven is. Dit boek, dat over de geschiedenis à la Hollywood
gaat, bevat gewoonweg te weinig geschiedenis. Dat komt in eerste instantie omdat
de schrijver zich wenst te beperken tot de geluidsfilm en dan nog eens specifiek die
van Amerika. Zonde, want niemand die een dergelijk werk schrijft kan om Intolerance
(1916) heen van D.W. Griffith, waar het vertonen van historische taferelen tegen het
decor van grote, realistische op ware schaal gebouwde decors mee is begonnen. Op
zijn minst had de schrijver kunnen verwijzen naar Intolerance waarin Griffith zelfs
voetnoten projecteerde als hij maar even onzeker was over het waarheidsgehalte van
deze bijbelfilm.
Terwijl MacDonald het verdomt verder achteruit te kijken dan zijn nekhaar lang
is, onthoudt hij de lezer tevens een stukje belangrijke filmgeschiedenis van voorbij
de grenzen van het Amerikaanse continent. Want weliswaar hebben die historieloze
Amerikanen cinematografisch de grootste tovernarij bedreven met de
wereldgeschiedenis, zij waren niet de eersten. Franse filmpioniers als Emile Cohl en
Georges Méliès zagen al in, dat de lotgevallen van Hercules of het sex-appeal van
Cleopatra dankbare stof kon opleveren voor een onderhoudend rolprentje. Maar het
land waar Amerika het van afgekeken heeft en dat in het tijdperk van de stomme
film absoluut voorop heeft gelopen in het maken van spektakelstukken voor een
groot publiek is Italië. Alle mythen, bijbelverhalen, heldensagen, veldslagen, die
Hollywood later perfectioneerde zijn in Italië gedurende de eerste twee decennia van
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deze eeuw al eens gedraaid. Het moeten imposante taferelen zijn geweest die in Italië,
sowieso rijk aan authentieke ‘decors’, gemaakt zijn. Vergeten namen als Arturo
Ambrosio, Luigi Maggi, Giovanni Pastrone (uitvinder van dolly-camera) en Enrico
Guazzoni tekenden, om maar een paar voorbeelden te noemen, voor respectievelijk
Gli Ultimi Giorni di Pompeii (1908). Nerone (1909), Giulio Cesare (1909) en Quo
Vadis? (1912). Door de crisis ging het ook weer even snel bergafwaarts met de
Italiaanse cinema, bovendien breidde de invloedssfeer van Hollywood zich gestaag
uit over Europa en zorgden de nog indrukwekkendere Amerikaanse produkten voor
een vernietigende concurrentie. Als er al een belangrijk epos verfilmd werd in Italië,
dan zouden de Amerikanen dat voortaan zelf doen zoals in het geval van een van de
vroege versies van Ben Hur uit 1926; een film die de Italianen overigens nooit te
zien kregen omdat Mussolini dat verbood vanwege de overwinning van de jood Judah
Ben Hur op de Romein Messala in de toen al beroemde wagenrace-scène.
In al zijn ijver die George MacDonald Fraser aanwendt om ons te vertellen dat
Hollywood een serieuze tijdmachine was, laat hij natuurlijk ook de meer triviale
effecten van de historische Hollywoodprodukties op het publiek achterwege. Vreemd
is dat niet, want de wijze waarop de bioscoopbezoeker in de loop der tijd heeft
gereageerd op al die spektakelfilms is niet bepaald een bewijs voor MacDonalds
uitgangspunt. Het publiek wilde namelijk vooral in dit soort films in die laatste echte
gloriedagen van Hollywood de sterren bewonderen en als het even kan ze ook naäpen.
Wat te denken bijvoorbeeld van Joseph Mankiewicz' peperdure, mislukte maar,
vanwege de romance tussen Richard Burton en Liz Taylor, ook zeer beruchte
produktie Cleopatra uit 1963, waarin Liz Taylor de rol speelt van deze heerseres van
de Nijl. Haar uitdossing zorgde in Amerika voor een trend om er zo Cleopatraans
mogelijk bij te lopen: brede armbanden, zware colliers, gedecolleteerde, met veel
gouddraad bestikte, lange jurken, zwartgeverfd, bij de schouders recht afgeknipt haar
en flinke vette eye-liner bepaalden maandenlang het modebeeld van de Amerikaanse
vrouw. En in 1949 kreeg Cecil B. DeMille zijn filmpubliek voor Samson and Delilah
zo gek om Samson-sized cornflakes te eten van Kellogg, een belangrijke sponsor
van de film. Volgens de cereal-fabrikant werd je er even sterk van als de
Samson-spelende Victor Mature. Victor Mature overigens, die in werkelijkheid
helemaal niet zo dapper was, want tijdens de opnamen ging het hem dun door de
broek bij een vechtscène met een tamme afgerichte leeuw zodat DeMille voor dit
stoeipartijtje maar een stuntman en - voor Mature - een levenloos met schuimrubber
gevuld dier liet aanrukken.

Buddy Boer probeert Deborah Kerr te beschermen tegen een wilde stier. Scène uit ‘Quo Vadis?’
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Marlon Brando als Napoleon in ‘Desiree’

In The Hollywood History of the World komt George MacDonald Fraser niet verder
dan dorre samenvattingen van de werkelijke geschiedenis en het filmverhaal. Hij
legt het een en ander naast elkaar en that's it. Een filmboek, zeker als het om
Hollywood gaat, moet naar mijn smaak met een zekere sjeu geschreven zijn. Het
moet ook iets vertellen over het geworstel, geploeter en geknoei achter de camera
en op de set. Zoals die keer dat de intocht van Cleopatra in Rome gefilmd moest
worden (apropos onder de Poort van Constantijn, gebouwd ruim drie eeuwen na
Christus, terwijl Cleopatra Rome zesenveertig jaar voor de jaartelling binnenreed.)
Vijfduizend Italiaanse figuranten waren er voor ingehuurd om Liz Taylor toe te
juichen met de kreet: ‘Cleopatra, Cleopatra!’, maar omdat ze vanwege haar affaire
met Burton op dat moment alle harten van Italië had gestolen bleven al die figuranten
maar roepen: ‘Leez, Leez!’ En daarmee belanden we ten slotte bij het meest
indringende effect van dit soort films: wanneer we onze geschiedenisboekjes
doorbladeren en een oude overgeleverde beeltenis tegenkomen van Cleopatra of
Napoleon, dan moeten we even met onze ogen knipperen, omdat we een moment
denken dat we filmfoto's van Marlon Brando en Elizabeth Taylor zien.
■

Thrillers
In het begin lijkt het erop dat The Albatross Run van Douglas Scott (Arrow, f 16,95)
een spannend boek is dat op zee speelt, maar langzaam maar zeker wordt duidelijk
dat het gaat over een kapitein in oorlogstijd. Het verhaal wordt verteld door een
Amerikaanse journalist die met een stoomschip van Bombay mee kan varen naar
Freetown in Siërra Leone aan de Afrikaanse westkust. Ruim driehonderd bladzijden
verder is hij daar nog steeds vierduizend zeemijlen vandaan en is er eigenlijk niet
meer gebeurd dan in het liedje ‘Toen wij van Rotterdam vertrokken’ wordt bezongen.
Maar als je van huizehoge golven houdt, het gevaar van onderzeeërs, verpleegsters
die op een avontuurtje met zeelieden uit zijn en een ketelbink die te teer is voor zijn
werk, dan is het een aardig verhaal. Vooral de ouwe staat in het licht van de
schijnwerpers en deze kapitein heeft zowel trekjes van Roosevelt, Churchill als Stalin.
Het jaar 1943 was geen goed jaar voor de koopvaardij en dat maakt iedereen een
tikje opgewonden, of je nu staat te zweten voor de vuurmonden beneden in de
machinekamer of op de brug de albatros met je boot ziet meevliegen die het noodlot
aankondigt.
Jonathan Kellerman deed in zijn vorige thrillers al een hoop psychopathologie, maar
hield het tegelijk redelijk beschaafd. In Domein van de beul (Luitingh. f 29,90) is
hij ver over alle grenzen heengegaan door omstandig te beschrijven hoe een sadistische
en antisemitische vrouwenmoordenaar te werk gaat en wat hem bezielt. Het laatste
is net zo onsmakelijk als het eerste. De meer dan zeshonderd bladzijden van het boek
zijn overigens gelukkig voor een groot deel besteed aan een hoofdinspecteur van
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politie en zijn team in Jeruzalem, waar praktisch alle narigheid zich afspeelt. Het
verhaal is doorspekt met tafereeltjes uit het dagelijks leven in Israël, de achtergrond
van de leden van het politieteam en die van de psychopaat en de pittoreske Arabieren
die op z'n best worden behandeld als inboorlingen die nog te redden zijn. Achter in
het boek is een verklarende woordenlijst opgenomen van allerlei Hebreeuwse termen
die Kellerman voor de couleur locale in de dialogen heeft opgenomen. Uiteraard
gaat het boek om de jacht op de dader, maar die jacht is volledig ondergeschikt
gemaakt aan de drang van Kellerman om maar te blijven roeren in deze gietijzeren
kookpot vol bloed en pus. Dat uiteindelijk onder al het drab een nakomeling van een
nazi te voorschijn komt zal niemand echt verbazen.
Voor de geharde liefhebber van de privé-detective begon Robert Parker steeds meer
een zorgenkindje te worden, maar het grote publiek gaat juist steeds meer van zijn
werk houden. Zijn nieuwste boek Crimson Joy (Delacorte, f 41,70) ligt alweer klaar,
terwijl zijn vorige boek Pale Kings and Primes nog maar net als pocketuitgave is
verschenen en ook als Spenser en de sneeuwman pas als vertaling is verschenen. De
makke met Parker is dat hij in zijn recente boeken bijna exclusief het verhaal besteedt
aan zijn hoofdpersonen. Dat zijn Spenser, de detective zelf, Hawk, een zwarte
onderwereldfiguur die het spiegelbeeld van Spenser is, zoals Michael en Lucifer, en
Susan Silverman, het liefje van Spenser en in haar eigen tijd ook nog
psychotherapeute. Deze kruisng tussen de Maagd Maria en Maria Magdalena is
langzamerhand de echte hoofdpersoon en dat doet de geharde liefhebber dus zeer.
Helden moeten eenzaam zijn en eventueel naar genegenheid hunkeren, maar er niet
van genieten. Spenser geniet schaamteloos en in dit boek komt zelfs een risqué scène
voor waarin Susan alles uitdoet behalve haar truitje. Voor haar doen is dat bijna even
gek als het vermoorden van vrouwen door de gek waarop in het verhaal jacht wordt
gemaakt. Uiteraard is hij een patiënt van Susan en kan Susan daarom heel verantwoord
weifelen wat ze nu moet doen.
Outlaws van George V. Higgins (Abacus, f 20,85) bestaat, net als veel van het andere
werk van deze schrijver, voor het grootste deel uit dialoog. Gezien het grote aantal
personen dat in het verhaal voorkomt en de periode van zestien jaar die wordt
overbrugd, is het meer een collectieve monoloog. Onderwerp van gesprek is de
opsporing, berechting en de nasleep hiervan van een groep jongelui uit de betere
kringen die de maatschappij met geweld wilden omwentelen en begonnen met een
serie bankovervallen. Door de gebruikte verhaaltechniek duurt het eventjes voordat
je in de gaten krijgt waarover het eigenlijk gaat en dat irriteert. Gelukkig zijn vooral
de gesprekken tussen de politiemannen en leden van het openbaar ministerie zo
levensecht, cynisch en geestig dat je door blijft lezen. Ook de weergave van de
rechtszaak heeft Higgins goed op papier gezet. De portrettering van de rijke ouders
van het stelletjes revo's is minder leuk en doet bedacht aan. Ze zijn even cynisch als
hun kinderen, maar hebben dat beter leren verbergen, lijkt de boodschap van Higgins,
die het boek even abrupt laat eindigen als het begon.
Geen kwaad woord over The Hermit of Eyton Forest (Futura, f 16,55) van Ellis
Peters. Het is avontuur nummer veertien van de wereldwijze pater Cadfaël uit de
twaalfde eeuw en het is uit dezelfde elementen opgebouwd als de vorige verhalen.
Mensen met een slechte inborst krijgen hun trekken thuis en jonge geliefden zijn
voor elkaar bestemd. In dit verhaal is de weeë toon een stuk minder. Dat komt
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misschien omdat de beschrijving van het kloosterleven beperkt is en de jonge geliefden
ook niet al te veel aan het woord zijn. De meeste aandacht gaat uit naar de jacht op
een dorpeling die onbeleefd is geweest tegen zijn heer en daarom moet hangen of
worden doodgeknuppeld. Ondertussen is in Engeland, waar alles zich afspeelt, ook
nog steeds een machtsstrijd aan de gang die de bevolking veel ellende veroorzaakt.
De strijd speelt zich af in Oxford, dat een eind van Shrewsbury en het klooster vandaan
ligt, maar ook in de twaalfde eeuw komt slecht nieuws snel door.
THEO CAPEL
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Als surrealist telde je pas mee wanneer je een paar andere
surrealisten had uitgestoten
Gesprek met André Pieyre de Mandiargues
Guy Decoene
In de jaren zestig was André Pieyre de Mandiargues een redelijk bekend
Frans auteur in Nederland. Tussen 1964 en 1968 verschenen er van hem
zeven boeken in vertaling bij De Arbeiderspers en Querido, waarvan de
bekendste zijn: Het bloed van het lam, De liefdesnacht van Vanina, De
dood in Barcelona en Het zwarte schaap. Deze titels zijn alleen nog
antiquarisch verkrijgbaar. Later verschenen nog van hem: Arcimboldo de
wonderbaarlijke (Bentveld-Aerdenhout, 1978) en de verhalenbundel
Vloedgolven (Goossens, 1983). Hoewel in Frankrijk vorig jaar nog de
novelle Tout disparaîtra verscheen, is de auteur niet meer zo produktief
als hij is geweest. Zijn leeftijd - hij is bijna tachtig - en fysieke conditie
zijn daar debet aan. Guy Decoene bezocht de schrijver, die zichzelf ‘een
oude erotomaan’ noemt.
Pieyre de Mandiargues woont met zijn vrouw, de twintig jaar jongere kunstenares
Bona Tibertelli en zijn negentienjarige dochter in Parijs. Zijn appartement is een
klein museum. Aan de wanden hangen tekeningen en schilderijen van kunstenaars
die hij gekend heeft, vooral surrealisten: Max Ernst, Man Ray, Joan Miró, Leonor
Fini, Hans Bellmer. Hij staat nog maar heel zelden een interview toe. Niet omdat hij
principiële bezwaren hiertegen heeft. Integendeel. Er zijn zelfs twee boeken met
interviews met hem gepubliceerd. De auteur lijdt evenwel aan retrograde amnesie,
een gevolg van ouderdomssclerose. Hierdoor kan hij zich bij wijlen bepaalde namen
en gebeurtenissen uit het verleden niet meer herinneren. Interviews zijn daarom heel
moeilijk voor hem geworden. Dit speelt hem ook parten bij het schrijven: ‘Het
schrijven van fictie valt me tegenwoordig erg moeilijk. Als ik aan bladzijde twintig
van een verhaal ben, weet ik niet meer wat ik aan het begin geschreven heb. Ik moet
dan telkens terugzoeken wat ik ook weer geschreven heb. Over kunst schrijven gaat
veel makkelijker, omdat je daarbij niet alles hoeft te verzinnen.’
Vanwaar uw belangstelling voor de schilderkunst?
‘Toen ik meerderjarig werd, heb ik een deel van het fortuin van mijn grootvader
geërfd waardoor ik rijk genoeg was om te kunnen leven zonder te moeten werken.
Ik ging vaak naar Italië waar ik bevriend raakte met een aantal Italiaanse kunstenaars.
Zo is mijn interesse voor de schilderkunst gegroeid. Ik was in die periode gebrouilleerd
met mijn familie. Ik was toen zowat tegen alles. Ik had een afkeer van de bourgoisie
en van de mensheid in het algemeen. Ik was zeer misantroop. Ik geloof dat ik toen
een weinig sympathiek persoon was.’
In uw biografie staar ook dat u archeologie gestudeerd heeft.
‘Heel weinig in feite. Men vroeg mij ooit eens wat ik gestudeerd had. Om niet
voor onontwikkeld door te gaan heb ik toen geantwoord: archeologie. Zo is dat in
de encyclopedieën terechtgekomen. Ik heb ooit een zomercursus archeologie over
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de Etrusken gevolgd aan de universiteit van Perugia. Maar daar is het dan ook bij
gebleven. Ik had alleen maar belangstelling voor de Etrusken. Ik heb daar boeken
over gelezen en de archeologische vindplaatsen van de Etrusken in de streek van
Toscane bezocht. De Etrusken zijn een heel mysterieus volk. Zoals u misschien weet
is men er nog steeds niet in geslaagds hun schrift te ontcijferen.’

Monte Carlo
U bent pas vrij laat met schrijven begonnen. U was drieëndertig jaar toen uw debuut
verscheen.
‘Eigenlijk ben ik al in 1933 begonnen met schrijven, maar ik was toentertijd
uitermate bedeesd. Ik hield het voor iedereen geheim dat ik gedichten probeerde te
schrijven. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak ben ik naar Monte Carlo gevlucht.
Daar heb ik in alle eenzaamheid mijn eerste bundel Dans les anneés sordides
geschreven. In 1943 heb ik die bundel in Nice op de persen van het dagblad
L'Eclaireur. De drukkers, die door de oorlog niets omhanden hadden, waren blij dat
ze een boekje konden drukken en konden samenwerken met iemand zoals ik die heel
veel belang hechtte aan typografie. Ik wou een zo mooi mogelijk boekje laten drukken,
geïllustreerd met tekeningen van Leonor Fini. Ik heb wel twintig drukproeven laten
maken. Het is verschenen in eigen beheer in tweehonderdtachtig exemplaren.’

André Pieyre de Mandiargues

Waarom bent u naar Monaco gevlucht?
‘Eigenlijk was het niet ík die op de vlucht was, maar waren het enkele van mijn
goede vrienden die de Franse nationaliteit niet hadden en van wie de papieren niet
in orde waren. Terwijl de Duitsers Frankrijk binnentrokken zijn we met mijn Buick
naar Monte Carlo gereden, omdat dit een van de weinige nog rustige oorden in Europa
was, want alhoewel Monaco een protectoraat van Frankrijk was, werd het toch
beschouwd als een onafhankelijk staatje. Mijn vrienden, die voor het merendeel
Italianen waren, zijn toen naar hun land teruggekeerd en ik ben alleen in Monte Carlo
achtergebleven. Ik had ook naar huis kunnen terugkeren, maar omdat ik zo
buitengewoon lui ben, ben ik de hele oorlog in Monte Carlo blijven rondhangen. Ik
zat daar trouwens goed. Men kon er goedkoop leven. Het was er warm in de winter,
terwijl het in Parijs erg koud was en brandstof er schaars en duur was.’
Onmiddellijk na de oorlog keerde Pieyre de Mondiargues naar Parijs terug. In
1945 publiceert hij Hedera, een lang liefdesgedicht gericht aan de dadaïstische
kunstenares Meret Oppenheim. Een jaar later verschijnt zijn eerste boek met erotische
verhalen Soleil des loups, waarvan er enkele vertaald en opgenomen werden in de
bundel Het zwarte schaap.
André Breton en de surrealisten in het algemeen waren zeer politiek geëngageerd.
Was u dat ook?
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‘Nee, helemaal niet! De politiek heeft me nooit geïnteresseerd. Het klinkt misschien
frivool, maar ik ben in mijn hele leven nooit naar de stembus geweest. Een enkele
keer heb ik mij met politiek ingelaten en dat was ten tijde van de Algerijnse oorlog.
Maar dat was een geval apart. Het ging me er toen om, dat het Franse leger misdaden
beging in Algerije. Ik heb toen met een aantal schrijvers een petitionnement
ondertekend, dat bekend geworden is als Le manifest des 121 en dat in Frankrijk
voor een groot schandaal gezorgd heeft. Maar André Breton was inderdaad zeer
politiek geëngageerd. Hij was er erg trots op dat hij in Mexico Leon Trotski ontmoet
heeft. Trotski vertegenwoordigde voor Breton het ideaaltype van de revolutionair:
de revolutionair die verslagen was! Indien Trotski aan de macht was gebleven, had
hij nooit met hem gedweept.’
Welke relatie had u eigenlijk met de surrealisten? Was u lid van de beweging?
‘Ik ben een tijdlang officieel lid geweest van de groep rond André Breton, maar
op een bepaald moment ben ik geroyeerd, omdat ik meegewerkt had aan een
tentoonstelling van een surrealist die uit de groep was gestoten. Men had mij vooraf
gesommeerd niet met die kunstenaar samen te werken. Toen ik dat weigerde heeft
men, zoals dat genoemd werd, “de betrekkingen verbroken”. Maar dat werd allemaal
heel luchtig opgevat. Toen de vergadering waarop de betrekkingen tussen mij en de
surrealisten verbroken werd afgelopen was, vroeg een van de surrealisten die me
geroyeerd had of hij een lift van me kon krijgen. Later ben ik opnieuw bevriend
geworden met Breton en de andere surrealisten. Het surrealisme bestond uitsluitend
in functie van André Breton. Hij was een fantastisch mens, met een buitengewone
geest, heel mysterieus ook. Men is er nu nog steeds niet achtergekomen wat hij
werkelijk dacht. Om het even welke surrealist, of het nu een kunstenaar is of een
schrijver, is door de gesprekken met Breton geworden wat hij is. Dat geldt ook voor
mezelf. Breton was een zeer grote inspirator, net als Jean Paulhan. In 1947 heb ik
Breton voor het eerst ontmoet op de vlooienmarkt, waar hij dikwijls op zoek ging
naar primitieve kunst. Ik had veel bewondering voor Breton. Ik stelde me aan hem
voor en tot mijn verbazing bleek hij mijn boeken gelezen te hebben. Hij vond dat ik
bij zijn groep hoorde en nodigde mij voor een vergadering in het surrealistisch café
in de rue Fontaine.’

De schrijver en zijn vrouw Bona Tibertelli. Foto gemaakt door Henri Cartier-Bresson

Maar Breton was toch een autoritair persoon?
‘André Breton was zeer autoritair. Maar dat stoorde mij niet. Ik was zelf ook
behoorlijk autoritair. Ik heb heel wat surrealisten uitgesloten om Breton een plezier
te doen. Men werd als surrealist pas voor vol aangezien als men andere surrealisten
uitgesloten had. Ik heb zeker een vijftiental surrealisten uitgesloten’ (lacht schamper).

Erotiek
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De belangrijke Franse erotische auteurs, onder wie Pierre Klossovski, George
Bataille en uzelf, komen uit het surrealisme. Is dit een toeval?
‘Nee, natuurlijk niet. De erotiek speelde een voorname rol in het surrealisme. Ik
moet er u evenwel op attent maken dat Klossovski nooit lid geweest is van de
surrealistische beweging. Hij maakte deel uit van de groep rond George Bataille, een
groep die parallel liep met het surrealisme. Het is jammer dat George zo jong
gestorven is. Hij dronk ontzettend veel. Dat zal wel iets met zijn vroege dood te
maken hebben gehad. Hij heeft zich dood gedronken.’
Is er een bijzondere reden waarom u zich tot de erotische literatuur aangetrokken
voelde?
‘Ik ben ongetwijfeld een oude erotomaan. Daar ben ik mij bewust van. Maar ik
ben tegelijkertijd ook een oude puritein. Dit laatste is allicht een overblijfsel van
mijn protestantse afkomst. Er is in mijn werk een permanente tegenstelling tussen
puritanisme en erotomanie. Flaubert was ook een grote erotomaan. Dit komt vooral
tot uiting in zijn brieven. Maar hij heeft het niet in zijn boeken durven zetten, hetgeen
ik betreur. Flaubert was zeer wreed. De wreedheid is volgens mij een literaire deugd.
Wrede boeken vind ik de mooiste die er zijn. Nochtans ben ik in werkelijkheid
helemaal niet wreed. Ik heb nooit iemand mishandeld. Ik heb nooit een vlieg kwaad
gedaan. Als ik een slang op de rijweg zie duw ik hem met mijn wandelstok weer de
struiken in zodat hij niet overreden wordt. Het is vreemd dat auteurs die de meest
wreedaardige boeken geschreven hebben, in werkelijkheid de meest zachtaardige
mensen zijn. Sade bij voorbeeld, kon geen bloed zien. Tijdens de Franse Revolutie
heeft hij zich verzet tegen de wreedheden die toen begaan werden, terwijl hij toch
in een situatie zat waarin hij heel gemakkelijk aan de terreur had kunnen deelnemen.
Sade heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag om bepaalde mensen van de
guillotine te redden. De erotiek is een van de belangrijkste elementen uit mijn werk
maar ik ben niet alleen een schrijver van erotische verhalen. Ik heb eigenlijk maar
één écht erotisch boek geschreven. L'Anglais dé[Vervolg op pagina 4]
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Tijdschrift
Veel verhalend proza en maximaal dichtwerk in het dubbeldikke zomernummer van
De Held, vierde jaargang, nr. 3/4. De redactie is afgestapt van het onhandig grote
formaat (waarbij de lezer het gevoel had een stapel dubbelgevouwen affiches door
te nemen) en heeft zich bekeerd tot de meer gangbare A4-grootte. De Held ziet er
ineens veel klassieker, ja bijna bedaagd uit, wat ook komt doordat er in het hele
nummer geen illustratie te bekennen is, afgezien van de flets getinte vignetten. Alleen
de paarse letter (op crèmekleurig papier) en het merkwaardig afgeplatte lettertype
dat voor de gedichten gebruikt wordt (alsof iemand aan de zijkanten van de blaadjes
heeft zitten trekken) houden nog iets van de oude subversieve gedachte wakker. Nu
De Held toch keurig is geworden, mag het papier ook wel een fractie steviger. Het
is net iets te slap om het blad met één hand te kunnen lezen - de pagina's krulllen
om. Het voordeel van zo'n dik nummer is dat er altijd wel iets van je gading bij zit,
al kun je van veel (in dit geval vrees ik te veel) bijdragen zeggen dat je er niet echt
iets aan mist als je ze ongelezen laat. Jammer voor De Held dat de interessantere
verhalen toch afkomstig zijn van mensen die hun sporen al elders verdiend hebben.
Neem bijvoorbeeld A.F.Th. van der Heijden: vorige week bloedstollend in Optima,
deze week sterk in De Held met een veelbelovend fragment uit de roman Advocaat
van de hanen, waarin hij de zaak-Hans Kok fictionaliseert. Ook de, waarschijnlijk
vanwege hun Belg-zijn, vaak in éen adem genoemde Herman Brusselmans en Tom
Lanoye, zijn vertegenwoordigd met fragmenten uit nog te publiceren romans. Lanoye
lijkt de richting van het authentiek spannende verhaal met licht filosofisch getinte
terzijdes op te gaan, en de absurditeit, die soms een beetje melig werd, te willen
inperken. Brusselmans heeft meer van hetzelfde: een met Jupiler-bier overgoten
conversatie tussen twee vrienden over meisjes en de last van het leven, al lijkt me
ook hier sprake van minder meligheid (een ander soort dan die van Lanoye schrijnender op de een of andere manier) dan voorheen. Toch blijft het lezen van
fragmenten altijd onbevredigend. Er staan er in dit nummer liefst zeven; behalve van
de bovengenoemde ook van Wanda Reisel, Herman Koch, David Foster Wallace en
Kester Freriks, wiens boek Domino overigens tegelijk met De Held is uitgekomen.
In een tijdschrift lees ik liever een afgerond verhaal. Uit die categorie was het verhaal
van Maria Stahlie het enige dat me aansprak. ‘De Monadini's’ is een gaaf verhaal
over een vrouw die in een bijlesleerling van haar vriend haar op jeugdige leeftijd
overleden zuster meent te herkennen en dan actie onderneemt. Het heden en de
flashbacks worden knap verweven en psychologisch zit het goed in elkaar. Ook hier
meligheid (wéér van een andere soort) maar het leuke van Stahlies verhalen, waarvan
eerder een bundel verscheen, is het onverzettelijk optimisme van haar hoofdpersonen
die ondanks uit de hand lopende omstandigheden moedig stand houden en
selfsupporting blijven. De maximale poëzie is niet aan mij besteed, dus daarover doe
ik verder het zwijgen toe. Polemieken zijn altijd goed, en daarom vermeld ik nog
even Jhim Lamorees aanval op Hermine de Graafs kunstopvattingen, zoals die naar
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voren kwamen in haar ‘Woord en Beeld’-lezing, gepubliceerd in NRC Handelsblad.
Het draait om de vraag wat ‘oprechte’ kunst is en of er in de tegenwoordige kunst
relatief meer zwendel voorkomt dan in andere sectoren van de maatschappij. Lamoree
heeft er nog wel vertrouwen in en verwijt De Graaf provincialisme.
BR

[Als surrealist telde je pas mee wanneer je een paar andere
surrealisten had uitgestoten - vervolg]
crit dans le château fermé. Ik heb met dit werk gepoogd een oorspronkelijke bijdrage
te leveren aan de erotische literatuur. Bijna alle erotische werken zijn volgens
hetzelfde stramien geschreven. Zelfs bij de Sade die de absolute meester van het
genre is. De scènes zijn altijd repetitief. Ik ben uitgegaan van een anonieme erotische
scène die steeds sterker werd zodat het nooit repetitief werd. Om te eindigen met een
absoluut hoogtepunt. Scènes die volslagen onaanvaardbaar zijn. Sade is zelfs in De
120 dagen van Sodom nergens zo ver gegaan als ik in L'Anglais décrit dans le château
fermé. Dit boek is in 1955 verschenen onder het pseudoniem Pierre Morion. Het
bleef vrij onopgemerkt, want de ware erotomanen vonden het niet opwindend genoeg
en voor de serieuze literatuurliefhebbers was het te erotisch.
In 1979 wou Gallimard het boek heruitgeven onder mijn echte naam. Ik heb
toestemming gegeven op voorwaarde dat het in een discrete editie zou gebeuren en
dat er geen enkel recensie-exemplaar verstuurd werd aan lieden die ervan verdacht
konden worden in de pers te schrijven. Mijn dochter Sibylle die toen negen jaar was,
zat op school en ik wou niet dat ze nagewezen werd. Mijn boeken zijn erotisch maar
ze behoren ook tot de traditie van de fantastische literatuur. Een van de auteurs die
ik het meest van al bewonder is Edgar Allan Poe. De eerste vereiste waar een boek
aan dient te voldoen, is dat het origineel is. Er zijn veel mensen die een boek kunnen
schrijven, maar er zijn slechts heel weinig mensen die een origineel boek kunnen
schrijven. De tweede vereiste is de schoonheid. Voor mij althans. Ik ben steeds op
zoek naar schoonheid. U mag mij van estheticisme beschuldigen als u wil.’

Astrologie
Uit uw werk blijkt dat u veel belangstelling hebt voor astrologie. Gelooft u daar
werkelijk in?
‘Geloven, is veel gezegd. Het is meer een interesse die dateert uit de tijd dat ik bij
de surrealisten was. Breton had eveneens een passie voor de astrologie. De astrologie
gaat ervan uit dat de stand van de sterren tijdens de geboorte een determinerende
invloed hebben op de wijze hoe een individu zich verder zal ontwikkelen. Aan de
hand van die stenenhemel probeert de astroloog een inzicht te krijgen in de geaardheid,
het karakter en de toekomstmogelijkheden van een individu. Maar ik geloof niet dat
men met de astrologie de toekomst kan voorspellen. De astroloog die de sterrenhemel
tekent op het moment dat iemand geboren is, heeft niks te maken met de
koffiedikkijkers die de horoscopen van dagbladen vullen. Het is onvoorstelbaar
moeilijk om een goede horoscoop van iemand op te stellen. Ik interesseer me er meer
dan twintig jaar voor, maar ik ben er nog steeds niet toe in staat. Ik ben maar een
amateur.’
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Naast de astrologie heeft u ook altijd veel interesse gehad voor religies. Bent u
religieus?
‘Ik ben religieus, in de zin dat ik tegen het materialisme ben dat onze tijd overheerst.
Het materialisme is eigenlijk zelf ook een religie, maar een religie zonder verbeelding.
Ik voel mij aangetrokken door religies die uitgaan van de liefde, niet van de angst
zoals het protestantisme. Liefde is voor mij essentieel. Zowel in mijn leven als in
mijn werken. Kent u de laatste regels van Het Paradijs van Dante? De liefde is de
drijfkracht van de zon en de andere sterren. Ik heb veel belangstelling voor religies
omdat ze ons voorbereiden op de verrassingen die ons te wachten staan na de dood.
Ik ben ervan overtuigd dat er na de dood iets nieuws begint, maar wat weet ik niet.
Ik geloof niet dat er een religie is die de volledige waarheid bezit, maar dat ze alle
een deel van de waarheid verkondigen. De dood houdt mij heel erg bezig. Door mijn
leeftijd sta ik heel dicht bij de dood. Ik word almaar vermoeider. Mijn geest wordt
almaar zwakker. Ik weet niet of ik nog zal kunnen schrijven. Ik zou nog enkele
gedichten willen schrijven. Poëzie heb ik altijd belangrijker gevonden dan proza.
Poëzie is het mooiste dat er bestaat, nietwaar. Na mijn dood wil ik dat er een regel
staat: een van mijn gedichten op mijn grafsteen staat: Il n'a vécu que pour l'amour.’
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Agathon, f 35,50)

2. (2)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

3. (4)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)

4. (3)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

5. (6)

Stephen King, De gloed (Luitingh, f
32,90)

6. (9)

Isaac Bashevis Singer, De magiër van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

7. (7)

Willem Frederik Hermans, Dinky Toys
(De Harmonie, f 14,90)

8. (5)

Raymond van den Boogaard, Moskou
aan zee (Meulenhoff, f 32,50)

9. (-)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(De Arbeiderspers, f 15,-)
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10. (-)

Roald Dahl, De boekhandelaar en de
chirurg (Meulenhoff, f 16,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Red. Ben de Graaf, De triomftocht van
Oranje, EK '88 (M&P, f 24,90)

3. (4)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

4. (5)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

5. (3)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

6. (-)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

7. (9)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

8. (7)

Robert Hughes. De fatale kust (Balans, f
55,-)

9. (6)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

10. (10)

Dambmann, Met Edmund Hillary door
de Himalaya (Lannoo, f 39,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
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Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Een pak priegel
‘De messageries van Gend en Loos hadden zich in die tijd van al de voornaamste
steden bemeesterd. Hoe zagen hun prachtige diligenciën majestatisch uit met hun
drie compartimenten, wier kruinen, met hoge imperialen bekroond en met reizigers
bedekt, de eerste verdiepingen der huizen schier beheersten. Hoe luisterrijk kwamen
zij, met vier moedige peerden bespannen, onder het aanhoudend zweepgeklap van
de conducteur de steden binnenkruisende, om op de markten of andere grote openbare
plaatsen voor het een of ander groot hotel stil te houden, alwaar zij een dertig à
veertigtal reizigers ontscheepten.’ Dit aanstekelijke proza is afkomstig uit de
Gedenkschriften van George K.L. Bergmann (Houtekiet, 164 p. f 24,50).
Bergmann (1805-1892) was een befaamd Vlaams advocaat, rechtsgeleerde en
vrijzinnig liberaal politicus en was burgemeester in zijn geboortestad Lier. In zijn
Gedenkschriften richtte hij een erezuil op voor zijn vader. De omstandigheden zijn
kleurrijk: het Franse bewind, de Slag bij Waterloo, de Belgische Opstand van 1830.
Bergmann weet ze in even kleurrijke, Zuidnederlandse volzinnen vast te leggen.
Over de chaos in Lier na de Slag bij Waterloo schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Onze burgerij
(had) zeer veel te lijden. De militaire logementen hadden haar schier uitgeput:
Kozakken, Pruisen, Beiersen, Hannoveranen, Saksen, Russen en andere Noorderlingen
hadden onze stad bezocht, waren bij de burgers ingekwartierd geworden en hadden
hen letterlijk opgegeten. Snaps dronken zij met volle bekers, op zwijnevlees waren
zij uitermate verlekkerd, en sommigen, als zij zich met snaps en met lekker
zwijnevlees goed verzadigd hadden, vonden niet beter dan onze landlieden een pak
priegel toe te dienen, waarop dezen in het geheel niet verlekkerd waren.’ Veel respect
afdwingende daden van Bergmanns vader worden beschreven, de vriendschap met
de Vlaamse dichter Jan Frans Willems, en verder geven deze Gedenkschriften een
goede indruk van het zeer roerige beslaan van de Vlamingen in de jaren 1813-1832.
De uiteindelijke afscheiding van Nederland wordt door George Bergmann bepaald
niet toegejuicht; voor het vrijzinnige België acht hij het noodlottig: ‘Ik houd ervan,
te verklaren, dat, hoe meer ik in jaren ben gevorderd, hoe meer zich aan mij de
overtuiging heeft opgedrongen, dat onze landgenoten van 1830 een on vergeeflijke
dwaasheid hebben begaan met het Koninkrijk der Nederlanden te vernietigen.’
AJ

Ingehouden weemoed
Er is niets aangenamers dan het bezoeken van plaatsen, waar je het verleden nog
bijna kunt aanraken,’ schrijft Peter Zonneveld in zijn inleiding tot Heimwee naar
Mongolië (Kwadraat, 58 p., f 13,50), een bundeltje van vier korte reisverhalen van
zijn hand. Uit de keuze van onderwerpen blijkt dat de auteur inderdaad net zo lief in
de tijd als in de ruimte reist. Hij bezoekt het eiland Ceylon, waarvan misschien niet
algemeen bekend is dat het van 1658 tot 1802 onder Hollandse heerschappij stond.
De sporen daarvan zijn her en der nog vindbaar: in verstofte kerkjes, in forten, op
munten, en zelfs in de Singalese taal. Voorbeelden van uit het Nederlands gekomen
woorden zijn, wellicht niet toevallig: kuvitansie-ya (kwitantie), kantoruva (kantoor)
en kärakoppu-va (kerkhof). De Dutch Burgher Union, een culturele vereniging van
nazaten van de Nederlanders, telde voor de oorlog nog duizenden leden. Als Peter
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van Zonneveld hun gebouw in 1979 bezoekt, zijn er nog honderddertig veelal passieve
leden over, wordt Sint Nicolaas wegens gebrek aan kinderen onder de burghers niet
meer gevierd, en staan Van Lennep. Beets en Truitje Bosboom-Toussaint in alle rust
te ontbinden op de schappen. Alleen Dr. Brohier, een burgher van ver in de tachtig,
beijvert zich om de geschiedenis van de Hollandse periode op Ceylon zo volledig
mogelijk te boek te stellen. Hij schreef onder meer over waterwerken, genealogie,
klokken, hemelbedden, kasten en burgemeestersstoelen. Dr. Brohier is blij met het
bezoek en ‘toont zich verheugd over de hernieuwde historische belangstelling, ook
van Nederlandse zijde’. Het met ingehouden weemoed geschreven reisverslag laat
de lezer achter met een wat tweeslachtig gevoel. Geen nostalgie of terugverlangen
naar de bloeitijd van de Dutch Burgher Union. Geen heimwee naar de dagen dat de
godvruchtige Hollanders op weg naar de Wolvendaal-kerk hun vaste zetels door
bedienden naar het godshuis lieten dragen. Maar toch heeft het iets treurigs dat al
deze dingen voorbijgaan. Een deel van het oorspronkelijke dak van de
Wolvendaal-kerk is al vervangen door golfplaat. Het verhaal over Ceylon is het meest
zichtbaar gemaakte van de vier reisverslagen in Het boek. In de andere drie bezoekt
Van Zonneveld Java, in de voetsporen van de energieke natuuronderzoekers Kuhl
en Van Hasselt (‘Reeds in het Kanaal was geen vis voor hen veilig; elk levend wezen
dat zij te pakken kregen werd dadelijk geanatomiseerd’), Leningrad, op zoek naar
St. Petersburg, en Lhasa, met in zijn achterhoofd de door Peter Hopkirk beschreven
buitenlandse reizigers die hem voorgingen. Deze gedeelten zijn boeiend dankzij de
sprenkelingen interessante citaten, maar vervoerd wordt men er niet direct door,
wellicht omdat de auteur zichzelf (te?) bescheiden op de achtergrond houdt. Feiten
spreken niet altijd geheel voor zichzelf.
NM

Vrije val
Als je iemand vertelt dat je aan parachutespringen doet dan worden altijd de volgende
vragen gesteld: ‘Wat gebeurt er als je parachute niet opent?’ en ‘Kun je gewoon
ademen tijdens een vrije val?’ In het boek Parachutespringen & skydiving en
andere parasporten van Max Dereta (La Rivière & Voorhoeve, f 35,-) worden die
vragen duidelijk beantwoord: Als je parachute weigert, open je de reserveparachute,
en je kunt gewoon blijven ademen. Er zijn vreemde ongelukken gebeurd maar er is
nog nooit een parachutist gestikt. Het boek is in de eerste plaats geschreven voor die
mensen die niets van springen afweten. Voor het grote publiek dus. Maar ook een
ervaren springer zal er veel plezier aan beleven want het is vooral een instructief
fotoboek. Max Dereta is een van de beste vrije val fotografen die er in de wereld
rondlopen. Daarnaast is hij ook bekend als maker van reisreportages. Hij is in staat
om met zijn foto's het niet te beschrijven gevoel over te brengen dat iemand ondergaat
tijdens een vrije val. Iemand die nog nooit heeft gesprongen en het werk van Dereta
doorkijkt zal ongetwijfeld overwegen: ‘Zal ik het doen of zal ik het niet doen?’ Alle
facetten van de parasport worden belicht, en dat zijn er nogal wat. Van het eenvoudige
‘static-line’-springen, het systeem waarbij de parachute automatisch geopend wordt,
tot en met ‘B.A.S.E.-jumping’, het springen van vaste objecten als rotsen, torens of
gebouwen. Dit laatste wordt overigens in de springwereld met gemengde gevoelens
bekeken omdat de risico's hoog zijn. Maar Dereta oordeelt niet en stelt dat iedereen
met zijn of haar gezonde verstand de grenzen moet bepalen. Er wordt ook uitgebreid
aandacht besteed aan nieuwe opleidingsmethoden als AFF, een revolutionaire
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versnelde vrije val opleiding en tandemspringen, een systeem waarbij een instructeur
een totaal onervaren passagier meeneemt. Alles is tot in de kleinste details
gefotografeerd en op het beeldmateriaal is niets aan te merken. De (ondersteundende)
tekst is minder en doet wat kinderlijk aan. Oorspronkelijk is de tekst in het Engels
geschreven en het kan zijn dat daar de oorzaak ligt. Het boek zou volwassener zijn
als het Engelse ‘you’ met ‘u’ zou zijn vertaald in plaats van met het familiaire ‘je’.
Maar het is en blijft primair een fotoboek, waarin op een prettige manier een sport
onder de aandacht wordt gebracht die beslist niet eng, gevaarlijk of alleen voor
dolgedraaide macho's is. Integendeel. Als parachutespringen wordt gedaan volgens
de - strenge - regels dan is het een uiterst plezierige bezigheid voor iedereen die eens
totaal vrij wil zijn en volkomen los van aarde. En het geeft een zeer relativerende
kijk op de alledaagse beslommeringen. Als propagandist is Dereta met lof geslaagd.
Het boek werd begin dit jaar gepubliceerd en verscheen dus op een ongelukkig tijdstip
want het vorige seizoen waren er zes dodelijke ongevallen. Dat is veel te veel. Dereta
schrijft dat de sport veiliger is dan ooit tevoren, en dat het in Nederland gebruikte
materiaal voldoet aan de hoogste eisen. En hij weet waar hij het over heeft want hij
beschikt over een immense ervaring en heeft alle ontwikkelingen meegemaakt. We
moeten dus constateren dat er iets fundamenteel mis is met het springen in Nederland.
Zou het misschien aan de kwaliteit van de opleidingen kunnen liggen? Zouden
sommige (weekend) instructeurs het niet helemaal kunnen bijbenen? In een gesprek
pleitte Dereta voor enkele goede centra waar les wordt gegeven door fulltime
instructeurs en niet door goedwillende amateurs. Volgens Dereta is het springen
veranderd van een ‘doe’-sport in een denksport en lopen in Nederland op dit moment
te weinig denkers rond. Springen is alleen veilig als aan de hoogste eisen wordt
voldaan. Voor twijfelaars is er het volgende advies: ‘Vrees niet dat er een eind aan
je leven zal komen, maar dat je nooit zult beginnen te leven.’

FW
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Niek Miedema, Feije Wieringa

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Moskou 2042 door Vladimir Vojnovitsj. Vertaling Marja Wiebes. Meulenhoff, f
45,-. Een satirische anti-utopie over de toekomst van het communisme. Willem
Weststeijn besprak de Amerikaanse versie in de Boekenbijlage van 13-2-'88.
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De lach in het donker door Vladimir Nabokov. Vertaling Peter Bergsma.
Athenaeum - Polak & Van Gennep, f 32,50 (gebonden f 55,-). Man wordt verliefd
op jong meisje met desastreuze gevolgen.
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Kester Freriks
Vervolg van pagina 3
latie blijkt slechts te kunnen bestaan bij de gratie van ‘de lust tot fabuleren’.
Kester Freriks' Domino leest allereerst als het verhaal van een dertiger die heel
wat heeft te veroveren: verre oorden, de aandacht van zijn vader, vrouwen,
herinneringen. En een herinnering mag dan ‘een krakkemikkige liefdesverklaring
op afstand zijn’, het is tegelijkertijd de voedingsbodem voor de fantasie. En hierom,
om de verlokkingen van de fantasie gaat het Freriks uiteindelijk. Met Domino levert
Kester Freriks een uiteindelijk optimistisch boek af, een soort dankbetuiging.

Oerdegelijk vakmanschap
Freriks heeft met zijn drie voorgaande boeken al getoond over een oerdegelijk
vakmanschap te beschikken, en juist dat vakmanschap houdt hem wat al te veel in
het gareel. Hierdoor is Domino een nette roman geworden, af en toe wat al te keurigjes
en stijfjes, een boek als een driedelig pak dat nog niet gedragen is. Soms wordt het
allemaal wel erg soft en week: de kortstondige ontmoetingen met de drie vrouwen
gaan in laatste instantie mank aan een te zwaar aangezet sentiment, voornamelijk
doordat Freriks de ontmoetingen overlaadt met een intimiteit die slechts plausibel is
als het zou zijn gegaan om verhoudingen van een wat langere duur. Zo slaakt de ‘ik’
meevoelend na een uitlating van Rita Cox over de vervuiling in de stad Milaan de
verzuchting: ‘Rita en haar smetvrees.’ Alsof de ‘ik’ haar, in plaats van één etmaal,
al maandenlang kent! Zo'n zinnetje waag je normaliter te gebruiken als je al een
aantal keer met die smetvrees van de persoon in kwestie bent geconfronteerd en niet
bij een allereerste ontmoeting, dat is koket. Dit is een minuscuul voorbeeld, maar
ook de beschrijvingen van het emotionele wel en wee van zowel Sijsje als Paulien
Linden hebben een beetje te lijden onder een toon die een soort gerijpte verbondenheid
en dito intimiteit suggereert die nogal potsierlijk aandoen als je bedenkt dat het in
wezen gaat om vluchtige ontmoetingen - de toon in Domino verandert dan voor even
in een toontje. Maar: dit zijn de aanmerkingen die zijn gereserveerd voor de
spreekwoordelijke kantlijn. Als gezegd is Domino een dankbetuiging, de
dankbetuiging van een schrijver aan alles en iedereen die hem het belang van het
‘fabuleren’ heeft laten inzien.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Zijn er nog vragen?

Diny Schouten
Zundert, 14 augustus, 12.00 uur.
Officieel begint het programma van de twintigste Autour de Vincent, Kijkdoos
van toeval en cultuur op het middaguur precies. Op dat tijdstip hebben de
standhouders van de beloofde ‘gezellige kunst- en informatiemarkt’ nog niet al hun
artistieke waar aan aquarellen, poppen en sieraden ‘tegen braderieprijzen’ uitgestald.
Wel heeft het laantje naar het Elisabethsgasthuis, voor de gelegenheid getooid met
een nieuwe straatnaam - de ‘Auvers-sur-Oise-straat’ - met een geïmproviseerd terras
al de zuidelijke allure, die verwijst naar Zunderts ‘jumelage-gemeente’, het Franse
dorp waar Vincent van Gogh gestorven is. De Zundertse gezagdragers hebben al
gewaarschuwd: geld moet er komen, véél geld, want het is nog maar twee jaar te
gaan voor de honderdste sterfdag aanbreekt. Van de gemeente Nuenen is bekend dat
ze daarbinnen op óók een standbeeld. Een plaquette naast makelaarskantoor Roks is
al wat Zundert de Van Gogh-bedevaartganger te bieden heeft. Wel is er het door
bankiers Van Lanschot geschonken beeld van Zadkine op het Van Goghplein, maar
het is duidelijk zaak om niet achter te blijven.
Het programma van ‘Autour de la Litérature’, het nu al weer vijf jaar vaste literaire
onderdeel van het jaarlijkse cultuurfestival, begint wat later dan aangekondigd. De
halfopen tent met biertapvoorziening is feestelijk versierd met tientallen wapperende
stencils waarop Henk van Dijk zijn proeve van dichtkunst, ‘Uitbundelig’, heeft
afgedrukt. Het publiek komt pas als een aantal sandwichmannen over de markt is
uitgezwermd en kond heeft gedaan van de gratis entree. Om kwart voor twee kan
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Robert Poncin uit Breda, ter plaatse bekend als ‘de Schrik van de Personeelsfeestjes’,
beginnen met zijn act. Poncin heeft weliswaar nog niet gepubliceerd, maar de liedjes
van zijn een halfuur durend cabaretprogramma ‘Poëzie (hi, hi, hi)’, rijmen
ontegenzeggelijk, en wie bepaalt dat, wat literatuur is? Poncin brengt zijn
woordspelige lichte versjes over eigentijdse zaken als de pil, aids, en condooms in
een professioneel hoog tempo, dat de gezichten van het publiek opgetogen maakt.
Het lukt Frank Starik, uitgenodigd als vertegenwoordiger van de jongste
poëziebeweging der ‘Maximalen’, niet om de toehoorders zo goedlachs te houden
als daarvoor. Op Stariks als zodanig aangekondigde imitatie van Johnny van Doorn
is de reactie lauw. ‘Ik zal me verder maar niet uitputten,’ mompelt de dichter, zijn
meegebrachte langharige pruik wegbergend. ‘Mag ik een glaasje Spa,’ vraagt hij
even later, in de onwelwillende stilte die valt na de opgewonden voordracht van het
gedicht ‘Ik heb mijn vaders pik afgezaagd, mijn moeders borsten afgeschroefd, niets
menselijks is mij vreemd’. ‘Ik swing niet erg vandaag, vindt u wel?’ zegt Starik wat
gemelijk. Na een ‘zelfgemaakte Nederlandse fado’ over poep en pies geeft hij het
op.
Johan Joos, net als Starik opgenomen in het manifest van de ‘maximalistische
beweging’, waarschuwt alvast: ‘Ik heb een onchristelijke kater.’ Joos begint zijn
performance met het zuchtend voorlezen van passages uit de brieven van Vincent
van Gogh, maar dan zwelt zijn stem aan tot volle geluidssterkte, culminerend in een
reeks vrije klankassociaties, waarin af en toe een enkel woord of iets dat erop lijkt ‘Ethiopië’, ‘harakiri’, ‘hotsitotsi’ - te onderscheiden valt. ‘Laten we zeggen dat dit
deel een was,’ zegt de dichter vermoeid. Even zakt hij weg in postalcoholische
zwijgzaamheid, maar zet dan een keel op waartegen de microfoon niet bestand is.
Dat technisch mankement wordt spoedig verholpen. Het lijkt de waarneming en de
interesse van de dichter te ontgaan. ‘Weg van hier/ergens heen,’ scandeert hij op
volle sterkte, zijn kont prominent naar het publiek kerend.
‘We streven naar een mix,’ licht een gedelegeerde van het organiserend comité
uit eigen beweging toe. ‘Joos vind ik persoonlijk heel intens. We hebben er wel ruzie
over, hoor, maar we zijn het erover eens dat het controversieel mag zijn.’ Zijn
opmerking over de gemakkelijker programmeerbaarheid van Herman Brusselmans,
Maarten Spanjer en Johnny van Doorn wordt onderstreept door een plotselinge stroom
belangstellenden, die de inmiddels wat leeg geworden tent opnieuw vult. Spanjer,
wiens landelijke bekendheid volgens het programmablaadje ‘momenteel wordt
gecontinueerd door Ster-spots’, geeft ‘voor de gezelligheid’ óók een Van
Doorn-impersonatie, en leent daarvoor van de onderwijl gearriveerde ex-Selfkicker
diens jasje. Met Spanjers ‘Even de roos eraf schuieren’ zit de stemming er meteen
in. Na hem hebben de droogkomieke autobiografische schetsen è la Herman Pieter
de Boer van Herman Brusselmans eveneens succes. Voor het echte feestvarken vanwege diens zilveren bühnejubileum aarzelt de spreekstalmeester of hij Johnny
van Doorn een ‘eminence grise’ dan wel een ‘enfant terrible’ moet noemen - wordt
de bar zelfs gesloten. ‘Horen en zien zal je vergaan,’ belooft de voordrachtsvorst.
Zijn publiek lijkt niets liever te willen dan dat, en brult genoeglijk, op commando,
het refrein (‘Zondag, Zondaag’) van een gedicht. ‘Een gedicht van niks, natuurlijk,’
zegt Van Doorn tevreden. Het ostentatieve opstappen van twee bezoekers kan hem
niet meer deren: ‘Ga gerust uw gang.’
Dit is de laatste aflevering van ‘Zijn er nog vragen?’
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[3 september 1988 - Nummer 35]
Een roker met een gouden stem
Caruso's glanscarrière
The Great Caruso door Michael Scott Uitgever: Hamish Hamilton, 322
p., f 68,15 Importeur Nilsson & Lamm Ook uitgebracht door Alfred A.
Knopf, f 64,60 Importeur Van Ditmar
Jannetje Koelewijn
In het verhaal ‘The Dead’ uit de bundel The Dubliners van James Joyce, dat zich
afspeelt in 1904, (en dat vorig jaar werd verfilmd door de Iers-Amerikaanse regisseur
John Huston) mag tijdens het jaarlijkse diner van twee gepensioneerde
muziekliefhebsters niet over politiek worden gepraat: dat geeft maar ruzie. Daardoor
komt het gesprek op het thema opera, en nadat het gezelschap een paar bekende
sterren uit die tijd over de tong heeft laten gaan, zegt een van de dames dat wat haar
betreft Caruso onbetwist de grootste zanger op aarde is.

Een van de laatste foto's van Caruso

Dat Joyce zijn romanpersonage de naam van Enrico Caruso in de mond laat nemen,
is niet zo toevallig. De twee jaren daarvoor vierde deze in Napels geboren tenor grote
successen in het Londense Covent Garden, onder andere als Rodolfo in La Bohème
van Leoncavallo en als Ottavio in Mozarts Don Giovanni. Bovendien was zijn roem
toen al tamelijk wereldwijd. Hij trad op in bijna alle landen van West-Europa, in
Rusland en in Zuid-Amerika, en op 23 november 1903 had hij zijn debuut gemaakt
in de Metropolitan in New York. Zeker toen was dat de ultieme bevestiging van
iemands muzikale talent. Bij deze gelegenheid zong Caruso de rol van de hertog in
Verdi's Rigoletto - zoals zijn biograaf Michael Scott nauwkeurig noteert - en hij
maakte daarmee op de critici een gunstige, zij het geen overweldigende indruk. ‘Hij
is een knappe man,’ schreef The Sun, ‘Hij acteert met waardigheid, om niet te zeggen
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met veel distinctie.’ En The New York Tribune beoordeelde zijn stem als ‘waarachtig,
uitstekend van kwaliteit en met een verbazingwekkende draagkracht.’
In die tijd - Caruso was toen dertig - moest hij nog opboksen tegen de bijna
onverwoestbare reputatie van De Reszke, die rondom de eeuwwisseling alom werd
beschouwd als de ‘king of the tenors.’ Maar dat duurde niet lang meer. Binnen een
paar jaar was Caruso zo onvoorstelbaar populair dat hij per optreden vijfduizend, en
soms wel achtduizend dollar kon vragen, terwijl voor orkestleden toen een salaris
van vijfentwintig dollar normaal was. Omdat hij het geen probleem vond om zes of
zeven keer per week op te treden, werd het van oorsprong armeluiskind steenrijk en
legde hij omvangrijke verzamelingen aan van antieke gouden munten, snuifdozen
en schilderijen. Maar hij schonk ook veel geld aan talrijke goede doelen en daaruit
bleek, volgens zijn tijdgenoten, Caruso's neiging tot teerhartigheid.
De oorzaak van Caruso's roem verklaart Scott - voorheen oprichter en artistiek
directeur van de London Opera Society - vooral uit de toen heersende mode van het
verismo. De fijnzinnige opera's van Bellini, Donizetti en Rossini hadden rond 1900
afgedaan. Het publiek wilde op het toneel het ware leven (la veritá) uitgebeeld zien,
met echte emoties, en daar paste het belcanto, dat zo typerend is voorde
negentiende-eeuwse zangtechniek, niet meer bij. Operazangers moesten expressief
zingen, met veel volume en bij voorkeur met een gouden toon. Zonder zich te hoeven
forceren was Caruso, ondanks zijn sigarettenverslaving, in alle drie buitengewoon
goed. Daar komt volgens Scott bij, dat Caruso geprofiteerd heeft van de opkomst
van de grammofoonplaat-industrie: daardoor raakte hij bekend bij een
miljoenenpublik. Bovendien werd hij met deze opnamen een voorbeeld voor
generaties zangers na hem, inclusief Pavarotti en Placido Domingo.
De passages in The Great Caruso die hierover gaan, vind ik het meest interesssant
en dat komt doordat Scott dan eindelijk eens verbanden durft te leggen en verklaringen
geeft. In een groot deel van de biografie beperkt hij zich tot het noemen van feiten,
wat op zich heel verantwoord en wetenschappelijk is, maar ook nogal saai. Eindeloos
citeert hij uit krantenrecensies en uitentreuren somt hij op wanneer Caruso waar
optrad, welke rollen hij zong en met wie, welke toegiften hij gaf en hoe vaak hij
tijdens het applaus moest terugkomen (tien keer, dertien keer, zestien keer). Dat gaat
snel vervelen, vooral omdat alle optredens achterin het boek nogmaals worden
opgesomd.
Gelukkig citeert Scott ook veel uit brieven en andere egodocumenten van de zanger
en zijn tijdgenoten. Tekenend is de brief die Caruso in februari 1921, een paar
maanden voor zijn dood, uit New York schrijft aan zijn broer Giovanni. Hierin
beschrijft hij minutieus het verloop van zijn borstvliesontsteking: hoeveel pijn het
doet, wat de chirurg zegt als hij zijn mes in Caruso's linkerzij zet (‘hoera’), met welke
vaart de pus uit de wond spat, de tijdelijke opluchting daarna, enzovoort.
Op 2 augustus 1921 sterft Caruso, in Italië’, aan de gevolgen van de
borstvliesontsteking.
Maar de kranten vinden dat blijkbaar niet spectaculair genoeg: die maken er
longkanker van. En ook Caruso's echtgenote Dorothy Park Benjamin kon, getuige
de drie verschillende versies die ze er in latere boeken van gaf, de verleiding niet
weerstaan om de doodsstrijd van haar man dramatischer voor te stellen dan hij in
werkelijkheid waarschijnlijk is geweest. In 1921 schrijft ze dat Caruso ging slapen
en nooit meer wakker werd. Zeven jaar later laat ze hem eerst nog ‘Doro-Doro,
Doro!’ steunen en in 1945 voegt ze daar aan toe ‘Doro, I can't get my breath.’
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Scott haalt de beschrijvingen uitvoerig aan en hier heeft zijn strenge werkwijze
een mooi, hoewel meedogenloos effect: zo werd met de nagedachtenis van Caruso
omgegaan - zelfs door zijn eigen vrouw.
The Great Caruso is, door de exactheid waarmee het is geschreven en door de
gedetailleerde discografie, bibliografie, lijst van optredens en index, een handig
naslagwerk voor mensen die zich professioneel met opera bezig houden.
■

Gedicht
Ballingschap
Een dode ben ik die ronddoolt
nergens meer opgetekend
onbekend in het rijk van de prefect
overtollig in de gouden steden
en in het groenende land
lang reeds afgedaan
en met niets bedacht
Alleen met wind met tijd met klank
ik die onder mensen niet leven kan
Ik met de Duitse taal
die wolk om me heen
die ik vasthoud als huis
meevoer door alle talen
O hoe duister ze wordt
de regenklanken de donkere
nog maar weinige vallen
Dan draagt ze de dode naar lichtere zones omhoog

INGEBORG BACHMANN
Uit Vijf gedichten van Ingeborg Bachmann, vertaald door Paul Beers te zamen met
Isolde Quadflieg. Uitgegeven door Atelier It Plein 19 en Perdu, f 15,-.
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Devotie of verraad, een tussenweg was niet mogelijk
Sektarische twisten bepaalden het leven van Freud. Een biografie van
Peter Gay
Freud A Life for our Time door Peter Gay Uitgever: J.M. Dent & Sons,
672 p., f 70,- Importeur Nilsson & Lamm
Jaap van Heerden
Op 22 februari 1902 wordt Freud benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de
universiteit van Wenen. Deze erkenning was voor hem persoonlijk van groot gewicht.
Nadat hij eerder door zijn extreem klinkende opvattingen over infantiele seksualiteit,
hysterie, oorsprong der neurosen en het betekenisdragend karakter van dromen tot
een buitenstaander van de academische psychiatrie was geworden, werd hij door
deze benoeming in zijn volle waardigheid hersteld. De positie van hoogleraar werd
door Freud trouwens zeer begeerd. Wie de biografie van Gay leest, wordt getroffen
door de hardnekkigheid waarmee Freud streefde naar academische roem. Maar
daarom valt het des te meer op dat Freud zo weinig van zijn academische loopbaan
heeft gemaakt, sinds hij hoogleraar werd. Uit niets blijkt dat hij van zijn positie als
extra-ordinarius gebruik heeft gemaakt om de psychoanalyse aan de universiteit van
Wenen tot een verplicht onderdeel te maken van het curriculum van de medische
studie. Hij is na zijn benoeming niet geëngageerd in een gevecht met zijn collegae
over de status van de psychoanalyse. Hij verschijnt niet op de grote internationale
medische congressen om de psychoanalyse nader te profileren. Hij heeft eigenlijk
geen studenten. Hij werft zijn discipelen onder de intelligentsia. Freud kan zich vanaf
1902 Herr Professor noemen, maar hij gedraagt zich niet als een man wiens onderwijs
en onderzoek aan de universiteit gestalte moeten krijgen. Niemand blijkt bij hem een
onderzoek voor te bereiden, niemand richt zijn studie naar zijn suggesties in. Hij lijkt
aan de universiteit van Wenen, ondanks zijn toenemende roem, niet te bestaan. Hij
heeft niet geprobeerd alsnog gewoon hoogleraar te worden en ook niemand anders
is op het idee gekomen hem meer status aan de universiteit te verlenen. Freud lijkt
tevreden met de titel van professor. Zijn onderzoek verricht hij thuis in de
spreekkamer. Zijn gehoor bestaat in de eerste plaats uit een kring van correspondenten
en een club heren, heterogeen van opleiding, die elke woensdagavond bij hem thuis
samenkomt. Het wetenschappelijk lot van de psychoanalyse is daardoor vanaf het
eerste begin buiten de universiteit komen te liggen.
Peter Gay is een Amerikaans historicus die op latere leeftijd ook nog een
leeranalyse heeft ondergaan. Hij is een verdediger van een nauwere samenwerking
tussen historici en analytici. In die combinatie van expertises heeft hij ook naam
gemaakt. Dit voorjaar verscheen van hem een Freud-biografie, die door een grotere
steun van recent ontsloten bronnenmateriaal de klassieke biografieën van Ernest
Jones en Ronald Clark dateert. Het is een interessante en degelijke studie. Gay
probeert zo nu en dan zijn eigen psychoanalytisch inzicht toe te passen op
raadselachtige wendingen in Freuds leven. Dat gebeurt bescheiden maar niet zonder
gezag. Voor Gay is Freud een held die het lot van deze tijd mede heeft bepaald. Daar
is veel van waar. Na Lenin is Freud de meest geciteerde auteur in de huidige
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geesteswetenschap. Aan invloed ontbreekt het hem niet. Maar wat deze biografie
vooral toont, is het isolement waarin de psychoanalyse ontstond en bloeide. De
psychoanalyse heeft altijd iets van een besloten vereniging gehad en de kring rondom
Freud bezat alle kenmerken van een coterie.

Paternalistisch
Freud moet een groot vermogen gehad hebben begaafde mensen emotioneel en
intellectueel aan zich te binden. Toetreden tot zijn kring had vaak iets van een bekering
en vereiste ook een soort bekentenis over bijvoorbeeld de verwerking van het oedipale
conflict. Uittreden was niet gemakkelijk en alleen te realiseren door een breuk. De
groep rond Freud werd deels getypeerd door een kritiekloze bewondering voor de
intellectuele leider en deels door een vaak tot mislukken gedoemde poging de kern
van persoonlijke zelfstandigheid te handhaven. Wie dat laatste wilde kon soms op
Freuds steun rekenen, al had zijn aanmoediging tot autonomie een dubbelzinnig
paternalistisch toontje. Het zijn vooral de anderen die er nauwlettend op toezien dat
niemand van het rechte pad afwijkt en van de meester verlangen dat hij optreedt
zodra iemand een origineel standpunt dreigt vol te houden. Freud zelf verdroeg het
trouwens ook slecht als men in een heterodoxie bleef volharden. Dat leidde tenslotte
tot enkele dramatische breuken zoals met Jung, Adler, Stekel en Rank.

Leden van de woensdagavondclub. Staand: Rank, Abraham, Eitingon, Jones. Zittend: Freud,
Ferensci, Sachs. Foto genomen in 1922

Vooral de woensdagavondclub kenmerkte zich door enkele bedrukkende
eigenaardigheden: een sterke persoonlijke betrokkenheid van de leden op elkaar, het
praten in termen van trouw en afvalligheid, het beoordelen van argumenten in termen
van karakterneuroses, de jacht op elkaars versprekingen, het tegen elkaar opbieden
in onthullingen van masturbatiefantasieën tot onverwerkte moederliefde, het snel
bespeuren van ketterij en verraad en de obsessie met seksualiteit. Maar het moet bij
tijden ook een fascinerend gezelschap geweest zijn, dat zich van bestaande taboes
op enig onderwerp principieel niets aantrok.
Wat voor de woensdagavondclub geldt - Freud liet zich trouwens graag schamper
uit over het intellectuele peil daarvan - geldt in zekere zin ook voor de kring van
correspondenten. In de briefwisselingen werden uiteraard belangrijke
wetenschappelijke en intieme zaken aan de orde gesteld, maar de met Freud
corresponderende analytici smoezen ook graag vertrouwelijk met hem over de
onvolmaaktheden en neurotische trekjes van de anderen en dat verschaft dit
wetenschappelijk gezelschap iets van een roddelzuchtige en twistzieke familie. Freud
moest vaak bemiddelend optreden. Soms echter was hij zelf de onverbiddelijke
scheurmaker. Wat hij zeker niet toestond, was enige nuance in de reikwijdte en
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universele geldigheid van het Oedipuscomplex, of een afzwakking van de seksuele
aard van de libido. In feite vormden deze punten de kern van zijn conflict met Jung.
Voor een evenwichtige beoordeling van deze twist is het belemmerend dat wij weten
dat Jung zich later in zekere mate affilieerde met de nationaal-socialistische ideologie.
Maar als men het conflict in zijn eigen tijd beoordeelt, lijkt Freud van de twee toch
de meer dogmatische. Jung wilde aan de libido een diffuus karakter toekennen, niet
een exclusief erotisch. Hij verwierp het idee dat álle neuroses een seksuele oorsprong
hebben en achtte het Oedipuscomplex niet onvermijdelijk. Jung streefde naar een
liberalisering van de psychoanalyse. Indien zijn ideeën ingang hadden gevonden,
had een later door Ferensci geformuleerd bezwaar, dat de psychoanalyse een
eenzijdige leer is over de omgang tussen vader en zoon, die ten onrechte op elke
menselijke verhouding van toepassing wordt verklaard, achterwege kunnen blijven.
Het kan zijn dat Jung een onplezierige en aanmatigende discussiepartner was, die
alleen al door de toon waarop hij sprak Freud op de zenuwen werkte, maar gemeten
naarde inhoud van het meningsverschil was hij op dat moment de minst bekrompene.
Om het contrast met Freud te verscherpen is later ten onrechte uitsluitend aan hem
een lamarckiaans standpunt inzake de overerving van verworven psychische
karakteristieken toegeschreven, terwijl in feite ook Freud deze dubieuze gedachte
voor waardevol hield. Freud moet beseft hebben dat liberalisering de psychoanalyse
zou doen verdwijnen. Zonder extremiteiten zou het typerende van de psychoanalyse
verloren gaan. Dat Jung enkele centrale leerstukken wenste af te zwakken - toch een
normale mogelijkheid in elk vak -, heeft Freud ervaren als een persoonlijke aanval,
als rebellie tegen de vader en als verraad. Er deugde misschien van het begin af al
iets niet in de omgang tussen Freud en Jung. Jung werd binnengehaald op jubelende
toon als de goj die de psychoanalyse van haar exclusief joods karakter zou kunnen
ontdoen en haar zo meer aanzien zou kunnen verschaffen. Een soort Marga Klompé
in een herenkabinet.
Bij Jungs vertrek zei Freud tegen Rank dat hij tevergeefs had gehoopt joden en
antisemieten binnen de psychoanalyse te verenigen. Misschien was dit een grapje
van Freud, hoewel de context zo'n interpretatie niet steunt. Er was een scherp raciaal
besef binnen de toenmalige analyse, waar men zich bij tijde ook tegen probeerde te
verzetten. Er zijn geen aanwijzingen dat Jung toen antisemiet was. In verbittering is
het Freud niet gelukt een platvloerse incriminatie achterwege te laten, waarbij het
vooral bevreemdt dat hij ooit de wens heeft gehad om juist jood en antisemiet, niet
goj en jood, met elkaar te verenigen. De overspannen sfeer binnen het
psychoanalytisch gezelschap blijkt ook uit het feit dat Freud tot tweemaal toe flauwviel
in Jungs bijzijn en beide keren het verschijnsel interpreteerde als verzet tegen de
doodswens die Jung jegens hem zou koesteren; Het zijn reacties en interpretaties die
men niet direct in een wetenschappelijk genootschap van, laat ons zeggen, latinisten
of statistici zal aantreffen.

Opdringerige bewonderaar
Ook met Ferensci en Rank is het tot een dramatische breuk gekomen, Sándor Ferensci
was aanvankelijk een trouw volgeling, door Freud zelf geanalyseerd. In tijden van
spanning Freuds steun en toeverlaat. Het kan waar zijn dat Ferensci zich gaandeweg
zijn leven heeft willen ontdoen van de status van veelbelovende zoon, en in opstand
kwam. Hij was een wat opdringerige bewonderaar van Freud. Dat gaat op den duur
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niet goed. Toch is het vreemd dat bij een intellectuele volwassenwording de emoties
zo hoog kunnen oplopen. Ferensci opperde het op zichzelf niet zo krankzinnige idee
dat een analyticus zijn patiënten niet moest benaderen als koele chirurg van de ziel:
het gangbare ideaal van afstandelijkheid en integriteit. Ferensci wilde zijn patiënten
hartelijker bejegenen, omhelzen en zoenen en deelgenoot ma-
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ken van zijn eigen zorgen en zwakheden. Dit is als therapeutische techniek
verdedigbaar, maar opvallend is dat zo'n voorstel niet zakelijk besproken kan worden.
Er wordt onmiddellijk campagne tegen Ferensci gevoerd, als ware hij een geesteszieke
ketter. Ferensci reageert geschokt en verzekert publiekelijk dat hij geen tweede Stekel
is, het type van de verrader. Freud schrijft Jones dat hij zich verbaast over Ferensci's
toenemende vijandigheid jegens hem, terwijl hij daar minder dan ooit aanleiding toe
gegeven kan hebben. In een gezelschap waarin als leerstelligheid geldt dat alles een
verborgen betekenis heeft, heeft ook een simpel idee als dat van Ferensci een diepere,
enerverende connotatie, waar iedereen op gefixeerd raakt. De breuk is nooit meer
geheeld. Het conflict met Rank is nog schrijnender.

Peter Gay
LEO VAN VELZEN

Rank was van opleiding machinist, maar werd door zijn begaafd inzicht in de
psychoanalytische stof notulist van de woensdagavondclub. Op latere leeftijd
ontwikkelde hij de stelling dat de oorsprong van psychisch disfunctioneren gelegen
is in het geboortetrauma. Dit is voor analytici uiteraard een gevaarlijk idee, want een
dergelijke psychogenese gaat ten koste van het Oedipuscomplex en nuanceert het
conflict met de vader. Daar moet dus over gediscussieerd worden en Freud is lange
tijd voorbeeldig in zijn zakelijke benadering van de vraag, al is hij soms in
methodologisch opzicht enigszins naïef. Hij schrijft Rank, bij voorbeeld, dat vijf van
zijn zes beste patiënten niet in staat waren Ranks hypothese te comfirmeren. In deze
discussie is het niet Freud maar zijn het de andere analytici, onder aanvoering van
Abrahams en Jones die bloed willen zien en in Rank een tweede Jung bespeuren.
Dat laten ze ook weten. Zeggen dat iemand een tweede Jung is, geldt in dit gezelschap
als het ergste wat je kunt zeggen. De arme Rank, overstuur door een dreigende
uitsluiting, laat per Rundbrief weten dat hij inziet hopeloos neurotisch te hebben
gehandeld, dat zijn idee van het geboortetrauma inderdaad uitgelegd moet worden
als een restant van oedipale verlangens die nog in hem leven en dat het hem spijt.
Maar zijn collega's zijn onvermurwbaar. Omdat het Rank met zijn idee financieel
voor de wind was gegaan - er was veel belangstelling voor in Amerika, waar hij
gemakkelijk op tournee kon gaan - luidde het eindoordeel van zijn collega's dat Rank
geregredieerd was naar het anaal-sadistisch stadium. Rank heeft door zijn vertrek
zelf een eind gemaakt aan deze gênante vertoning van mensenkennis.
Deze en andere twisten typeren de broeiende sfeer waarin de psychoanalyse groeide.
Het moet ook Gay als sectarisch getwist gefrappeerd hebben, getuige een freudiaanse
vergissint die hij zich laat ontglippen. Terwijl hij zijn verwondering wil uiten hoe
Freud in deze turbulente tijden nog vast kon houden aan zijn indrukwekkend
publikatieschema, schrijft hij punishing in plaats van publishing Schedule.
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De combinatie van devotie en haatdragendheid in eigen kring, het ostracistische
karakter van de beweging, het niet aflatend stipuleren dat tegenover trouw slechts
afvalligheid kan staan, doen de indruk te niet dat de psychoanalyse op glorieuze
wijze haar gezag heeft verworven. Dat gezag is toch vooral ontleend aan een paar
boeken van Freud zelf.

Isolement
De biografie van Gay versterkt de indruk dat Freud zelf in eenzaamheid leefde en
dat hij te midden van de door hem gedirigeerde aanhang geïsoleerd bleef in de wereld
van de psychiatrie, omdat alleen krachtens een zekere benepenheid een bescheiden
bolwerk van eenstemmigheid gerealiseerd kon worden. Wat ontbreekt is een
onbelemmerde uitwisseling van gedachten met andere geleerden. Het lijkt alsof er
een verbod rustte op de mogelijkheid de psychoanalyse te laten bevruchten door
ideeën van buitenstaanders of andersdenkenden. Freud heeft een dergelijke groei
zelf in de weg gestaan. Zodra de mogelijkheid zich daartoe voordeed hebben de
psychoanalytici het isolement bekrachtigd: zij stichtten een eigen uitgeverij, richtten
een eigen blad op, organiseerden hun eigen congressen en stelden hun eigen
voorwaarden aan de opleiding tot analyticus.
Natuurlijk heeft Freud bij leven veel erkenning gevonden: een eredoctoraat, de
Goetheprijs, corresponderend lid van de Royal Society, contact met de waarlijk
groten van zijn tijd, zoals Einstein en mevrouw Lampl-De Groot. Maar het zijn
allemaal persoonlijke huldeblijken van lezers. Ik geloof dat de onwil om een
wetenschappelijke discussie binnen de psychiatrie te verkiezen boven een discussie
in eigen kring de ontstaansgeschiedenis van de psychoanalyse tot zo'n zielig verhaal
maakt.
Het aangrijpendste deel van Gays biografie is de beschrijving van Freuds laatste
jaren, waarin hij betrekkelijk teruggetrokken leeft in de Berggasse 19 tot zijn vertrek
naar Engeland, corresponderend met vrienden, strijdend met zijn prothese, verzwakt
door tientallen mondoperaties ter eliminatie van kanker, desalniettemin werkend aan
grootse ideeën. In die jaren schrijft hij onder andere Die Zukunft einer Illusion, Das
Unbehagen in der Kultur en het boek over Mozes en het monotheïsme, drie originele
en schokkende boeken. Het boek over Mozes bevat de interessante veronderstelling
dat Jezus, juist omdat hij zo overdreven alle schuld op zich nam, ook schuldig moest
zijn. Waaraan? Aan een psychisch opnieuw doorleefde vadermoord. Dat is een vorm
van godsdienstpsychologie, die op zich zelf voorbeeldig is, want de vraag inzake het
verschijnsel godsdienst moet, ongeacht de kwaliteit van Freuds ideeën, steeds zijn
wat de zin is achter deze persistente waan in de cultuur.
Bijna elk psychoanalytisch inzicht is in de loop der jaren overtuigend aangevochten
of door de wetenschap zodanig gerelativeerd dat het voor oprechte freudianen
onherkenbaar is geworden. Omdat de geschiedenis van de psychoanalyse zozeer
samenvalt met Freuds leven, lijkt het alsof zijn bestaan in toenemende maft futiel
wordt. Dat is het lot van elke onderzoeker die onder eigen regie in overdrijving
schittert. Ik geloof niet dat George Steiner gelijk heeft als hij zegt, dat de
psychoanalyse waarschijnlijk als de joodse variant van de Christian Science de
geschiedenis zal ingaan. Daarvoor heeft de Christian Science te weinig betekend en
daarvoor zijn veel psychoanalytische ideeën te inspirerend geweest. Ze zouden niet
verwerkt of afgewerkt hebben kunnen worden, als ze niet van kwaliteit waren geweest.
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Mij lijkt het dat Freud eerder het lot beschoren zal zijn van Pythagoras. Niemand
beschouwt zijn stelling als hogere wiskunde, maar iedereen kent haar. Geen
wiskundige houdt vast aan de dogmatische constructies van het pythagorisme.
Niemand voelt zich verplicht Pythagoreër te worden. Maar de stelling van Pythagoras
is een onvervreemdbaar element van de cultuur. Voor velen het laatste wat zij van
de wiskunde begrepen, zoals voor velen het begrip van de freudiaanse vergissing het
culminatiepunt van psychologisch inzicht is.
■
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Bekentenissen van een abstract-expressionist
Kurt Vonneguts roman ‘Bluebeard’
Bluebeard door Kurt Vonnegut Uitgever: Jonathan Cape, 300 p., f 47,Hans Schoots
Zal ik u vertellen wat Rabo Karabekian verborgen houdt in zijn aardappelschuur?
Hij houdt het geheim tot aan het slot van zijn autobiografie dus mijn indiscretie wordt
door hem vast niet op prijs gesteld. Ik was zelf nogal onder de indruk toen het mysterie
ontsluierd werd en het zou jammer zijn dat effect voor de lezer te bederven. Nee,
van mij zult u niets horen, al gaat het om een gegeven dat essentieel is voor het gehele
boek.
Karabekian was in de Verenigde Staten ooit een vooraanstaand
abstract-expressionistisch schilder. Door een fout in de eeuwig houdbare verf Sateen
Dura-Luxe is al zijn werk echter uiteengevallen. Op het moment dat hij zijn
autobiografie schrijft woont hij in een kapitaal buitenhuis, dat de grootste particuliere
verzameling van abstract-expressionistische kunst ter wereld herbergt.
Hoewel hij goed bevriend is geweest met Jackson Pollock en Mark Rothko bestaat
Karabekian niet echt. Hij is ontsproten aan het brein van Kurt Vonnegut en de
autobiografie van de schilder is in werkelijkheid de roman van de schrijver.
In Bluebeard lopen twee lijnen door elkaar: het verhaal van Karabekians levensloop
en de gebeurtenissen die plaatsvinden terwijl hij die opschrijft. Zijn leven wordt net als dat van iedereen die niet na 1950 in een land als Nederland of Denemarken
is geboren - overschaduwd door grote historische gebeurtenissen. De eerste is voor
Karabekian de Turkse massamoord op ongeveer een miljoen Armeniërs in 1915.
Zijn ouders wisten er ternauwernood aan te ontkomen maar waren voor hun leven
getekend. Ze emigreerden naar Amerika, waar Karabekian in armoedige
omstandigheden opgroeide. De andere gebeurtenis is de Tweede Wereldoorlog, toen
Karabekian zich als officier in Europa aan het front bevond. Vonnegut schrijft zoals
altijd over de grootste gruwelijkheden alsof we te doen hebben met wrange grappen:
de geschiedenis vloeit verder en verder en tracteert ons nu eenmaal om de zoveel
tijd op onaangenaamheden, waartegen geen andere verdediging mogelijk is dan maar
eens een verwrongen grijns te trekken net als een boer die kiespijn heeft.
De geschiedenis is ook de achtergrond waartegen het voornaamste thema van
Bluebeard reliëf krijgt: wat is de functie van kunst? En trouwens, wat is kunst en
wat niet? Met deze vragen wordt Karabekian van verschillende kanten geconfronteerd.
Allereerst door zijn leermeester Dan Gregory, een illustrator die hem verbiedt het
Museum of Modern Art te bezoeken maar die ‘afgezien van zijn schilderijen, minder
verbindingen met de werkelijkheid en met het gezond verstand had, dan de meest
radicale moderne kunst’. Gregory sneuvelt als aanhanger van Mussolini op een
slagveld in Egypte. Karabekian heeft van hem uitstekend realistisch leren schilderen,
maar vormt in New York met Pollock, Rothko en enige anderen de
abstract-expressionistische school, waarvan de methode later ook is aangeduid als
Action Painting. Hun doel was volgens Karabekian schilderijen te vervaardigen die
betrekking hadden op niets buiten het werk zelf. Dit is een niet geheel juiste weergave
van de intenties van de Action Painters. Zij wilden emoties uit hun onbewuste manifest
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maken in hun schilderijen. Het doet verder weinig af aan de strekking van Karabekians
redeneringen. De abstract-expressionisten verschenen ten tonele tegen het einde van
de Tweede Wereldoorlog en typerend voor hun positie is dat ze met deze oorlog
trachtten af te rekenen door hem te negeren.
Karabekians jeugdliefde Marilee, die na veel omzwervingen bewoonster is
geworden van een palazzo in Florence, waar ze de op een na grootste
abstract-expressionistische schilderijenverzameling aanlegt, schrijft hem dat de
doeken in weerwil van wat hij beweert wel degelijk iets anders buiten zichzelf
uitdrukken: chaos. En Karabekian bekent de lezer dat hij zich bij het vervaardigen
van zijn ogenschijnlijk abstracte werken steeds reële zaken heeft voorgesteld.

Kunstopvattingen
De zwaarste beproeving voor Rabo Karabekian komt als Circe Berman zijn leven
binnendringt. We bevinden ons dan in het verhaal dat zich in het heden afspeelt.
Circe is degene die hem min of meer prest aan zijn autobiografie te beginnen. Zij is
de gevierde auteur van talrijke realistische romans en roept Karabekian op niet mis
te verstane wijze ter verantwoording over zijn kunstopvattingen. De schilderijen die
hij aan de muur heeft, betekenen volgens haar niets en nadat ze zich in zijn huis heeft
genesteld, begint ze met de herinrichting van de vestibule waar Pollock en Rothko
het veld moeten ruimen voor een reeks romantische meisjesportretjes. Tegenover
het kunstwerk an sich stelt Circe: ‘What's the point of being alive, if you're not going
to communicate?’
Schijn bedriegt, want het lijkt erop dat Circe haar wil aan Rabo oplegt, maar in
feite dwingt ze hem slechts eindelijk uit te komen voor de ideeën die hij allang in
zijn eigen achterhoofd heeft.

Kurt Vonnegut

In een kort voorwoord kritiseert Vonnegut de ‘groteske’ prijzen die tegenwoordig
voor moderne kunst worden betaald. Daardoor wordt een benauwende ernst opgelegd
aan iets dat voor de makers slechts een spel is geweest. Met Bluebeard verzet de
auteur zich tegen de dominantie van de moderne en postmoderne kunst, waarvan
deze hoge prijzen één uitdrukking zijn en Rabo Karabekians schroom om te erkennen
dat hij er zelf ook niet meer in gelooft een andere. Vonnegut is consequent, want ook
zijn eigen romans staan niet op zichzelf maar verwijzen naar de werkelijke wereld
- naar het lot van de mens in de twintigste eeuw. Zelfs de science-fiction passages
in zijn vroegere werk vervullen daarin een functie. Maar met Bluebeard gaat hij nog
een stap verder door zich te mengen in een oude, maar nog altijd actuele discussie.
Hij miskent het belang van Pollocks of Rothko's werk niet, maar moet niets meer
hebben van de norm die bepaalt dat je een meesterwerk hebt gemaakt, zolang het
maar een nieuwigheid is. Nee. Zolang de geschiedenis een aaneenrijging van
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absurditeiten blijft is er voor het realisme nog een grote taak weggelegd en is er verf
nodig met een grotere houdbaarheid dan Sateen Dura-Luxe.
■

Toch nog iets nieuws over Willem Drees
Een bundel opstellen
Willem Drees onder redactie van H. Daalder & N. Cramer Uitgever: De
Haan, 224 p., f 45,Bert Zeeman
In de necrologieën die verschenen na het overlijden in mei jl. van dr. Willem Drees
Sr. ontbrak het niet aan de inmiddels overbekende clichés. Wat wil je ook na een rijk
leven van bijna honderdtwee jaar. ‘Vader des vaderlands’, ‘wethouder van Nederland’,
‘trekken van Drees’; iedereen ging zich eraan te buiten. En ook ontbraken de inmiddels
tot de draad toe versleten anekdotes niet. Zoals die over koningin Wilhelmina, die
bezorgd aan het eind van de oorlog aan toekomstig minister Neher vroeg: ‘is Drees
wel vernieuwd?’ en als antwoord kreeg: ‘Drees was al nieuw.’ Of die over het bezoek
van de Amerikaanse Marshall-plan-vertegenwoordiger Harriman, die na een bezoek
met veel ontvangsten, ceremonieel en copieuze diners in Italië op een zondag in de
Beeklaan op thee met een Mariakaakje getracteerd werd en daarop concludeerde dat
een land met een zo sober levende premier de Amerikaanse dollars meer dan waard
was.
Ook in de kort na Drees' overlijden gepubliceerde bundel Willem Drees, onder
redactie van de Leidse hoogleraren Daalder en Cramer, ontbreken bovengenoemde
clichés en anekdotes niet. Zou er dan echt niets nieuws over deze man te vertellen
zijn? Is hij dan niet alleen de verpersoonlijking van de Nederlandse burgerlijkheid,
soberheid, het ‘de tering naar de nering zetten’, maar ook van die ‘doe maar gewoon
dan doe je gek genoeg’-mentaliteit, die zo vaak verfoeide middelmatigheid, of die
zich nu uit in gelamenteer over het ontbreken van generalisten onder de Nederlandse
historici van het kaliber van de Franse Annales-school of over het ontbreken van een
zogenaamd ‘topsportklimaat’ in Nederland.
Feit is dat Drees' politieke carrière allesbehalve middelmatig te noemen is, zelfs
voor niet-Nederlandse begrippen. Drees bekleedde ruim tien jaar onafgebroken de
hoogste politieke post in Nederland. Dat valt weliswaar in het niet tegenover de nu
al veertig jaar dat iemand als Gromyko in de hoogste politieke regionen van de toch
wat onvoorspelbaardere Sovjetunie verkeert, maar voor Westeuropese begrippen is
het toch een betrekkelijk unieke score, die in de naoorlogse periode alleen door zulke
die-hards als Adenauer en (binnenkort) Thatcher verbeterd wordt. En dat er wel
degelijk iets nieuws over die unieke carrière te vertellen valt, bewijst de bundel
Willem Drees, ondanks de clichés en anekdotes, ook.

Willem Drees
BERT NIENHUIS
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Dat gebeurt dan met name in de wetenschappelijk getinte bijdragen in het eerste
deel van de bundel, die de neerslag is van een ter gelegenheid van Drees' honderdste
verjaardag in 1986 in Leiden georganiseerd symposium (er is hier dus niet sprake
van ordinaire lijkenpikkerij, meer van een niet onwelgevallige samenloop van
omstandigheden). Daalder schildert daarin de groei van de lokale politicus Drees
naar de figuur van nationaal staatsman; Bart Tromp beschrijft Drees' verhouding tot
het democratisch socialisme; Maarten Brinkman stelt de relatie van Drees tot de
PvdA aan de orde; Bosmans biedt ons al een voorproefje van zijn biografie over
Romme via een schets van de relatie tussen de sociaal-democratische en katholieke
voorman, en Jan Bank belicht nog eens Drees' optreden in de Indonesische kwestie.
De in deel twee volgende herinneringen aan Drees van-(de ministers) Mansholt, Van
den Brink, De Gaay Fortman en (de staatssecretaris) Van der Beugel voegen veel
minder aan het al bestaande beeld toe. Daarentegen is het weer een gelukkige keuze
van de samenstellers dat zij in een derde deel zesendertig politieke tekeningen over
Drees hebben opeenomen. Al is het alleen al om het feit dat dergelijke tekeningen,
net als politieke of hoofdredactionele commentaren, een uitstekend tijdsbeeld geven,
waarin het bijvoorbeeld opvalt dat Opland al in 1951 Drees met hetzelfde doorgroefde
en doorleefde blokhoofd afbeeldde zoals hij dat vijfendertig jaar later nog steeds zou
doen.
Uit diverse bijdragen wordt het belang duidelijk van Drees' aanwezigheid gedurende
de oorlog in Nederland. Bij afwezigheid van enerzijds mensen als Albarda en Van
den Tempel, die in Londen zaten, en anderzijds de in gevangenschap verkerende
Vorrink en Wiardi Beckman, werd Drees de natuurlijke vertegenwoordiger van de
sociaal-democratie in het Vaderlands Comité en het College van Vertrouwensmannen.
Vanuit die positie was zijn naoorlogs leiderschap van de nieuwgevormde Partij van
de Arbeid dan wel niet onomstreden maar in ieder geval gegrondvest op een centrale
stelling in het politieke spectrum. Al liet hij het premierschap in het eerste naoorlogse
kabinet aan de ‘vernieuwer’ Schermerhorn en al moest hij in de eerste naoorlogse
verkiezingen het lijsttrekkerschap van de PvdA met anderen delen, er bestond toch
al betrekkelijk snel weinig twijfel over wie de ware leider van de
sociaal-democratische zuil was.
Wat dat betreft vertoonde Drees' carrière enige overeenkomst met die van de Britse
Labour-premier Clement Attlee. Ook diens leiderspositie was in de eerste naoorlogse
jaren met name binnen zijn eigen partij beslist niet onomstreden. Tromp stipt een
aantal malen de opvallende gelijkenissen tussen de carrières van Attlee en Drees aan
en hij noemt, terecht, de één in veel opzichten de evenknie van de ander. Het is
jammer dat hij in zijn bijdrage niet systematischer op die gelijkenissen ingaat en zich
drukker lijkt te maken om het vereffenen van rekeningen met zijn politieke
tegenstanders in de huidige PvdA. Zo wordt Drees' opkomst via de lokale politiek
als lichtend voorbeeld voorgehouden aan de huidige politieke leiders die in de Kamer
hun ‘spectaculaire maar futiele manoeuvres (mogen) uitvoeren, terwijl
Vervolg op pagina 8
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De eerste wereldster uit Afrika
Miriam Makeba vertelt haar levensverhaal
Makeba, My Story door Miriam Makeba met James Hall Uitgever:
Bloomsbury, 249 p., f 57,20 Importeur Nilsson & Lamm
Moze Jacobs
Haar moeder noemde haar Zenzi. Een afkorting van het Afrikaanse woord Uzenzile,
dat zoveel betekent als: ‘Dat heb je aan jezelf te danken.’ De bevalling was zwaar,
en Zenzi's moeder wist van tevoren dat haar leven gevaar zou lopen. Ze heeft al vijf
kinderen gebaard, maar ze wilde per se nog een kind van haar tweede man, Caswell
Makeba. Wanneer Zenzi later carrière begint te maken als zangeres, heet ze Miriam.
Het is haar officiële, christelijke naam.
Miriam Makeba was de eerste Afrikaanse ster van wereldformaat. Onlangs
verscheen zelfs haar autobiografie. In Makeba: My Story vertelt ze (samen met James
Hall) haar levensverhaal, stap voor stap, beeld voor beeld, een boek als een spannende
film. Gedetailleerd opgeschreven, zonder literaire pretenties, maar met veel gevoel
voor drama. Ik vond het een mooi verhaal. En ik heb het in één adem (nee, in twee
nachten) uitgelezen. Dat zegt natuurlijk niet alles. Goedkope detectives gaan, mits
vakkundig geschreven, óók in een paar happen naar binnen. Maar dan is de nasmaak
vaak wee, zoals na het eten van een pond drop. Hall en Makeba daarentegen serveren
een exotische en voedzame maaltijd. De eerste bladzijden zijn wat moeilijk te verteren,
maar daarna laat Makeba ons zwart Afrika zien door Afrikaanse ogen. Hall, een
Amerikaan uit Californië, zorgt dat we mee naar binnen mogen, de hut van Zenzi's
grootmoeder in, vanaf de dag dat ze geboren wordt, op 4 maart 1932, in Johannesburg.
Als Zenzi Makeba achttien dagen oud is, gaat ze voor zes maanden de gevangenis
in. Samen met haar moeder, die opgepakt is omdat ze zelf maïsbier brouwde en aan
mensen in de buurt verkocht. Dat is illegaal. Sterker nog: het is de zwarte bewoners
van Zuid-Afrika überhaupt verboden om alcohol te drinken. Zenzi's moeder wordt
veroordeeld tot een boete (van achttien pond), en dat geld heeft de familie niet.
Een paar jaar later komt de politie op een nacht de passen van Zenzi's familieleden
‘controleren’. Geschreeuw, de deur wordt opengetrapt, felle lichten schijnen in het
gezicht van mensen die een ogenblik geleden nog lagen te slapen. Een neefje begint
onbedaarlijk te huilen als zijn vader geslagen wordt omdat hij niet snel genoeg zijn
pas laat zien. De kleine Zenzi staart angstig vanuit haar bed naar de blanke
politiemannen. ‘Het zijn,’ schrijft Miriam Makeba, ‘de enige witte mensen die ik als
kind van nabij meemaak.’

Isangoma
Als Zenzi zeventien jaar is, trouwt ze met een zwarte politieman. Het huwelijk
mislukt. Daarna zal Makeba nog vier keer trouwen. Met zanger Sonny Pilay,
trompettist Hugh Masakela, black panther Stokely Carmichael en met een veel
jongere Afrikaan uit Guinee. Maar belangrijker dan al deze huwelijken is haar moeder,
Christina. Gewoon een verpleegster in westerse ogen, maar voor. Afrikanen is zij
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een isangoma, iemand die als ‘doorgeefluik’ voor geesten en voorouders fungeert.
Bezeten worden door geesten ‘is in onze cultuur geen passieve aangelegenheid’,
schrijft Makeba. ‘We bidden tot onze voorouders en vragen ze om advies. Ter ere
van hen worden dieren ceremonieel geslacht. In onze dromen krijgen we antwoord,
of via de isangoma als hij of zij in trance is en met de “andere kant” in contact staat.
(...) De geesten helpen de isangoma om te zien wat er mis is met de mensen, en om
geneeswijzen te vinden. Hiervoor hebben ze de actieve medewerking nodig van de
persoon waarvan ze bezit nemen.’ Deze inheemse dokters, die door de autoriteiten
natuurlijk niet erkend worden, moeten een lange leertijd doormaken. Wat die training
precies inhoudt, vertelt Makeba niet. Wel dat sommige mensen het programma niet
overleven. ‘Niemand wil bezeten worden door amadlozi (geesten); het is
angstaanjagend.’ Makeba's moeder verlaat Zuid-Afrika en gaat naar Swaziland om
les te krijgen in het omgaan met haar geesten. Als ze terugkomt, geneest ze haar
dochter met behulp van een doorgesneden cactus van een abces in haar borst. De
dokters in het ziekenhuis hadden al tot amputatie over willen gaan.
Amper twintig jaar oud is Makeba als ze in een bandje zingt, en op een avond
‘ontdekt’ wordt door de Manhattan Brothers. Al vrij snel mag Makeba ook solo in
de studio een plaatje opnemen, in het Xhosa, later ook in het Engels. Ze verkoopt
redelijk, op straat beginnen voorbijgangers haar te herkennen. ‘How do you do, Miss
Makeba?’ ‘In het Westen wordt aan mensen uit de showbusiness altijd gevraagd om
hun naam op een stukje papier te schrijven. Hun bewonderaars lijken daar iets magisch
in te zien; zo kunnen ze zeggen dat ze een stukje van de beroemdheid in hun bezit
hebben, de glans van hun idool straalt op hen af. Iemand vertelde me dat de Azteken
op dezelfde manier het hart opaten van dappere krijgers die in het gevecht gestorven
waren, om een deel van hun kracht over te nemen. Westerse mensen zijn heel
bijgelovig.’

Miriam Makeba

De Manhattan Brothers moeten hard werken om aan de kost te komen. In sommige
clubs waar ze optreden wordt zwaar gedronken en gevochten. Zwarte gangsters in
maffiastijl dwingen de groep op een avond, met het geweer op tafel, om twintig keer
achter elkaar hetzelfde nummer te spelen. 's Nachts reizen is een probleem. Om de
haverklap wordt de bus waarin de band zit aangehouden en gecontroleerd door de
politie. Regelmatig worden de muzikanten onderweg opgesloten in een of andere
gevangenis, ook al zijn hun papieren in orde. Makeba vertelt hoe ze op een nacht
door twee jonge, domme en blonde politiemannen gedwongen worden om een
privé-voorstelling te geven ergens buiten op een landweg, puur uit willekeur.
(Overigens overkwam Sam Cooke precies hetzelfde toen hij met zijn band door het
Zuiden van de Verenigde Staten reisde. Alleen werd die daarbij ook nog verplicht
om al zijn kleren uit te trekken.)
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Een klein rolletje in een documentaire. Come Back, Africa!, geeft Mirian Makeba
de kans om haar land te verlaten. De film zal worden vertoond op het filmfestival
van Venetië, in 1959, en de regisseur nodigt Makeba uit om naar Europa te komen
ter promotie. Ze krijgt een visum. Ze gaat.

Ballingschap
De culturele schok is groot. In het vliegtuig uit Johannesburg is ze de enige zwarte
passagier. Niemand wil naast haar plaats nemen. Maar in Venetië staat het publiek
in de rij om haar langs te zien komen.
In 1960 introduceert Harry Belafonte, acteur, gevierd zanger van calypsohits
(‘Day-O, Day-O-O-O!’) haar in Amerika. Niet als popidool voor de jeugd maar
serieus, de zangeres. In New York komen de ‘celebrities’ op haar optredens in
jazzclubs af als bijen op een nieuwe, onbekende honingsoort. Soms lijkt Makeba:
My Story op een tv-uitzending van de uitreiking der oscars. Ster na ster wordt door
Makeba even in de schijnwerpers gezet. Ze ontmoet iederéén: Marlon Brando, Marilyn
Monroe, John F. Kennedy, Haile Selassie, Dizzy Gillespie. De parade van klinkende
namen wordt net niet irritant of slaapverwekkend. Makeba zinkt niet weg in het veren
bed van Hollywood en staart zich, na de eerste euforie, niet blind op de positieve
kanten van de Verenigde Staten.
Als vrouw van Stokely Carmichael wordt ze door Amerika min of meer uitgekotst.
Ze keert terug naar haar eigen continent, maar niet naar Zuid-Afrika, want ook dat
land heeft haar verbannen. Ze gaat wonen in Guinee, onder bescherming van de
plaatselijk dictator, Sékou Touré, die ze overigens een tikkeltje naïef beschrijft, als
een soort Sinterklaas.
Het verlangen naar de geboortegrond in Zuid-Afrika blijft heftig en pijnlijk, het
verdriet om de verloren familie groot. Het tragische einde van haar dochter Bongi
ziet ze als een indirect gevolg van hun ballingschap. De geesten, die bij haar moeder
nog in goede banen werden geleid door haar training als isangoma, verscheuren
Bongi. Dat is tenminste de conclusie van Miriam Makeba, die zich steeds meer op
Afrika richt. Isangoma is ook de naam van haar laatste LP, waarop zij Afrikaanse
liederen met haar stem nieuw leven inblaast. Niet zoals haar hit uit 1967, Pata Pata
in een modern jasje, maar in een meer traditionele vorm. Opgenomen in de ‘Hit
Factory’ in New York, met behulp van overdubbing, dat wel. Makeba is zesenvijftig,
maar ze blijft bij de tijd.
■
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Meer dan een huis met geesten
Een introductie van hedendaagse Latijnsamerikaanse schrijfsters
Mexicaanse Tango door Angeles Mastretta Vertaling Jean-A. Schalekamp
Uitgever: Wereldbibliotheek, 272 p., f 32,50
Brekend Licht Verhalen van schrijfsters uit Latijns-Amerika Samenstelling
en vertaling Marieke de Bakker en anderen Uitgever: Wereldbibliotheek,
236 p., f 29,50
Vreemde vliegende voorwerpen en andere verhalen door Cristina Peri
Rossi Vertaling Jacqueline Hulst Uitgever: Het Wereldvenster, 147 p., f
27,50
Wisseling van Wapens door Luisa Valenzuela Vertaling Elisabeth van
Eisen Uitgever: Wereldbibliotheek, 125 p., f 22,50
Maarten Steenmeijer
In een toespraak van 1936 voorspelde Victoria Ocampo (oprichtster van het epoque
makende Argentijnse tijdschrift Sur) dat het nog zeker drie generaties zou duren
voordat Spaans-Amerika in staat was een volwassen vrouwenliteratuur voort te
brengen. Wat ontbrak was voldoende ‘training, vrijheid en traditie’. Vrouwen waren
dubbel gehandicapt. Zij hadden niet alleen te kampen met de voor elke
Spaans-Amerikaanse schrijver geldende handicaps als het uiterst kleine lezerspubliek
(analfabetisme), de gebrekkige infrastructuur van de uitgeverswereld en de schaarse
onderlinge contacten, maar moesten bovendien het hoofd bieden aan de grote
weerstanden in hun naaste omgeving en de hardnekkige vooroordelen bij de uitgevers.
Ocampo sprak profetische woorden, want drie generaties later lijkt het inderdaad
zover te zijn: de Spaans-Amerikaanse literatuur is niet langer meer een exclusieve
mannenaangelegenheid. En net als twintig jaar geleden met de boom werkt de
emancipatie met terugwerkende kracht: ook de eenlingen van vroeger krijgen nu
eindelijk de kans op een groter publiek.
Langzaam maar zeker dringt er ook het een en ander door tot Nederland. Tot nu
toe heeft Isabel Allende bijna alle aandacht naar zich toe getrokken. Dank zij haar
is de emancipatie in elk geval in commerciële zin een feit: Het huis met de geesten
wist in korte tijd de verkoop van Honderd jaar eenzaamheid naar de kroon te steken.
Deze inhaalmanoeuvre van de vrouwenliteratuur wordt met veel inzet voorzien
van voetnoten door de feministische literatuurkritiek, met name in Engeland en de
Verenigde Staten. Zoals bij elke ideologisch getinte literatuurkritiek krijgen de critici
het soms benauwd in het keurslijf waarin ze zichzelf hebben gesnoerd. Zo probeerde
de gerenommeerde comparatiste Susan Bassnett onlangs aan te tonen dat Het huis
met de geesten een feministische roman is. Een sisyfusarbeid. Zoals bekend is twee
derde van het boek een doorslag van een door een man geschreven roman - Honderd
jaar eenzaamheid -, terwijl in de overige pagina's de sentimentele gemeenplaatsen
het winnen van de authenticiteit. Liefde en schaduw, haar tweede roman, legde nog
veel duidelijker het traditionele, clichématige karakter van Allendes schrijverschap
bloot.
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Mexicaanse tango, de eerste roman van de Mexicaanse schrijfster Angeles Mastretta
(1949), doet in meer dan één opzicht aan Het huis met de geesten denken. Ook hier
is de vertelster een wilskrachtige, intelligente vrouw die met gemengde gevoelens
tegen een door mannen bestierde samenleving aankijkt, ook hier zijn de contouren
van de historische context duidelijk zichtbaar en lijkt de vlot leesbare tekst eropuit
te zijn de lezer geen moment af te leiden van het kleurrijke verhaal. Mastretta's roman
is echter veel bescheidener en evenwichtiger opgebouwd, en is in psychologisch
opzicht niet zo rechtlijnig als Allendes verhaal. In plaats van drie generaties beslaat
Mexicaanse tango niet meer dan een half vrouwenleven. Ook is het boek gespeend
van elk spoortje magisch-realisme, terwijl de romantische clichés een veel gelukkiger
plaats hebben gevonden dan in het werk van Allende: niet in het levensverhaal van
de hoofdpersoon zelf, maar in de prachtige Mexicaanse smartlappen waarnaar zij
luistert. Ze doen met hun schaamteloze sentimentaliteit denken aan de Argentijnse
tango's, zoals de Nederlandse titel van Mastretta's roman suggereert. Die wijkt
overigens sterk af van de oorspronkelijke titel, die naar een van de liedjes in het boek
verwijst: Arráncaine la vida. Een letterlijke vertaling zou inderdaad een weinig fraaie
titel hebben opgeleverd: Ruk het leven van me weg.

Cristina Peri Rossi

Mexicaanse tango bracht ook Colometa van Mercè Rodoreda in gedachten,
eveneens een in de ik-vorm geschreven roman over een jonge vrouw die op jonge
leeftijd in een huwelijk belandt dat haar voor de ene onaangename verrassing na de
andere doet staan. Catalina Guzmán, de hoofdpersoon uit Mexicaanse tango, mist
echter de rechtlijnige onnozelheid van Colometa, die te sullig is om een hele roman
te kunnen dragen. Catalina ontpopt zich al snel als een vrouw om van te houden: ze
is sterk, intelligent, veelkleurig, moedig, nuchter, geestig, gevoelig en warm, zonder
ook maar een moment bovenmenselijke proporties te krijgen.

Dubbele moraal
Op vijftienjarige leeftijd wordt ze door een ruim twee maal zo oude generaal bij haar
ouders weggehaald. Het betekent het begin van een veelbewogen huwelijk, dat niet
alleen een groot beroep op haar incasseringsvermogen doet, maar ook op haar
integriteit, want langzaam maar zeker wordt ze zich bewust van de mores van de
kringen waarin haar man zich beweegt. Hij behoort tot de nouveaux riches van
Mexico, de mannen die zich tooien met het masker van de Mexicaanse Revolutie
om hun zakken te kunnen spekken. Hij wordt gouverneur van de staat Puebla, terwijl
hij zich enige tijd later de rechterhand van de president mag noemen. Beide posities
stellen hem in staat om onvoorstelbare rijkdommen te vergaren.
Catalina's man is met zijn dubbele moraal tegenover vrouwen niet alleen het
prototype van de Latijnse macho, ook symboliseert hij met zijn politieke activiteiten
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de januskop van de Mexicaanse Revolutie: in het openbaar niets dan gloedvolle
strijdkreten over rechtvaardigheid en solidariteit, in het geniep een diepe minachting
voor het volk, dat in voorkomende gevallen zonder enige scrupules wordt mishandeld
of uit de weg geruimd. In dit opzicht vertelt Mexicaanse tango hetzelfde verhaal als
De dood van Artemio Cruz van Carlos Fuentes, zij het dat Artemio Cruz aan het eind
van zijn leven meer met zijn geweten worstelt dan Catalina's echtgenoot. Bovendien
slaat Mastretta een veel lichtere toon aan dan Fuentes.
Van de politieke praktijken van haar man en van zijn duizend en één vriendinnen
wordt Catalina niet vrolijker. Het boeiende van Catalina is dat deze ervaringen haar
noch tot een fanatieke strijdster voor rechtvaardigheid noch tot een wrokkige
mannenhaatster maken. Haar verontwaardiging over de misdadige praktijken en de
buitenechtelijke activiteiten van haar man weerhoudt haar er niet van zich het comfort
van haar nieuwe milieu aan te laten leunen, noch zich bij tijd en wijle nog steeds
aangetrokken te voelen tot haar man.
Catalina's tweeslachtige houding maakt niet alleen duidelijk dat niets menselijks
haar vreemd is, maar ook dat het bijna onmogelijk is om geheel afstand te doen van
de cultuur waarin je bent grootgebracht. Aan het einde van Het huis met de geesten
wordt deze afstand wél voor mogelijk gehouden, waardoor Allendes verhaal sterk
aan geloofwaardigheid inboet. Het slot van Mexicaanse tango is dramatisch veel
sterker: de door het open einde gesuggereerde emancipatie van Catalina is niet alleen
het produkt van haar sterke persoonlijkheid, maar ook van het toeval: de dood van
haar man.
De lichte, onnadrukkelijke manier waarop Angeles Mastretta het spanningsveld
tussen Catalina's persoonlijkheid en haar omstandigheden portretteert, maakt van
Mexicaanse tango een subtiele, innemende roman.

Bonte verzameling
Minder verrassend is Brekend licht, een bloemlezing uit de door vrouwen geschreven
verhalenliteratuur van de afgelopen dertig jaar, bij elkaar gezocht door een groep
van negen vertalers. Hun invalshoek is even onpretentieus als respectabel: geen
verontwaardiging vanwege de door mannen gedomineerde Spaans-Amerikaanse
literatuur, maar de simpele constatering dat vrouwen nauwelijks voor het voetlicht
zijn getreden en dat daar langzaam verandering in begint te komen. Het is verder aan
de lezer om te bepalen of dat terecht is of niet.
De samenstellers hebben zich niet de ambitieuze taak opgelegd met deze bundel
te laten zien waarin de vrouwenliteratuur zich onderscheidt van de door mannen
geschreven literatuur. Kwaliteit, geografische spreiding en diversiteit (thematisch
en stilistisch) waren de voornaamste richtsnoeren. Het resultaat is een bonte
verzameling verhalen: realistische naast fantastische, absurdistische naast intieme,
geengageerde naast lyrische. Opvallend is de moedige keuze: er staan nogal wat
teksten in deze bundel die veel van de lezer vergen. Zo biedt ‘Requiem voor Goyo
Ribera’ van Armonia Somers (Uruguay) aanvankelijk weinig houvast: de grenzen
tussen leven en dood, heden en verleden, de ik en de ander blijven lang onduidelijk.
‘Bezeten van haar eigen duivel’ van Elvira Orphée (Argentinië) gaat nog een stapje
verder: aan het slot vraagt de lezer zich nog steeds af in wat voor wereld hij te gast
is geweest. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de vraag me al vrij snel niet meer
bezighield. De wereld die Orphée oproept verrast weliswaar door haar bizarre,
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onalledaagse karakter, maar anderzijds vergt de etherische sfeer wel erg veel
welwillendheid van de lezer. Neem de volgende zin: ‘Maar die lichtende angstpunten
waren toen de toenadering tot hem, nooit een eenwording met hem (...).’ Wat zijn
lichtende angstpunten? Meer dan een lichte irritatie roepen deze woorden niet op.

Angeles Mastretta
GUILLERMINA PUIG
LUIS MAGAN

‘Bezeten van haar eigen duivel’ is niet het enige verhaal dat me het gevoel gaf dat
wat meer ingetogenheid en puntigheid geen kwaad hadden gekund. In de verhalen
van Cristina Peri Rossi en Marta Traba vind ik de symboliek er bijvoorbeeld te dik
bovenop liggen, terwijl in een aantal andere gevallen de rijk versierde woordenschat
in schril contrast staat met de weinig verrassende plot en de bijna banale boodschap.
Daar staat tegenover dat ik het prachtige openingsverhaal, ‘De Sunamitische’ van
Inés Arredondo, niet graag had willen missen. Het laat zien dat juist met heel sobere
middelen een broeierige, snijdende spanning kan worden opgeroepen.
Van twee auteurs uit Brekend licht is ook een afzonderlijke verhalenbundel
verschenen: Cristina Peri Rossi (Uruguay, 1941) en Luisa Valenzuela (Argentinië,
1938). Vreemde vliegende voorwerpen is een bloemlezing uit diverse verhalenbundels
van Peri Rossi, die sinds 1972 als ballinge in Spanje woont. De bundel opent met
het Márqueziaanse titelverhaal. De trage, drukkende, stoffige sfeer, het uitzichtloze
isolement, de oude man vol tamelijk dwaze ondernemingslust en zijn gelaten, nuchtere
vrouw, ze zouden heel goed in Macondo passen. Het verhaal is sfeervol en bevat een
paar prachtige passages, wat niet wegneemt dat de magische sfeer soms wat
gekunsteld is.
Het lange titelverhaal is in verschillende opzichten (sfeer, toon, plaats, ruimte)
een bui-
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tenbeentje in deze bundel. In de andere verhalen is de plaats van handeling niet het
statische platteland maar een beweeglijke grote stad waar het leven wordt beheerst
door militair geweld. Peri Rossi's bedoeling laat aan duidelijkheid niets te wensen
over: ze wil de aan het absurde grenzende gevolgen laten zien van de terreur
waaronder veel Latijnsamerikaanse landen gebukt gaan. De manier waarop ze dat
doet is weinig overtuigend. De personages komen in geen enkel verhaal tot leven,
omdat ze worden geperst in een keurslijf van clichématige symboliek, didactische
pedanterie en gemeenzame goed-kwaad verhoudingen. Bovendien staande ambitieuze
bedoelingen haaks op de al te simplistische manier waarop ze zijn uitgewerkt. Waar
het absurde de tragiek een extra dimensie moet geven, is het resultaat een slap aftreksel
van het werk van Kafka en Cortdzar (‘Gerontocratie’; ‘De cipres’); waar
onverzettelijke waardigheid gestalte moet krijgen, wordt een nogal malle vertoning
opgevoerd (‘De ongehoorzaamheid en de berejacht’).
Na een paar verhalen was er niets meer over van mijn nieuwsgierigheid. Ik wilde
niet meer weten hoe dom, rechtlijnig en meedogenloos de machthebbers wel niet
denken en handelen, ik wilde niet meer weten hoe wanhopig maar heldhaftig het
(individuele en collectieve) verzet wel niet is. De schrijfster loopt in haar eigen val:
de kortzichtige wijze waarop de autoriteiten in haar verhalen het leven proberen in
te dammen verschilt nauwelijks van de manier waarop Peri Rossi haar literaire wereld
beperkingen oplegt. Ze gunt haar personages weinig bewegingsvrijheid. In plaats
van te spreken als individuen, zeggen ze vaak een lesje op. Ze missen echter de humor
van buikspreekpoppen.

Militaire terreur
Veel fantasierijker en oorspronkelijker zijn de vijf verhalen in Wisseling van wapens
van Luisa Valenzuela. Woorden mogen ontoereikend zijn voor het uitdrukken van
gevoelens, zoals een paar maal wordt opgemerkt in deze verhalen, ze zijn in elk geval
in staat om een beklemmende, authentieke wereld op te roepen waarin geweld, liefde
en erotiek een geladen spel van aantrekken en afstoten spelen.
Net als in de verhalen van Peri Rossi is het decor van de meeste verhalen van
Valenzuela een samenleving die door de militaire terreur tot in haar wortels is
aangevreten. Valenzuela creëert echter geen zielloze marionetten, maar dringt diep
door in het gevoelsleven van haar personages, van wie door de gruwelijke
omstandigheden voortdurend het uiterste wordt gevergd. Het aangrijpendst gebeurt
dat in ‘'s Nachts ben ik je paard’. Een vrouw krijgt op een avond tot haar grote vreugde
onverwacht bezoek van haar minnaar, die in het verzet zit. Ze heeft hem al maanden
niet gezien. Als ze de volgende ochtend wakker wordt, is hij alweer met de noorderzon
vertrokken. Na een valstrik arresteert de politie de vrouw. In de gevangenis wordt
ze gemarteld, omdat de militairen de verblijfplaats van haar minnaar willen weten.
Maar, zo dreunt het door het hoofd van de vrouw, het bezoek van de vorige avond
was slechts een droom. Was het inderdaad een droom of houdt ze dat zichzelf voor
om haar minnaar en zichzelf te beschermen? Het laatste lijkt het geval te zijn, maar
helemaal zeker is dat niet: misschien is de vrouw door de ondraaglijke spanningen
niet meer in staat waarheid en droom van elkaar te onderscheiden.
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Luisa Valenzuela
JEFREY BAUER

Ook het titelverhaal voert naar een even fascinerende als gruwelijke wereld. Er
wordt een mysterieuze spanning opgebouwd: waarom zit de vrouwelijke hoofdpersoon
opgesloten in een flat? Waarom herinnert ze zich niets meer van vroeger? Wie is de
man die haar regelmatig bezoekt en haar zowel vernedert als liefheeft? Langzaam
maar zeker trekken de nevelen op: ze blijkt aangehouden te zijn toen ze een aanslag
wilde plegen op een hoge militair. Deze laat haar niet ombrengen, maar neemt op
een veel perversere wijze wraak. Eerst wordt ze net zo lang gemarteld tot ze haar
geheugen verliest. Dan kan zijn ultieme overwinning werkelijkheid worden: haar
kneden tot wat hij maar wil.
Het verhaal is niet zozeer ijzingwekkend door de verregaande perversie die het
laat zien alswel door de manier waarop deze langzaam maar zeker gestalte krijgt.
Net zomin als zijzelf weet de lezer wie de vrouw is. Bij de trage recuperatie van haar
geheugen zit hij helemaal in haar huid, daartoe in staat gesteld omdat de grondstof
van het geheugen van de murw geslagen vrouw dezelfde is als die van het verhaal:
taal.
In Valenzuela's wereld is geen plaats voor de naïeve gedachte dat de mens (eigenlijk
moet ik zeggen: vrouw, want alle hoofdpersonen zijn vrouwen) een wezen uit één
stuk is. Dat hij onvast op zijn benen staat en voortdurend van gedaante wisselt, komt
niet alleen door de (Argentijnse) omstandigheden maar ook door zijn aard, die niet
aan een plaats is gebonden. Grillige, heftige gevoelens (macht, geweld, lust) leveren
voortdurend op ongrijpbare wijze strijd met elkaar, zoals ook de schrijfster regelmatig
in een raadselachtige, hevige strijd met haar pesonages is verwikkeld. Met nane in
‘Versie vier’, waarin de schrijfster geen almachtige schepper is maar met dezelfde
verwarrende, ongrijpbare krachten worstelt als de personages. Hier is de schrijfster
en zelfs de taal geen koning meer. De (soms te grote) nadruk waarmee deze verhalen
dit duidelijk willen maken, verraden Valenzuela's verwantschap met het
postmodernistische proza uit de Verenigde Staten, waar ze al jarenlang woont. Op
onontkoombare wijze weet ze de lezer te betrekken bij de beklemmende en
tegelijkertijd sensuele gevechten die ze in haar verhalen voert. Dit maakt het lezen
van Wisseling van wapens tot een onbehaaglijke, maar fascinerende ervaring.
Inmiddels zal duidelijk geworden zijn dat de vrouwenliteratuur uit Spaans-Amerika
meer te bieden heeft dan een groot huis vol met geesten.
■

Drees
Vervolg van pagina 5
het spookpeloton der beoogde bewindslieden in het duister blijft oefenen, in
afwachting van het ochtendrood’. Fraaie beeldspraak, maar niet geheel op de juiste
plaats, dunkt me.
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Elementen als een zeer ver doorgevoerd dualisme in de politieke verhoudingen
en bestuurlijk fatsoen in de dagelijkse politiek komen sterk naar voren in de bijdragen
van Brinkman, Bosmans en Bank. Drees had als premier een nogal afstandelijke
relatie met zijn partij, zeer tot ongenoegen van bijvoorbeeld een van de toenmalige
fractievoorzitters. Van der Goes van Naters, maar ook de relatie met de politieke
leider van de grootste coalitiegenoot, Romme, was allesbehalve innig. ‘Drees voelde
zich allereerst verantwoording verschuldigd aan het Nederlandse volk,
vertegenwoordigd door het parlement, en op het Binnenhof wenste hij dan ook
verantwoording af te leggen. Niet in De Witte. Des Indes, Le Bistroquet, of hoe die
andere Haagse lokaliteiten ook heten. Drees hield zich goed op de hoogte van de
activiteiten van zijn ministers; hij voelde zich verantwoordelijk voor alle aspecten
van het beleid dat de kabinetten die hij leidde uitvoerden. Romme verwierp een
‘degradatie’ van Drees tot vice-premier dan ook met het argument: ‘Wat moer de
man den heelen dag doen? (...) Het den premier lastig maken?’
Dus bleef Drees premier en maakte hij het zijn ministers lastig en niet andersom.
Net zoals hij het zijn toekomstige biografen nog lastig zal maken. Ook de hier
genoemde auteurs hebben namelijk moeite door het beeld heen te breken dat Drees
in zijn publieke uitingen, maar vooral ook in zijn geschriften van zichzelf gecreëerd
heeft. De gang die menige auteur naar de Beeklaan gemaakt heeft om de inzichten
van de éminence grise zelf te horen, heeft verder een onmiskenbare invloed gehad
op de publikaties die in de afgelopen decennia over de naoorlogse periode verschenen
zijn. Het valt echter te hopen dat de overeenkomsten met Attlee zich niet ook nog
uitstrekken tot de tijd die het kost om afstand te nemen van dat beeld en een
volwaardige en voldragen biografie te laten verschijnen (in Attlees geval duurde het
vijftien jaar). De eerste aanzetten zijn in de bundel Willem Drees in ieder geval terug
te vinden.
■

Pockets
Rayner Heppenstall (1911-1981), veelzijdig man of letters, is door sommigen wel
de vader van de Britse avant-garderoman genoemd. Zijn eerste roman, The Blaze of
Noon (1939) baarde in ieder geval het nodige opzien. Heppenstall heeft zijn leven
sedertdien in dienst van het woord gesteld, onder andere als romancier, dichter,
toneelschrijver, vertaler, criticus, redacteur, radioproducer, schrijver van necrologieën
en dagboekanier. Zodoende kwam hij in contact met vele creatieve geesten van zijn
generatie. Over vier van hen, die in de loop der jaren persoonlijke vrienden werden,
schreef hij in 1960, als een soort voorschot op zijn memoires, Four Absentees
(Cardinal, 149 p., f 20,85). Dit boek, jarenlang slechts antiquarisch te vinden, is nu
herdrukt. Het gaat over George Orwell, Dylan Thomas. John Middleton Murry en
Eric Gill. Heppenstall wijdt geen aparte hoofdstukken aan hen maar vertelt
chronologisch. Naast dit verstrijken van de tijd zit er geen grote lijn in Heppenstalls
herinneringen. Evenmin tracht hij zijn vier vrienden verder te portretteren dan via
losse anekdoten, onthouden opmerkingen en dingen die hij toevallig met hen heeft
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meegemaakt. De auteur schaamt zich er ook niet voor te melden dat hij wel eens niet
zo goed had opgelet, als hij bijvoorbeeld op dat moment in a muddle with a girl was.
Het aardigste van het boek zijn de terloopse commentaren die de vrienden leveren
op hetgeen ze net gelezen hebben. Heppenstall was nogal enthousiast over Portret
van de antisemiet van Sartre. Orwells mening: ‘Volgens mij is die Sartre een ezel,
want hij zegt dat arbeiders niet geneigd zijn tot antisemitisme (...) en de man schijnt
zich serieus te hebben beziggehouden met de vraag of andere mensen bestaan of niet
(...).’ En de opinie van Dylan Thomas over een veelgeprezen roman van Gwyn
Thomas: (op de pompeuze toon van de gevestigde criticus): ‘(...) alhoewel ik node
woorden bezig als “groots”... (hij grinnikte)... en woorden als “node” (...).’
Nobody Better, Better Than Nobody (Penguin, 181 p., f 21,70) van lan Frazier is
een verzameling van vijf verhalen die hij eerder in The New Yorker publiceerde. Het
zijn een soort korte documentaires, onderhoudende stukken in een heldere
verslaggeversstijl. Frazier interesseert zich voor die schijnbaar alledaagse dingen
waarvan iemand met een neus voor de kleurrijkheid van menselijke bezigheden
denkt: Ja, daar zit een verhaal in. Jim Deren, de man die vlak bij Grand Central
Station in New York op de derde verdieping van een wolkenkrabber een winkel in
visbenodigdheden drijft. Het eeuwfeest van een aanval door Indianen op Oberlin,
Kansas, waarvoor de afstammelingen van de overvallers zijn uitgenodigd, onder
belofte van gratis bowlen. Een portret van Heloise, die een rubriek met huishoudelijke
tips verzorgt die wordt verkocht aan damesbladen in twintig landen. (Heloise is een
zorgelijk type - ze begon op haar twaalfde al grijs te worden - en zit dan ook vol met
tips tegen ongelukken die in een klein hoekje zitten.) Twee excentrieke Russische
kunstenaars in New York, vluchtelingen, gespecialiseerd in portretten en borstbeelden
van Stalin. En mensen die beren bespieden in Montana. Frazier schrijft met vaart en
humor, maar bezwijkt niet voor de goedkope verleiding om met zijn hoofdpersonen
de spot te drijven. Kortom: aanbevolen.
Comfort (Penguin, 204 p., f 21,70) is een bundel met twaalf korte verhalen van
David Michael Kaplan. Een naam die mij bij het lezen te binnen schoot was die van
William Gass. Maar Kaplan heeft beslist een eigen geluid. Een groot deel van zijn
verhalen bestaat uit dialoog, die een zeer natuurlijke indruk maakt. Kaplan is namelijk
niet speciaal uit op de geslaagde one-liner of de scherpzinnige woordenwisseling.
Hij schrijft op een onnadrukkelijke manier, die de lezer ongemerkt heel dicht bij de
personages brengt. Zoals de titel al suggereert, is een van de terugkerende motieven
het zoeken naar geborgenheid, of domweg naar een wezenlijk contact. Kaplan brengt
je een zeker mededogen met zijn figuren bij. Het zijn verhalen waar je na afloop nog
even over doormijmert.
Menigen die aangekondigd ziet dat er weer eens een vervolg is verschenen op Alice
in Wonderland en Through the Looking Glass zal vermoedelijk met een lichte zucht
en de nodige achterdocht van dit feit kennis nemen. Zulke onsterfelijke klassieken,
daar moest men verder toch van afblijven en vrede mee hebben, niet? Ditmaal is het
de beurt aan de Engelse dichter Gilbert Adair, met Alice through the Needle's Eye
(Dutton/Obelisk, 185 p., f 24,10). Maar, geloof me, ondanks alle eventuele
bedenkingen: binnen vijf bladzijden geef je je gewonnen. De toon is juist, de humor
is subtiel, het is een echt kinderboek, waarvan door iedere volwassene genoten kan
worden. Adair speelt erg leuk in op het televisietijdperk en de daardoor veronderstelde
toegenomen kennis van kinderen. Hij laat bijvoorbeeld figuren optreden die met een

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

accent spreken dat kinderen ongetwijfeld via de televisie kennen. De Welsh Rabbit
is in dit verband een van de stenen. Het hoofdstuk ‘Lost-In-A-Maze-Ment’ is werkelijk
prachtig. Een klein stukje: ‘Alice sloeg af naar links (wat toevallig in de richting was
waarin het was), liep een eindje, en vond alweer een wegwijzer. Er stond op
geschreven, in hele deftige letters, “U BENT HIER”. “Ik heb geen bordje nodig om
me dat te vertellen!” dacht Alice - en eronder, tussen haakjes: “(ELDERS 500
METER)”. “Come, this is more like it,” zei ze hardop.’
Voor de reiziger die wat minder dan Alice tot improviseren geneigd is, verscheen
Fielding's Literary Africa (Fielding Travel, 506 p., f 45,65) door Jane en Leah
Taylor. Er staan zeven reizen in, waaronder een langs de Witte Nijl, mét Alan
Moorehead, een tocht in de voetsporen van Livingstone, een aan de hand van Elspeth
Huxley, en uiteraard de tocht naar Out of Africa van Karen Blixen. De reiziger vanuit
Londen wordt geacht via Kopenhagen te reizen om eerst haar Deense verblijf aan te
doen. De tochten zijn van dag tot dag ingedeeld, met gedetailleerde goede raad, tot
waar koud bier te bestellen aan toe. Voorts staat het boek vol met praktische informatie
over reisdocumenten, prijzen, reserveringen, dienstregelingen, achtergrondliteratuur,
sluitingstijden, en zelfs de postlichtingen. Afrika is nog nooit zo georganiseerd
geweest als in deze reisgids. De kaarten zijn echter rommelig, en lijken me op reis
vrijwel nutteloos. Wat ook onhandig is, is de omvang van het boek. Want wie zou
alle zeven reizen tegelijk willen gaan maken?
NIEK MIEDEMA
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Grote innerlijke tegenstrijdigheden
Een Nederlandse biografie van Jean-Jacques Rousseau
Rousseau en de privatisering van het bewustzijn Carrièrisme en cultuur
in de achttiende eeuw door prof.dr. J.W. Oerlemans Uitgever:
Wolters-Noordhof, 254 p., f 49,50
Hans Achterhuis
Van geen enkele denker zijn waarschijnlijk meer biografieën, verschenen dan van
de achttiende-eeuwse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Om verschillende redenen is
dat geen wonder. In de eerste plaats bevat zijn levensgeschiedenis zoveel smakelijke
en verrassende ontwikkelingen dat ze voor elke biograaf dankbaar materiaal moet
zijn. Daarnaast is Rousseau zelf al begonnen met het psychologisch duiden van zijn
levensverhaal. In zijn autobiografie, de Confessions (‘Bekentenissen’), brengt hij
zijn filosofische ideeën gedeeltelijk in verband met bepaalde gebeurtenissen uit zijn
leven.
Deze aanpak is vervolgens door vele biografen nagevolgd. Op een manier die vaak
aan de hedendaagse roddelpers doet denken, herleiden zij soms heel zijn filosofie
tot bepaalde karaktertrekken of eigenaardigheden van Rousseau. Deze leed
bijvoorbeeld aan een chronische blaasaandoening waardoor hij genoodzaakt was
zo'n tweehonderd keer per dag te urineren. In gezelschap natuurlijk geen pretje.
Rousseaus vijandigheid tegen de mondaine cultuur van de salons uit zijn tijd, die hij
in een aantal geschriften schitterend verwoordde, wordt nu al gauw gereduceerd tot
een filosofische rechtvaardiging van zijn persoonlijke probleem. Op dezelfde manier
heeft men vaak naar Emile, zijn grote verhandeling over de opvoeding gekeken.
Rousseau beschrijft hierin een ideale ‘natuurlijke’ opvoeding die een gouverneur
aan zijn pupil geeft. Zelf bleef hij echter behoorlijk bij dit ideaal ten achter. Al zijn
eigen kinderen liet hij te vondeling leggen. Emile wordt nu vaak uitgelegd als een
soort zoenoffer dat Rousseau zou hebben gebracht om zijn schuldige geweten als
ontaard vader te ontlasten. Op ongeveer dezelfde wijze is ten slotte de ambivalente
houding van Jean-Jacques ten opzichte van vrouwen wel verklaard. Enerzijds is er
niemand die vrouwen zozeer verheerlijkt als deze vroeg-romantische filosoof,
anderzijds is er geen feller bestrijder van de gelijkheid van vrouwen, die in de
achttiende eeuw aan het opkomen was. Deze tweeslachtige houding wordt vaak
geheel herleid tot het gegeven dat Rousseaus moeder in het kraambed overleed. Nog
het afgelopen jaar legde de Franse filosofe Sarah Kofmann, die als gastdocente aan
de Universiteit van Amsterdam verbleef, met behulp van psychoanalytische begrippen
uit hoezeer deze geboorte zijn hele denken had bepaald.
Er bestaat minstens één heel groot bezwaar tegen dit soort biografische
benaderingen. Zij verklaren in het geheel niet waarom Rousseaus ideeën bij veel
tijdgenoten - zijn roman La nouvelle Héloïse was de grootste Europese best-seller
van de achttiende eeuw - zo geweldig aansloegen. Overal in Europa herkenden
mensen zich in de filosofische ideeën van Rousseau. Hoe dat mogelijk is blijft vanuit
een zuiver biografische benadering totaal onbegrijpelijk.
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Dit bezwaar geldt niet voor een recente ‘intellectuele biografie’ die J.W. Oerlemans,
hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, onlangs
publiceerde. In Rousseau en de privatisering van het bewustzijn, met als ondertitel
‘Carrièrisme en cultuur in de achttiende eeuw’, verklaart ook Oerlemans veel van
Rousseaus filosofische ideeën uit zijn biografie. Tegelijkertijd laat hij echter zien
dat in Rousseaus persoonlijke leven zich de sociale problematiek van de achttiende
eeuw weerspiegelt. De oude hiërarchische standenmaatschappij, waarin ieder een
vaste plaats had, breekt dan kapot, mensen komen als individu op zichzelf te staan
en streven er steeds meer naar om zo ver mogelijk op de maatschappelijke ladder te
stijgen. De onvermijdelijke keerzijde van deze stijgingsambitie was een angst voor
sociale daling. Volgens Oerlemans wordt Rousseaus leven gekenmerkt door een
ongehoorde maatschappelijke ambitie gekoppeld aan een bijna neurotische angst
voor daling. Vanuit dit gegeven vertelt hij heel Rousseaus biografie en legt hij zijn
filosofische werk uit.

Aanschouwelijk onderwijs in de kennis der natuur. Rousseau determineert bloemetjes, die de
kinderen geplukt hebben. Gravure van Le Barbier voorde eerste editie van ‘Emile’.

Reizen
Laat ik vooropstellen dat Oerlemans dit op een uiterst boeiende en bekwame wijze
doet. Zowel het levensverhaal van Rousseau als diens theorieën worden helderen
overzichtelijk op zeer leesbare wijze gepresenteerd. Dit neemt niet weg dat er ook
tegen de aanpak van Oerlemans nog een aantal grote bezwaren blijven bestaan. Ik
noem er hier twee. In de eerste plaats was Rousseau als persoon nog veel complexer
en boeiender dan Oerlemans, die hem toch in al zijn complexiteit probeert uit te
beelden, suggereert. Hij stelt bijvoorbeeld dat Rousseau in zijn politieke geschriften
mensen op hun vaste eigen plaats wilde laten blijven. ‘Eigenlijk wilde hij dat niemand
bewoog, noch sociaal, noch geografisch.’ Dit is ongetwijfeld waar, maar Oerlemans
vergeet dat Rousseau tegelijkertijd de grootste verheerlijker uit zijn tijd was van ‘de
kunst van het reizen’. Deze kunst vormde volgens Rousseau een essentieel onderdeel
van de filosofie. ‘Wie slechts één volk heeft gezien kent niet de mensen, maar slechts
de mensen met wie hij heeft geleefd.’ Tot de mooiste bladzijden die Rousseau heeft
geschreven behoren zeker de gedeelten over de voetreis van Emile, die generaties
Europese trekkers hebben beïnvloed.
Een tweede bezwaar is dat in Rousseau en de privatisering van het bewustzijn
nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de filosofische context, waaruit de ideeën
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van Rousseau voortkwamen. Het lijkt nu steeds alsof diens filosofie vooral uit zijn
biografie begrepen moet worden, terwijl er in veel gevallen eerder sprake is van
directe of indirecte beïnvloeding door andere denkers. De gelijkheidsaspecten binnen
Rousseaus aristocratische ideeën hebben bijvoorbeeld waarschijnlijk meer te maken
met de invloed van Aristoteles dan met het leven van Rousseau. Heel het filosofische
gesprek van Rousseau met zijn voorgangers en tijdgenoten wordt door de
benaderingswijze van Oerlemans verontachtzaamd.
Het zal duidelijk zijn dat deze bezwaren betrekking hebben op manco's in Rousseau
en de privatisering van het bewustzijn. Wat er wel in dit boek te vinden is, is echter
zonder meer de moeite waard. Een betere inleiding in leven en werken van een
ongemeen boeiend denker kan ik mij in ons taalgebied voorlopig niet voorstellen.
■
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Tijdschrift
Olie op de golven van de discussie over waar het heen zou moeten met de Nederlandse
poëzie. In zijn poëzierubriek in Maatstaf 1988, nr. 7 maakt Rob Schouten een balans
op van wat er over de ‘Maximalen-zaak’ zoal naar voren is gebracht en oordeelt: ‘Er
moet namelijk door schrijvers en dichters volstrekt niet geluisterd worden naar wat
anderen, collega's of lezers, graag van hen willen in verband met “het klimaat”. Een
literator dient in letterlijke zin eigenwijs te zijn en te blijven, of hem zijn specifieke
vorm van eigenwijsheid nu in dank wordt afgenomen of niet.’ Schouten plaatst enige
kanttekeningen bij de indeling van dichters in twee kampen (de anekdotische richting
en de hermetische ofwel ‘witte’ poëzie) en laat met voorbeelden zien hoe gebrekkig
zo'n etikettering eigenlijk is. Hij kan zich de roep om meer ‘krachtdadigheid’ wel
voorstellen, maar zegt tevens dat de traditie van het Nederlandse dichten weinig
perspectief biedt voor een meer uitgesproken dynamiek (‘voor het werkwoord “love”
hebben we niet eens een deugdelijk equivalent dat niet ironisch klinkt’). Af en toe
is er een kleine explosie, de Tachtigers of een handjevol Vijftigers, maar al snel keert
de poëzie dan weer terug in haar oorspronkelijke bedding van melancholie of ironie.
Net als in het zomernummer van De Held staat in deze aflevering van Maatstaf een
fragment uit een nog te publiceren roman yan Herman Koch, getiteld ‘Red ons, Maria
Montanelli’. Het zijn in een wat balsturige spreekstijl geschreven (op het oog tamelijk
verse) herinneringen aan de adolescentie, waarin flink afgegeven wordt op de wijk
Amsterdam-Zuid en vooral de niet met name genoemde, maar wel als zodanig
herkenbare Beethovenstraat. De hoofdpersoon leidt een merkwaardig gezinsleven,
waar hij overigens niet onder gebukt gaat, als (enige?) zoon van een beetje vreemd
ouderpaar. Aan zijn middelbare school, met veel softe leraren die voortdurend
informeren naar zijn geestelijk welbevinden, heeft hij zwaar de pest. Iets van Holden
Caulfield schemert er wel doorheen, wat niet wegneemt dat dit best óók een interessant
boek kan worden. Nog twee andere memoires-achtige stukken in Maatstaf,
jeugdherinneringen aan het Breda van voor de Eerste Wereldoorlog van E.B. de
Bruyn, getiteld ‘Dertien cent’. Met een ouderwets aandoende omhaal van woorden,
die af en toe de grens van het hoogdravende passeert, schetst hij een levendig beeld
van zijn kindertijd, waarin de afstand tussen de sociale klassen een prominente rol
speelde. Vanzelfsprekend komen ook de onvermijdelijke seksuele initiaties aan de
orde, een bron van inspiratie voor elke del ver in jeugdherinneringen. Verder het
tweede hoofdstuk van de memoires van Elisabeth Augustin (het eerste hoofdstuk
stond vorig jaar al in Maatstaf). Zij is een Duitse, nu vijfentachtig jaar oud, die in
1933 naar Nederland emigreerde en in haar jeugd aan het toneel wilde - over die
pogingen gaat dit stuk - maar daarvan door haar vader met klaarblijkelijk succes
weerhouden werd. In plaats daarvan werd ze schrijfster, onder andere van de roman
Labyrint. Ellen Ombre (waarom staat noch zij noch Herman Koch achterin genoemd
op de pagina met personalia over de medewerkers?) maakte een reis naar Benin en
laat iemand die ze tegenkomt het verhaal van de dood van zijn zoontje vertellen, min
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of meer als gevolg van een in Afrika niet ongebruikelijke gang van zaken rond het
afstaan van kinderen. Het is een sober opgeschreven verhaal en daardoor des te
aangrijpender. In de portfolio foto's van Sérgio Zalis van plekken in Rio de Janeiro
die met enige fantasie terug te brengen zijn op lokaties in de boeken van Machado
de Assis. August Willemsen legt erbij uit dat ze in Brazilië niet zo conserveringsgezind
zijn. Het klimaat vermolmt elk gebouw voor het honderd jaar oud is. Slopen dus,
voor het instort en iets nieuws er bovenop.
BR

Sabotage op alle fronten
De Kal 007-affaire vijf jaar na dato
Kal 007: The cover-up door David E. Pearson Uitgever: Summit Books,
462 p., f 50,45 Importeur Van Ditmar
Cees Wiebes
Af en toe blijkt weer dat de brutalen toch maar de halve wereld hebben. Neem nu de
gerenommeerde journalist Seymour Hersh. Hij beweert in de paperbackeditie van
zijn studie over het neerschieten van de Koreaanse Boeing 747, KAL 007, door
Sovjet-gevechtsvliegtuigen, dat zijn boek de meest gezaghebbende interpretatie
presenteert van het drama. Hersh presteert het zelfs om te stellen dat zijn visie over
de routeafwijking intussen is overgenomen door de betrokken regeringen en diverse
luchtvaartinstanties die bij de ramp betrokken waren. Brutaal noem ik dit omdat
Hersh in zijn studie (zie mijn bespreking in VN, Boekenbijlage, 18 oktober 1986)
alle bevindingen van andere onderzoekers die niet in zijn scenario passen gewoon
weglaat. Sterker nog, de vele aanduidingen die wijzen op een mogelijke
spionagevlucht van KAL 007, behandelt hij niet eens! Daar komt nog bij dat
luchtvaartexperts inmiddels hebben uitgerekend dat de Koreaanse Boeing 747 volgens
het scenario van Hersh met betrekking tot de vluchtafwijking niet boven de Sovjetunie
zou zijn terechtgekomen maar in Montreal. Hersh hoeft dus zeker niet zo hoog van
de toren te blazen. Dat deze kritische journalist bovendien de officiële versie over
de toedracht op vele punten nogal kritiekloos napraat, is zonder meer teleurstellend.
In feite is er in de Verenigde Staten maar één persoon aan wie we wat de analyse
van de KAL 007-affaire betreft veel, zo niet alles te danken hebben. Dat is David
Pearson. Hij en niemand anders is begonnen met het zoeken naar antwoorden op de
vele openstaande vragen aangaande de vreemde vlucht van KAL 007. Zijn eerste
studies verschenen enkele jaren geleden in het linkse weekblad The Nation en zorgden
in de Verenigde Staten voor de nodige commotie. Pearson bleef graven, deed
ontdekkingen, plaatste grote vraagtekens bij de hele affaire en stimuleerde anderen
tot verder onderzoek. Hij kwam daardoor echter niet toe aan een complete studie.
Daarin ligt ook min of meer de tragiek, want die andere wetenschappers produceerden
dergelijke studies wel. Toen zijn manuscript eenmaal gereed was, kwamen zowel
Hersh alsmede de Brit Bill Johnson met hun bevindingen in de openbaarheid. Voor
uitgeverij Summit Books reden genoeg om de publikatie van Pearsons bevindingen
een jaar uit te stellen.
Nu het boek is verschenen, wordt eigenlijk direct al duidelijk dat anderen veel
gras voor zijn voeten hebben weggemaaid. Het verhaal over de werkelijke toedracht
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en het verloop van de vlucht van KAL 007 is inmiddels genoegzaam bekend en
Pearson voegt daar eigenlijk weinig aan toe. Hij moest het hebben van de ‘echte’
onthullingen en aangezien er geen overlevenden zijn en het vliegtuigwrak met de
‘zwarte doos’ op de bodem van de oceaan ligt, moesten die dus uit een andere hoek
komen. Hij vond aanknopingspunten in de geluidsbanden van de gesprekken van de
bemanning met de verschillende grondstations in Alaska en Japan. Pearson schakelde
een der beste Amerikaanse experts op het gebied van beschadigde
luchtvaartgeluidsbanden in, Lawrence Porter. Diens honderden uren werk brachten
een flink aantal opmerkelijke feiten aan het licht. Puntsgewijs zijn dat de volgende.

Zuurstofmaskers
Het staat nagenoeg vast dat de Amerikaanse civiele vluchtleiding in Alaska geweten
heeft van de koersafwijking, maar om onopgehelderde redenen de bemanning van
KAL 007 niet heeft gewaarschuwd. In dit verband ontdekte Pearson dat civiele
vliegtuigen regelmatig worden gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht om de
Sovjet-luchtdefensie in het Verre Oosten te testen. Zij schenden dan opzettelijk het
Russische luchtruim om daarmee een reactie uit te lokken.
Pearson/Porter ontdekten eveneens dat de Koreaanse bemanning diverse keren
zuurstofmaskers droeg toen zij via de radio contact had met Alaska en Tokio. Op
een normale lijndienstvlucht komt iets dergelijks zelden tot nooit voor. Alleen in
uitzonderlijke situaties zal de bemanning als voorzorgsmaatregel zo'n masker opzetten
om geen problemen te krijgen met het eventuele decompressieverlies in het toestel.
Het is dan ook een indicatie dat men wist van de problemen waarin het toestel
verkeerde! Is daarmee echter ook het bewijs geleverd dat KAL 007 een spionagemissie
uitvoerde?
Er zijn aanwijzingen die dat vermoeden bevestigen. Neem nu de pogingen van de
Amerikaanse en Japanse overheid om een grondig onderzoek naar de werkelijke
toedracht te blokkeren. Zo werden belangrijke radarbanden door de Amerikaanse
luchtmacht vernietigd terwijl dit wettelijk verboden was. De Amerikaanse
Rijksluchtvaartdienst mocht de hele ramp niet onderzoeken. Dat zou het State
Department doen en op het resultaat daarvan wachten we nog steeds. In dit verband
is het van groot belang wat Pearson/Porter ontdekten op de geluidsbanden die
afkomstig waren van de verkeerstoren van het vliegveld van Tokio. Die banden met
de laatste minuten van KAL 007 werden pas na grote parlementaire druk door de
Japanse regering vrijgegeven. Pearson/Porter bemerkten dat de Japanse regering met
die banden had geknoeid. Op momenten dat de bemanning van KAL 007 met Tokio
sprak, waren zij door enorme geluidsstoringen niet normaal verstaanbaar. Amerikaanse
geluidsexperts concludeerden dat de gesprekken op die officiële geluidsbanden uit
Japan opzettelijk onverstaanbaar waren gemaakt. Dat vermoeden werd bevestigd
nadat men via geheime contacten in Japan een band te pakken kreeg zonder een
enkele storing! Deze geluidsband van het laatste gesprek met de bemanning was
notabeVervolg op pagina 12

Best verkocht
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VN-top-10 fictie
1. (2)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

2. (1)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Agathon, f 35,50)

3. (4)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

4. (-)

Keri Hulme, Kerewin (De Arbeiderspers,
f 25,-)

5. (3)

Robert Ludlum. De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)

6. (-)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

7. (10)

Roald Dahl, De boekhandelaar en de
chirurg (Meulenhoff, f 16,90)

8. (7)

Willem Frederik Hermans, Dinky Toys
(De Harmonie, f 14,90)

9. (6)

Isaac Bashevis Singer, De magiër van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

10. (8)

Raymond van den Boogaard, Moskou
aan zee (Meulenhoff, f 32,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (2)

Red. Ben de Graaf, De triomftocht van
Oranje, EK '88 (M&P, f 24,90)

2. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

3. (3)

Jan Kuitenbrouwer. Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

4. (4)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

5. (5)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

6. (8)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

7. (9)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)
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8. (10)

Dambmann, Met Edmund Hillary door
de Himalaya (Lannoo, f 39,90)

9. (-)

Dr. L. de Jong. Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 12, epiloog (Staatsuitgeverij, f
79,90)

10. (-)

Roger Nelson, Prince, de biografie
(Luitingh/Loeb, f 24,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
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Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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J.P. Donleavy in zijn jonge jaren. Onder: de ‘ginger man’

Ode aan de verlopen dromers
De Royal Hibemian Lounge te Dublin, omstreeks 1946. Het is theetijd. Het deftige
Anglo-Ierse publiek beschouwt de wereld van achter de monocle en doet met zijn
accent de glazen op de tafels tinkelen. In een hoekje van het etablissement zit een
jonge Amerikaanse student van Ierse afkomst twee dingen te doen. Het eerste is
trachten een baard te laten staan. Het tweede is lezen in een bundel poëzie die hem
nog wat boven de macht gaat. Dan staat er ineens een met parels omhangen dame
voor hem, die op gedecideerde toon constateert dat hij, ofschoon hij er wellicht zelf
geen weet van heeft, op zijn stropdas de drie van oudsher aan haar familie
toebehorende paardensportkleuren draagt. Zoiets kan natuurlijk niet. De jongeman
verontschuldigt zich, staat op, doet de stropdas af, verontschuldigt zich opnieuw, nu
voor het zich in het bijzijn van een dame zonder stropdas vertonen, en zinkt verslagen
ineen. Hij zal hier nooit meer een voet zetten, neemt hij zich voor. Enkele minuten
later verschijnt een kelner met een fles champagne. Er is een briefje bijgevoegd met
de tekst: ‘Mocking Laughter in the last today at Fairyhouse.’ De jongeman, J.P.
Donleavy, weet wat een dergelijke boodschap in Dublin betekent en stuurt de portier
met een flinke som en een gepaste fooi naar het wedlokaal. Mocking Laughter wint,
twintig tegen één. Het paard behoorde toe aan de dame. Dit is slechts een van de vele
prachtige anekdotes in J.P. Donleavy's Ireland (Penguin, 223 p., f 32,75), een boek
dat van begin tot eind straalt van levenslust. Het is Donleavy's meest rechtstreeks
autobiografische werk tot op heden, compleet met foto's waar men geen genoeg van
krijgt. Hoewel de auteur tegenwoordig opnieuw in Ierland woont (inkomsten uit
literaire arbeid zijn op het groene eiland belastingvrij), ligt de nadruk op de jaren
onmiddellijk na de oorlog, toen hij er voor het eerst ging wonen en werken, en waarin
hij van student tot boer tot schrijver werd. Dat Donleavy een verhaal goed kan
vertellen is bekend, maar soms barst in dit boek de lyriek door de staccato zinnetjes
heen en laat hij zich gaan in wat niet anders dan een liefdesverklaring kan heten aan
een wereld van verlopen dromers, oplichters, straatvechters en eeuwige studenten.
Dublin in de jaren veertig, een stad waarvan Behan-biograaf Ulick O'Connor al eens
zei dat er literaire reputaties werden gemaakt en gebroken op grond van werken die
nooit geschreven werden. Donleavy brak er op tijd uit en gebruikte zijn en andermans
ervaringen als materiaal. Jawel, de ‘ginger man’ heeft echt bestaan, zie de foto. En
de verhalen zijn zo ongeloofwaardig dat ze wel waar móéten zijn.
NM
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Niemandsland
Cees Nooteboom dacht dat hij het verhaal dat hij vertelt in De brief (De
Arbeiderspers, 46 p., f 24,50, met illustraties van Willem van Malsen) nooit zou
opschrijven omdat het te ongeloofwaardig was. Bovendien was het zo verbonden
met het leven van mensen dicht in zijn buurt dat het hem te persoonlijk zou worden.
Wat Nooteboom nu toch beschrijft is een geval van verbazingwekkend toeval:
verblijvend in Suriname doet hij per ongeluk een deel van een brief aan Thomas Rap
in een envelop die voor iemand anders bestemd is. Een paar weken later in Mexico
blijkt iemand dat deel van de brief in zijn bezit te hebben. Rara hoe kan dat? Dat
wordt door Nooteboom verteld, maar toch is dat niet het interessantste van De brief.
Het geval met de brief is een curieus toeval waarover, eenmaal als een anekdote
verteld, niet zo veel meer te zeggen valt: inderdaad ongelofelijk hoe de dingen kunnen
lopen. Iets anders is veel boeiender. Het voltooien van zijn roman Rituelen in 1980
viel samen met een verandering in zijn persoonlijk leven; bovendien had hij juist het
boek Nooit gebouwd Nederland gemaakt en ook daar was hij niet vrolijker van
geworden. Ten slotte ‘zweefde’ hij op de vijftig af: ‘In het landschap waar elk leven
tenslotte op lijkt is de omgeving van iemands vijftigste jaar dikwijls de provincie
van de rouw, het domein van de dingen die men niet of juist wel gedaan heeft, het
lege gebied van de gestorven vrienden of de verloren geliefden, niemandsland.’ Deze
feiten samen maakten dat hij weg wilde, wilde nadenken en niets anders, ook niet
reizen om er later over te schrijven, zoals voor hem normaal was. Het gevolg is dat
Nooteboom op zijn reis meer scharrelt, rondhangt, naar de horizon kijkt dan anders,
het leven aankijkt zonder bedoelingen en nadenkt over zichzelf. Dit doelloze reizen
om leeg te worden is zo intrigerend omdat we nu weten dat daarna alles anders werd:
De brief is opgedragen aan degene die in die periode op zijn huis paste, aan wie de
andere brief werd geschreven en met wie het tot iets moois uitgroeide. Bovendien
werd Rituelen een groot succes en maakte van Nooteboom een van de meest gelezen
en vertaalde schrijvers. De brief beschrijft iets van het laatste deel van de caesuur in
Nootebooms schrijverschap.
CP

Platvloers puritanisme
De ondraaglijke botheid van Renate Dorrestein: over de verfilming van Milan
Kundera's roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan schrijft ze in Opzij van
september. ‘Wat is er interessant aan een verhaal waarin een man zonder één dag te
pauzeren neukt met iedereen die zijn pad kruist, zijn vrouw krankzinnig wordt van
jaloezie en zijn minnares de natte droom van alle mannen is, namelijk een vrouw die
het doet in hoerenondergoed en met een bolhoed op d'r kop, niet van zins vernedering
af te wijzen maar die juist “trots en provocatief ten tonele voerde alsof ze zich
vrijwillig en publiekelijk liet verkrachten”? Interessant? Een grotere hoeveelheid
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cliché-opvattingen over mannen en vrouwen is in de letteren nooit vertoond. Maar
belangwekkend dat dit werk is qua gedachtengoed en politieke stellingname!’ Wie
met platvloers feministisch puritanisme naar de film kijkt kan het niet anders dan
‘een misbaksel’ vinden. Dorrestein wil dat alles eenvoudig is. Elke glimp van een
netkous is seksistisch, elke vrouw die (om welke voor haar niet te bevatten reden
ook) treurig is kan niet anders dan door een beest van een man treurig zijn gemaakt,
elke man die niet monogaam is moet een blauwbaard zijn. De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan is zo ‘interesssant’ omdat Kundera ver af staat van dit soort
feministische botheid en oog heeft voor meer dan Dorrestein kan bevatten, zoals het
bestaan van tegenstrijdige gevoelens: Sabina is een zelfbewuste vrouw die weet wat
ze wil, die zich niet laat vernederen; ze wil van Thomas evenveel als hij van haar.
Ze staan niet in een ongelijke positie tegenover elkaar. Theresa is jaloers, maar ze is
zelf naar Thomas toegekomen. Haar gevoelens zitten vast aan haar land, ouders,
provinciale opvoeding en aan Thomas. Sabina vertegenwoordigt de lichtheid van
het bestaan, Theresa de zwaarte. Thomas is een denkende Don Juan die zich door
allebei voelt aangetrokken en uiteindelijk voor het simpele leven op het platteland
kiest met Theresa. Wie het over seksisme heeft met betrekking tot Kundera's boek
en de film is een kleuter in het lezen en kijken. Die is blind voor nuances, wil alleen
ongecompliceerde emoties, miskent menselijke drijfveren, en stelt er geen prijs op
te willen weten waaruit de wereld bestaat. Dorrestein heeft het over
‘cliché-opvattingen’. Kundera heeft het niet over ‘opvattingen’ in verband met
gevoelens, alleen met betrekking tot politieke mentaliteit en keuze. Dorrestein schijnt
niet te zien dat een van de thema's in Kundera's roman het aandeel van de ‘kitsch’
in gevoelens is. Maar wat heeft zij wel gezien? Wat ze kan bevatten, en dat is kennelijk
niet veel.
CP

Taalvormspelletje
‘Minimale paren’ heten ze: woorden die op precies één klank verschillen. Volgens
Battus kunnen ze op een minimale belangstelling rekenen, zowel van taalkundigen
als van leken. Hij heeft zich de ambitieuze taak gesteld dat voor eens en altijd, althans
voor het Nederlands, goed te maken. Monnikenwerk, zeker wanneer je het zoals
Battus niet sportief vindt de computer het zoekwerk voor je te laten doen. Want er
zijn nogal wat van die paren. Als je voor het gemak een klank even gelijkstelt aan
een letter levert het Nederlands zesentwintig maal zesentwintig letterstelletjes op,
plus nog eens zesentwintig keer een paar dat uit een letter en een niks bestaat
(paars/aars, bever/beer, riem-/Rie, ik noem maar wat voorbeelden). 702 verschillende
stukjes met voorbeelden van de 702 verschillende minimale paren die het Nederlands
telt zal Battus dus moeten schrijven voor zijn volledigheidsdrang gestild is.
De eerste dertien zijn inmiddels in boek(jes)vorm verschenen, een bundeling van
de artikeltjes die vorig jaar in NRC Handelsblad verschenen. Prachtig uitgegeven,
met ook nog eens vijftien krankzinnige fotocollages van Joost Veerkamp (koeien in
de Tuilerieën, verkeersagent houdt drankfles uitnodigend op in een file, knus
gezinnetje bij een eendenvijver staat naast een happende krokodil). Alle afbeeldingen
zijn zogenaamd uit het Parijse leven gegrepen, uit de lichtstad dus, ofwel Le Dichtstal,
samen met Lille Fumière (Ville Lumière) de titel van Battus' boekje (uitgegeven
door Nova Zembla, 60 p., f 25,-). Die titel laat meteen al zien dat Battus regelmatig
smokkelt: hij verzint nieuwe woorden (dichtstal), hij schakelt vreemde talen in en
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als vumière onmogelijk iets kan betekenen dan neemt hij gewoon een fonologisch
nabijgelegen klank en maakt er fumière van. Dat gesmokkel zorgt in alle stukjes voor
ingenieuze vondsten (het paar m/s levert Mon Martre/son Sartre op, bij het a/o-paar
brengt de strandvlo bijna automatisch strondvla voort), maar het stelt de lezer voor
problemen: die slaat de krant of dit boekje op en ziet stukjes op het oog gewone tekst.
Die teksten lijken ergens over te gaan. Maar het gaat Battus maar deels om de inhoud,
hij speelt zoals altijd een taalvormspelletje dat veel terugrekenen vereist. Zijn Dichtstal
is daarom beter te vergelijken met een dichtbundel dan met een verzameling columns.
Ook al omdat hij de duvel en z'n ouwe moer bij zijn stukjes haalt: verwijzing naar
de wereldgeschiedenis, de Franse literatuur, Hermans' onverantwoorde ideeën over
de apostrof, alles zit verstopt in de letterspelletjes. Met behulp van strikt logisch
klinkende redeneringen (de verbindende schakel tussen álle Brandt
Corstius-pseudoniemen) worden de idiootste verbanden gelegd, waarmee stilletjes,
tussen de regels door, weer heel wat mensen en mythen in mootjes gehakt en gefileerd
op de grond achterblijven. Voor wie het geduld kan opbrengen is dit een bundeltje
om te savoureren (leest u bijvoorbeeld vooral ook eens waarom een bh een bh heet),
maar iedereen die de schoonheid van ping-pong versus ding-dong onmogelijk kan
inzien, of werkelijk niet begrijpt waarom de SRV-melk ten tijde van het RSV-schandaal
een raar smaakje kreeg, moet Le Dichtstal maar in de winkel laten liggen.
LK

Aan deze pagina werkten mee: Liesbeth Koenen, Niek Miedema, Carel Peeters

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Alle dingen die opwaarts gaan komen ergens samen door Flannery O'Connor.
Vertaling Else Hoog. Bert Bakker, f 37,90. Het kleine maar bijzondere oeuvre van
deze schrijfster uit het zuiden van Amerika is met de vertaling van deze postuum
verschenen verhalen volledig in het Nederlands beschikbaar. Eerder verscheen de
verhalenbundel Goede mensen zijn dun gezaaid en de roman Het wijze bloed.
The Paperclip Conspiracy. The battle for the spoils and secrets of Nazi Germany
door Tom Bower. Paladin-paperback, importeur Van Ditmar, f 25,10. Het boek over
de illegale emigratie van nazi-geleerden als Werner von Braun en Strughoid naar
Amerika na de oorlog.
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Kal 007
Vervolg van pagina 10
ne al enkele uren né de ramp toegespeeld aan het radiostation NHK en door hen
uitgezonden. Sommige experts zijn van mening dat de Amerikaanse overheid eveneens
heeft geknoeid met de banden die zij hebben vrijgegeven. Diverse gesprekken die
op deze banden hadden moeten staan ontbreken en op cruciale momenten is er zelfs
een complete radiostilte. Pearson vraagt zich terecht af of hier niet essentiële
boodschappen en zinnen zijn gewist.
De belangrijkste ontdekking die Pearson samen met Porter deed, betrof de inhoud
van de allerlaatste boodschap van KAL 007 zelf. Op de band zijn naast die van de
bemanning nog meer stemmen te horen, waaronder de stem van een persoon die de
bemanning instrueert om de Sovjet-jagers van zich af te schudden.
Terugkijkend op alle ontdekkingen aangaande deze vlucht, kunnen we concluderen
dat de bemanning zeer goed wist waar men zich bevond. Men was zich bewust van
de hachelijke situatie en heeft getracht te ontsnappen ten koste van 269 levens. Maar
de vraag of KAL 007 een spionagemissie uitvoerde, wordt door Pearson niet echt
hard beantwoord. Hij is voorzichtig, want hij weet dat Korean Air ieder moment een
proces wegens smaad tegen hem kan aanspannen. Hij houdt het bij aanwijzingen dat
KAL 007 gebruikt is door de Amerikanen (en Japanners?) om de Sovjet-luchtdefensie
te testen. Verder gaat hij niet. Al met al geeft Pearson het meest recente overzicht
van de stand van zaken over het onofficiële onderzoek naar de KAL 007-affaire. De
kritische analyse maakt zijn boek de moeite waard, qua tijdstip is het jammer genoeg
gedeeltelijk ‘mosterd na de maaltijd’.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Misverstand
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ELLIOTT BANFIELD

Bas Heijne
Zoals bazen naar verloop van tijd het uiterlijk van hun hond aannemen, zo eindigen
schrijvers meestal als een personage uit hun eigen boeken. Dat is niet zo vreemd als
het op het eerste gezicht lijkt. Van een ieder die een pen op papier zet, mag tenslotte
verwacht worden dat hij of zij een eigen wereld schept. Bij goede schrijvers zal die
wereld vanzelf onmiskenbaar de kleur van hun persoonlijkheid aannemen. Als rupsen
hullen zij zich in een cocon van woorden.
Zo gaat het met schrijvers; bij grote schrijvers gebeurt er nog iets anders. Bij hen
zal de werkelijkheid buiten hun werk, de wereld van de lezers, uiteindelijk op hun
boeken gaan lijken. Bijvoorbeeld: nog nooit in mijn leven heb ik het gevoel gehad
in een boek van Harold Robbins verzeild te zijn geraakt, maar na het lezen van
Madame Bovary is overspel voor mij nooit meer hetzelfde geweest. Madame Bovary,
c'est nous.
Weinig mensen hadden vijftig jaar geleden durven voorspellen dat het leven ooit
op een boek van Evelyn Waugh zou gaan lijken. Waugh is hier vooral bekend
vanwege het intens romantische Brideshead Revisiled, maar zijn reputatie als schrijver
berust op de satirische romans die hij tussen de twee wereldoorlogen schreef. Deze
hilarische boeken werden in zijn tijd niet beschouwd als een getrouwe afspiegeling
van de werkelijkheid, maar als een cynische vervorming ervan. In zijn ogen bestond
het leven uit een eindeloze aaneenschakeling van misverstanden die nooit meer
werden rechtgezet. Dat was amusant, maar het was ook de reden dat hij tijdens zijn
leven niet als een groot schrijver werd beschouwd; de wereld van Decline and Fall,
Vile Bodies en A Handful of Dust was eenvoudig te absurd om waar te zijn.
Niemand zal toentertijd dan ook hebben vermoed dat het werk van Waugh
Zuidafrikaanse strijders tegen de apartheid tot inspiratie zou dienen. En niemand ook
zal het voor mogelijk hebben gehouden dat er enig verband zou kunnen bestaan
tussen de Britse, reactionaire literator (die zich uitsprak voor Franco tijdens de Spaanse
Burgeroorlog) en Steve Biko, slachtoffer van het blanke regime en symbool van de
zwarte vrijheidsstrijd. Zoiets had immers alleen door Waugh zelf verzonnen kunnen
zijn?
In 1932 publiceerde Waugh zijn derde roman, waarin hij de ervaringen van zijn
Afrikaanse reizen had verwerkt. Dat boek heette Black Mischief; een titel die vandaag
de dag waarschijnlijk tot verhitte discussies op de opiniepagina's van de dagbladen
zou leiden. Waugh beschrijft opkomst en ondergang van Seth, de jonge, zwarte keizer
van Azania. Deze Seth heeft gestudeerd in Oxford, is doordrongen van westerse
culturele waarden en ziet zichzelf als fakkeldrager van de vooruitgang: ‘Ik heb de
grote taptoe van Aldershot gezien, de wereldtentoonstelling in Parijs, de Oxford
Union. Ik heb moderne boeken gelezen - Shaw, Arlen, Priestly. (...) Ik ben de Nieuwe
Tijd. Ik ben de Toekomst.’ Seths even goedbedoelde als absurde pogingen om zijn
land te ‘moderniseren’ zijn het koren op Waughs satirische molen. Misverstand volgt
op misverstand, goede bedoelingen krijgen steevast gruwelijke gevolgen; aan het
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einde van het boek is Seth dood, het Engelse meisjes Prudence opgegeten door
kannibalen en Azania onder Brits protectoraat gesteld.
Het is onzin om Waugh van racisme te beschuldigen - bij hem moet demenselijke
soort in zijn geheel het ontgelden - maar aan de andere kant zal de lezer van Black
Mischief moeten toegeven dat hij bepaald niet vrij is van de vooroordelen van zijn
tijd; blanken zijn al niet serieus te nemen, maar zwarten helemaal niet. Daarom is
het des te eigenaardiger dat in de jaren zestig een uit Zuid-Afrika verbannen lid van
het Panafrikaans Congres een brief aan Waugh schreef, waarin hij hem vroeg waar
de naam Azania vandaan kwam. Het antwoord arriveerde enige tijd later: ‘Zoals u
zou moeten weten is het de naam van een oud Oostafrikaans koninkrijk.’
Wat toen volgde, lijkt nauwelijks voorstelbaar. Om tot op heden onduidelijke
redenen - dat oude rijk had niets met Zuid-Afrika te maken - werd de naam kort
daarna door het Panafrikaanse Congres geadopteerd. Sindsdien heet voor ontelbare
zwarten het Zuid-Afrika van de toekomst Azania. De naam van het belachelijke
koninkrijk uit Black Mischief staat nu in de grafsteen van Steve Biko gebeiteld.
Voor zover ik weet is de journalist Joseph Lelyveld de enige die de herkomst van
de naam Azania vermeldt. In zijn boek over apartheid. Move Your Shadow, beschrijft
hij tevens hoe enkele politieke erfgenamen van Biko zich enige jaren geleden een
beeld probeerden te vormen van hoe de Azaniaanse Volksrepubliek eruit zou moeten
zien. Daarbij bedienden zij zich van precies de marxistische retoriek die Waugh in
Black Mischief en in het latere Scoop tot mikpunt van zijn satire maakt. Toen Lelyveld
een van hen op de oorsprong van de dubieuze naam van hun beloofde land wees,
merkte deze op dat het enige dat ertoe deed de betekenis was die de inwoners eraan
gaven.
Pijnlijker kan het niet. Een beter voorbeeld van Waughs specialiteit, het ironisch
misverstand, is in al zijn boeken niet te vinden. Het was Waughs diepgewortelde
overtuiging dat de moderne wereld geregeerd wordt door dwaalbegrip en willekeur.
Dat de tragische situaties die daaruit voortkomen ontegenzeglijk komisch zijn, maakt
ze alleen nog maar schrijnender.
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[10 september 1988 - Nummer 36]
Ter zake

Diny Schouten
‘Citaten voor solisten, koor en orkest’ heten de tien liederen die jazz-componiste
Mariëtte Harinck schreef op teksten van Renate Rubinstein. De dichter Ed Leeflang
maakte daarvoor de selectie, uit Nee heb je. Daarmee wordt, aldus de componiste,
nu eens een boek gezongen, in plaats van verfilmd. Het oratorium zal worden
uitgevoerd op 14 januari in de Amsterdamse Stadsschouwburg, met daaraan
voorafgaand (op 5 januari) een try-out. Schouwburgdirecteur Cox Habbema heeft
tot haar spijt geen geld voor méér uitvoeringen, en het heeft haar cultuurpessimisme
vergroot dat de componiste er, wellicht door een te bescheiden optreden, niet in
slaagde om haar opdracht betaald te krijgen door welk subsidiërend ministerieel
adviesorgaan dan ook. Habbema's dagelijkse confrontatie met een naar verhouding
groot percentage van haar publiek dat zichtbaar moeite heeft met de
schouwburgtrappen, deed haar op het idee komen van de opdracht: ‘Ik vind Nee heb
je een zeer mooi boek, vooral om het thema van de keuze die je moet maken in het
besteden van de hoeveelheid energie die je tot je beschikking hebt als je invalide
bent.’ Tot verontwaardiging van Habbema beschikt de schouwburg nog altijd niet
over een personenlift, noch over een invalidentoilet, ‘terwijl ik die al twee jaar lang
op de prioriteitenlijst heb gezet. Renate Rubinstein bleek zelfs niet de moed te hebben
gehad de schouwburg te bezoeken, hoewel we altijd wel de goederenlift kunnen
gebruiken.’ Omdat de gemeente het tot dusver liet afweten start deze maand een actie
om het geld alsnog bijeen te krijgen. De uitvoering van Harincks muziekstuk Nee
heb je is daarbij bedoeld als ‘dankcadeautje’, ‘een elegant gebaar tegenover iedereen
die hulp heeft geboden tijdens de actie’. Door de vriendenprijs die een liftfirma
maakte moet er f 450.000,- bijeen worden gebracht. Mevrouw Habbema hoopt dat
de actie de helft daarvan zal opbrengen: ‘De gemeente zou zich moeten doodschamen
als ze daar de andere helft niet bijleggen.’
Het is heus toeval, bezweert Arbeiderspers-directeur Theo Sontrop, dat het fraai door
Willem van Malsen geïllustreerde boekje De brief van Cees Nooteboom in dezelfde
week verscheen als waarin Bernie IJdis' film Brieven werd uitgezonden. Om de
uitgeversvertegenwoordigers niet te ontrieven hebben zij de gebruikelijke tijd
gekregen om de bestellingen te noteren: de bijzondere uitgave werd reeds in het
voorjaar aangeboden aan de boekhandel. Toch slikt PTT-marketingdirecteur J.C.E.
Maas hoorbaar voor hij de vraag bevestigt: werd De brief - een in de uitzending naar
voren gebrachte anekdote die alreeds bekend was bij Nootebooms Avenue-lezers misschien óók gesponsord door de bij briefverkeer meest belanghebbende? Geen
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woord daarover in de uitgave, maar de vraag dringt zich op na een koele
voorbeschouwing van Henk van Gelder in NRC Handelsblad, die het
brievenprogramma van IJdis en Van Dis wegens hem gebleken PTT-sponsoring ‘een
reclamefilm van vijftig minuten’ noemde. Maar van Maas moeten we het anders
zien. ‘Nooteboom heeft de toespraak vorig jaar gehouden op de feestdag van het
Direct Marketing Institute, waar de Gouden Brief-prijzen worden uitgereikt voor
direct mail-campagnes. Dit jaar sprak Henk Hofland de rede uit, en in vorige jaren
zijn Adriaan van Dis, Nico Scheepmaker en professor Van der Meijden daarvoor
gevraagd. We gaven in het verleden hun toespraken als boekje uit, maar dit jaar
hebben we een samenwerkingsverband gezocht en gevonden met De Arbeiderspers,
zodat het boekje ook ter beschikking komt van een groter publiek. In de boekjes die
wij hebben afgenomen staat die samenwerking wél vermeld.’ Omdat zeggenschap
over de inhoud, zowel van film als van boekje ‘geheel in vrijheid van de makers’
geschiedt, is Maas nogal gewond door Van Gelders suggestie dat zijn afdeling iets
onfatsoenlijks doet door te sponsoren ‘wat in onze campagne past’. ‘We zijn tenslotte
óók sponsor van de Kinderboekenweek, en we hebben een boek met brieven uit
VPRO's Achterwerk mede mogelijk gemaakt.’ ‘Het is een service van ons aan een
fondsauteur,’ vindt Nootebooms uitgever Sontrop ervan. ‘Inderdaad is het een prijzig
boekje, maar het is ook een prijzig produktietje in full color. Ik verwacht dat de
komende jaren de PTT-teksten successievelijk bij verschillende uitgevers zullen
uitkomen.’ Niet dat Sontrop er niet op hoopt om de tekst van H.J. Hofland bij zijn
eigen uitgeverij onder te brengen: ‘Hij is wel coöperatielid van De Bezige Bij, maar
zijn autobiografie gaat ook bij ons verschijnen.’

Na Jean-Paul Franssens' roman op grond van ware feiten (Vriend dood) líjkt ook
Willem Brakman zich aangetrokken te hebben gevoeld tot een meervoudige
lustmoordenaar. In Brakmans nieuw verschenen roman Heer op kamer is de bedoelde
commensaal Jack the Ripper, wiens proces dit jaar zijn honderdste verjaardag viert.
Maar volgens de auteur zelf is het ‘eigenlijk fout’ om te denken dat hij heeft willerr
inspelen op die datum: ‘Ik zweer bij alles wat me heilig is, en dat is veel, dat ik bij
het schrijven geen seconde heb gedacht aan het feit dat de The Ripper-zaak in 1888
speelde, zo werkt mijn hoofd niet.’ Op de oorspronkelijke flaptekst van zijn boek
had Querido-redacteur (en dichter) Jan Kuijper Jack the Ripper al te ‘breed
uitgemeten’ naar de zin van de auteur. Brakman verzocht de uitgever al die
verwijzingen weg te laten: ‘Ik heb gezegd, in die rei van kranteherdenkingen en
boeken dans ik niet mee.’ Het thema van zijn boek heeft dan ook ‘niets, maar dan
ook niets’ met wie was Jack the Ripper te maken, vindt Brakman, die uitlegt dat de
hoofdpersoon van zijn boek de hospita van The Ripper is, ‘die als ze de identiteit
van haar huurder ontdekt, moet kiezen tussen ethiek of materialisme. Dat thema
draag ik al jaren in mij mee, en dat is ook een thema van alle tijden.’ De coïncidentie
van zijn boek met dat van Franssens is óók een toevallige, vermoedt Brakman: ‘Ik
ken dat boek niet, en als er één merk is dat ik als schrijver draag, is het dat ik niet
met de mode meega. Die regie moet van hoger hand zijn dan de mijne.’
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Het onderwerp van de nieuwe roman Picture This van Joseph Heller, in hardcover
verschenen bij Macmillan, doet een Nederlands hart sneller slaan: het is Rembrandt,
bezig aan zijn beroemde schilderij Aristoteles die de buste van Homerus beschouwt.
Als Aristoteles voorzien wordt van oren en een mond, belooft de flaptekst, is er ‘heel
weinig Rembrandt’ dat hem kan tegenhouden om te horen en te spreken. ‘Plotseling
weerspiegelen het oude Griekenland en Rembrandts Holland het heden, en terwijl
Rembrandt in gouden schemering zijn portret voltooit, trekt Heller de parallellen
tussen Sparta en Athene en de supermachten van vandaag.’ Uitgeverij Agathon in
Houten kocht de rechten.
Op 24 en 25 september zal het tienjarig bestaan van het hoofdstedelijk café Welling
onder het bewind van Bas Lubberhuizen grootscheeps gevierd worden. Onderdeel
van de festiviteiten is een kunstveiling, waarmee ‘artistiek Oud-Zuid’ een royaal
gebaar wil maken tegenover het aanpalende Concertgebouw, dat zijn nieuwe vleugel
gaarne bekroond zag met iets van kunst: een beeld op het voormalige Jan Willem
Brouwersplein. Daarvoor werd contact gezocht met het aan datzelfde plein gevestigde
Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten, dat op zijn beurt samenwerkt met WVC.
Voor het kunstwerk is inmiddels schrijverbeeldend kunstenaar Armando aangezocht.
Bij monde van Gerry Mekes, barkeeper van Café Welling werd het kunstproducerend
deel onder de klandizie benaderd voor het inzenden van kunstwerken. ‘Het moet een
symbolische geste worden,’ legt Mekes uit, ‘een signaal naar de gemeente dat wij
het als buurtbewoners leuk vinden dat dat beeld er komt.’ Mekes ‘kan erin komen’
dat niet alle aangezochte kunstenaars positief hebben gereageerd: ‘Het heeft twee
kanten. Je kunt zeggen: Armando, prachtig, maar daar moet de gemeente maar voor
zorgen, en dat is dan heel principieel, of je zegt: we vinden het hardstikke leuk dat
dat beeld er komt en we doen mee aan die veiling.’ Ook op de vraag waarom
kunstenaars hun werk gratis zouden moeten afstaan ter wille van een hunner
kunstbroeders, is Mekes voorbereid: ‘Er valt toch iets voor te zeggen dat je elkaar
zo aan het werk houdt.’

Gedicht
Warme en koude ruimtes
Wij belanden van warme ruimtes in koude,
en van koude weer in warme.
De pasgeborene schreeuwt plotseling tegen het licht.
De hele tijd heeft hij geweten dat de lawine kwam.
Hoeveel raadselachtige steden bouwt niet
wat wij het hart noemen onder de aarde!
De paring is eerder een zich herinneren dan een vergeten.
Soms zijn wij droge sneeuwkristallen,
voortgedreven door een ijskoude wind, wervelend
over de uitgestrekte glanzende ijsvlaktes. Genadeloos.
Op lange warme zomerdagen onder breedgespreide
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boomkruinen
grazen koninklijke herten in de groene schaduw.
Een milde wind trekt door het landschap.
Ik bedoel dat ook aan het klagen een einde moet komen.

LARS GUSTAFSSON
Uit: De stilte van de wereld voor Bach. Gedichten. Keuze, vertaling, nawoord J.
Bernlef. De Bezige Bij, f 34,50.
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Een zwartkijker in lotushouding
De ‘nee’-filosofie van Arthur Schopenhauer
Pessimisme als filosofie Inleiding tot het denken van Arthur Schopenhauer
door H.J. Pott Uitgever: Ambo, 111 p., f 22,50
Schopenhauer und die wilden jahre der philosophie door Rüdiger
Safranski Uitgever: Hanser, 557 p. Importeur Nilsson & Lamm, f 65,60
Joost Zwagerman
1988 is het tweehonderdste geboortejaar van Arthur Schopenhauer
(1788-1860). De kern van zijn filosofie is het concept van de ‘blinde,
doelloze wil’. Deze wil tracht voortdurend bevrediging te vinden, maar
slaagt daar nooit in, omdat het uitblijven van bevrediging lijden veroorzaakt
en het vinden ervan verveling. Schopenhauer ziet het leven dan ook als
een aaneenschakeling van teleurstellingen. Ondanks deze pessimistische
grondtoon, ziet hij toch wel mogelijkheden om aan deze ellendige toestand
te ontkomen: één daarvan is de kunst, de ander een soort ‘metafysisch nee’
tegen alles. Aan de hand van twee recent verschenen boeken over
Schopenhauer gaat Joost Zwagerman nader in op diens betekenis.
Optimisme of pessimisme: wie in de wijsbegeerte een van de beide polen al te zeer
omarmt, kan erop rekenen danig te worden gekapitteld. Leibniz (1646-1716) bij
voorbeeld, had een blind vertrouwen in de Schepper en was ervan overtuigd dat God,
als redelijke, rationele instantie, de beste van alle werelden heeft geschapen. Natuurlijk
steekt het kwade altijd wel de kop op, maar dat gebeurt alleen maar om alles wat
goed is beter te doen uitkomen. Zoals licht slechts kan betaan als er ook nog zoiets
als schaduw is, is het kwade er om het goede nog eens extra te laten flonkeren. Leed,
pijn, gruwel, zonde - het bestaat slechts om onze onvolkomenheden af te spiegelen
aan die door God geïnstalleerde volmaaktheid, de volmaaktste aller werelden.
Voor iedereen die het treft met een meer dan gemiddelde portie ellende te worden
bedeeld, is dit een uitermate irritante overtuiging. Hoe hevig mag ellende zijn als ze
slechts in dienst staat van de weldaad van de Schepping? Toen Lissabon in 1755
door een onheus ernstige aardbeving werd getroffen, was het Voltaire duidelijk dat
het ergerniswekkende, bijna beledigende optimisme aangaande de beste aller werelden
moest worden verpletterd. Candide verscheen in 1759 en bleek een schotschrift dat
een overvloed aan rampen over de lezer uitstort die het vervolgens wel zal laten de
loftrompet te steken over al het mooie, goede en perfecte dat het aangezicht van de
wereld bepaalt. Voltaire deed het meesterlijk, maar ook voor minder getalenteerden
is het weggelegd om ieder optimisme met één haal van tafel te vegen. Want de
pessimist (of, zo men wil, realist) hoeft maar enkele buitenproportionele gruwelen
aan te stippen en de optimist begint op z'n minst ongemakkelijk te hakkelen - of je
moet te maken hebben met een soort Pangloss, de doctor uit Voltaires Candide die
onder onverschillig welke rampspoed zijn van monomanie doortrokken juichkreet
blijft slaken over de beste aller werelden.
Arthur Schopenhauer heeft beweerd dat de enige waarde van het optimisme van
Leibniz is gelegen in het feit dat Voltaire zich erdoor genoodzaakt zag zijn mokerslag
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Candide toe te dienen. Deze overtuiging toont Schopenhauer als het gitzwarte
spiegelbeeld van Leibniz, de oerpessimist die alles wat de mens ‘goed’, ‘mooi’ of
‘weldadig’ acht, ontmaskert ter meerdere eer en glorie van de ellende die overal en
altijd ter wereld de boventoon voert. Immers, alles wat wij ons als ‘goed’ voorstellen,
heeft slechts de functie om het kwade nog kwader te laten zijn. Wie dus met een
tegengestelde Candide, waarin een verliefd stelletje in het park, een pasgeboren kalfje
en een stralend glimlachende kleuter zouden kunnen figureren, de pessmist zou willen
overtuigen van het feit dat het allemaal zo erg nog niet is, zal hoogstwaarschijnlijk
te horen krijgen dat het niet anders kan of het verliefde stel slaat elkaar een jaar later
in datzelfde park uit pure ergernis de hersens in, als de een al niet is doodgegaan aan
een of andere ziekte, de ander verscheurd achterlatend. En het kalfje, zal de pessimist
antwoorden, wordt een rund en een rund wordt vetgemest en om zeep gebracht,
terwijl de kleuter straalt omdat hij nog niet is mishandeld, geïntimideerd of verkracht.
In de pessimistische wereldvisie van Arthur Schopenhauer wordt het bestaan van
goedheid of geluk niet ontkend, maar betekent het slechts de korte afwezigheid van
het oneindig veel intensere lijden.

Arthur Schopenhauer in 1818, geschilderd door Ludwig Sigismund Ruhl

Zijn de optimisten makkelijk onderuit te halen door met een empirische
bewijsvoering omtrent allerhande rampzaligheden op de proppen te komen, het
omgekeerde (pessimisten wie de les wordt gelezen door het bestaan van weldaad en
geluk in stelling te brengen) is veel minder eenvoudig. Toch is ook het pessimisme
van Schopenhauer nauwelijks enige algemene geldigheid toe te schrijven, zo stelt
althans Heleen J. Pott in Pessimisme als filosofie. Inleiding tot het denken van Arthur
Schopenhauer. Pott bezorgde al eerder met De wereld een hel een vertaling van
gedeelten uit Schopenhauers balsturige Parerga und Paralipornena (1851) en vooral
uit diens hoofdwerk Die Welt als Wille und Vorstellung (1819). Al in het eerste
hoofdstuk van haar Pessimisme als filosofie meldt Heleen Pott dat allen die van
filosofen een logisch dwingende geldigheid verwachten, bij Schopenhauer aan het
verkeerde adres zijn. Regelmatig is Schopenhauer door vakbroeders ‘met besliste
hand het hoekje van de intellectuele beunhazerij’ ingeduwd. Schopenhauer zelf zorgt
daarbij voor het schrille contrast door zijn systeem ‘de meest samenhangende reeks
gedachten die ooit in iemands hoofd is opgekomen’ te noemen, zo citeert Pott de
filosoof in een brief aan diens uitgever.

De wereld als slagveld
Deze ‘samenhangende reeks gedachten’ is op zijn beurt weer gegrondvest op één
enkele gedachte die stelt dat het wezen van de wereld is gelegen in de Wil. Deze Wil
is allesbehalve rationeel en heeft niets te maken met menselijke motivatie, bedoelingen
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of wensen. Nee, Schopenhauers Wil is een doelloze, grondeloze, driftmatige en
onontkoombare oerimpuls, een redeloos en onverzadigbaar streven van niet alleen
de mens, maar van de gehele natuur, de wereld. Alles en iedereen wil, en het resultaat
is een wereld als een slagveld. De Wil is immers redeloos, veroorzaakt derhalve
ongeluk, wreedheid en pijn, en bestaat bovendien uit een veelheid van elkaar
tegenwerkende ‘objectivaties’. De ontembare Wil is in alles en iedereen tot in het
oneindige in zichzelf verdeeld.
Nu is het zo dat in Die Welt als Wille und Vorstellung het bestaan van de Wil
natuurlijk niet zomaar even wordt geponeerd. Schopenhauer heeft de Wil ‘ontmaskerd’
door zich onder anderen te beroepen op Plato, het boeddhisme, maar bovenal op de
filosoof aan wie hij zich talloze malen schatplichtig heeft getoond, Immanuel Kant.
In zijn Kritik der reinen Vernunft (1781) had Kant de beperktheid van het menselijk
kennen blootgelegd door te stellen dat er behalve de wereld zoals wij die waarnemen
en die derhalve door deze waarneming bepaald wordt, nog een andere, onafhankelijk
van onze waarneming bestaande wereld bestaat, een wereld die denkbaar maar
onbeïnvloedbaar en zelfs onkenbaar is. Het Ding an sich bestaat los van ons
waarnemen, stelde Kant, en hij vond trouwens niet dat filosofen van het bestaan van
deze onkenbaarheid een probleem moesten maken. Tot vreugde van Schopenhauer
sloot Kant met deze nuchtere ontdekking de deur voor de filosofen die ‘boek na boek
volkakelen over God en ziel, alsof ze het over oude bekenden hebben bij wie ze kind
aan huis zijn’.
De kantiaanse aanname dat de wereld voor ons slechts bestaat bij de gratie van
onze waarneming, leidde tot Schopenhauers befaamde zin: ‘De wereld is mijn
voorstelling.’ Enerzijds een opluchting, anderzijds een veroordeling, deze zin. Een
opluchting omdat het onkenbare door de filosofie eindelijk weer eens doeltreffend
was losgezongen van allerlei religieuze rimram; een veroordeling omdat het nu
eenmaal geen pretje is je te realiseren dat wij met onze zintuiglijkheid en onze ervaring
slechts in staat zijn te raken aan de verschijning van de dingen.
Aan Kants Ding an sich werd echter door talrijke ‘nakomelingen’ gemorreld, en
de door Schopenhauer zo verafschuwde filosofen Fichte. Schelling en Hegel wensten
het voor het menselijke kennen taboe verklaarde Ding an sich opnieuw voor de
filosofie te annexeren. Zij deden dit door, globaal gezegd, het ‘zingevend’ subject
in de strijd te werpen. Met name de wijze waarop de in zijn tijd invloedrijke Hegel
(1770-1813) de menselijke geest verhief boven de natuur was Schopenhauer een
gruwel. Hegels constructie van de trapsgewijs in elkaar stekende geest, eindigend
met de Absolute geest, die Weltgeist, verschafte de filosofie opnieuw het volgens
Schopenhauer weerzinwekkende idee van de vervloeiing van subject en object, van
mens en wereld - het idee van een geheel ontplooid, bovenindividueel en
superharmonieus bestaan. ‘Het publiek had van Kant geleerd dat het duistere niet
altijd zinloos is: onmiddellijk verschool het zinloze zich achter de duistere voordracht,’
zo luidde zijn oordeel over de drie filosofen - die hem, behalve dat ze wazig, wollig
en wijdlopig waren, natuurlijk veel te optimistisch en, laten we zeggen, veel te soft
waren.
Maar ook Schopenhauer zélf volgde Kant niet klakkeloos door de onkenbaarheid
van de buiten de menselijke waarneming bestaande dingen te laten voor wat het is.
Het Ding an sich zit namelijk in jezelf! Alles buiten onszelf mag dan ‘voorstelling’
en als zodanig een door onszelf geconstrueerde schijnwereld zijn, zo redeneerde
Schopenhauer, binnen onszelf kunnen wij échter de voorstelling reiken. Immers, wat
je zélf bent dat ken je. En allereest zijn wij: lichaam. Terwijl wij ons als denkende
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instantie slechts verliezen in schijnwerelden en voorstellingen, huist het antwoord
op het onkenbare in de mate waarin wij ons bewust zijn van ons voelen. Direct en
intuïtief voelen wij ons lichaam, en ons lichaam neemt ons aardig te grazen. We
kunnen immers denken wat we willen, door wat we voelen worden we uiteindelijk
bepaald. En we worden bepaald, gedreven door die onblusbare, ontembare Wil, een
Wil die - en dit wordt in de literatuur over Schopenhauer merkwaardig genoeg vaak
gebagatelliseerd - ook nog eens geconcentreerd is in onze genitaliën. Een eeuw vóór
Freud stelde Schopenhauer onomwonden dat de mens ‘geconcretiseerde geslachtsdrift’
is. Wij zijn dus niet op zoek naar God, geluk of Weltgeist, wij zijn nergens naar op
zoek want volledig opgeslokt door de driften, de drijfveren die we niet kunnen
ontlopen. ‘Onze ware drijfveren zijn niet intellectuele inzichten, maar duistere driften,
wortelend in de sfeer van de Wil. Het intellect is een ziende maar lamme man op de
schouders van een sterke, blinde wil.’ Aldus citeert Heleen Pott Arthur Schopenhauer
in haar Pessimisme als filosofie. Kort en helder staat het er - want Schopenhauer
mocht dan een zwartkijker zijn geweest, hij verloor zich zelden in wollig en oeverloos
geweeklaag. Niet voor niets zijn de literaire kwaliteiten van Schopenhauer vaak
geroemd. De wereld mag een hel zijn, vol pijn, wreedheid en verdriet veroorzaakt
door de oppermachtige Wil - Schopenhauer wist zijn onheilsboodschap bijna wervend
neer te schrijven. Schrijvers als Tsjechov, Thomas Mann, Rilke, Proust, Oscar Wilde,
Flaubert, Kafka, Strindberg en Tucholsky bewonderden hem. Pott haalt in Pessimisme
als filosofie de woorden aan van Tolstoj die Schopenhauer ‘de geniaalste van alle
mensen’ schijnt te hebben genoemd. Maar ook, om wat dichter bij huis te blijven,
een schrijver als Oek de Jong is beinvloed door de ideeën van Schopenhauer. Wie
de wederwaardigheden van Edo Mesch, hoofdpersoon in de ontwikkelingsroman
Opwaaiende zomerjurken, volgt met Schopenhauers wilsmetafysica in het achterhoofd,
vindt in sommige passages als het ware een case study voortvloeiend uit Die Welt
als Wille und Vorstellung.

Paradoxale situaties
Wervend of niet, is Schopenhauers pessimisme een houdbare filosofie te noemen?
Heleen Pott heeft haar twijfels. Schopenhauer mag dan naar hartlust Leibniz, Fichte,
Schelling en Hegel hebben beschimpt, hun filosofische systemen waren op
uitgesproken rationa[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
De verborgen mens/De thuiskomst door Andrej Platonov. Vertaling Charles B.
Timmer. Meulenhoff, Moderne Classics, f 10,-. Twee Russische novellen over het
raadsel van het bestaan en de strijd van de levende mens tegen de ‘patronenknippers’.
Klein Amerika door Geert van der Kolk. Veen, in de serie Op Schrijvers Voeten, f
19,90. Verhalen die zich afspelen in een klein dorp in Amerika.
Zuckerman gebonden door Philip Roth. Vertaling Else Hoog en Bartho Kriek.
Meulenhoff, f 25,-. Alle Zuckerman-boeken in éen band.
Vol van ziel en zelfgevoel door Peter Verstegen. Bert Bakker, f 24,90. Gedichten.
Badhok door Huub Beurskens. Meulenhoff, f 32,50. Korte verhalen.
Conversaties met K. door Koen Peeters. Meulenhoff, f 32,50. Debuutroman.
Grensgebieden door Robert Vacher. De Bezige Bij, f 29,50. Ontwikkelingsroman.
Debuut.
Ze zeggen dat de aarde draait door Willem Wilmink. Bert Bakker, f 19,90.
Gedichten.
De tijd onder het mes. Hout- & linoleumsneden 1920-1970 door Gerd Amtz. Sun,
f 38,50. Een overzicht van het werk van deze graficus met commentaar van hemzelf.
Tussen burger en staat door prof.dr. H.M. Jolles. Van Gorcum, f 29,50.
Verkenningen omtrent het maatschappelijk middenveld in een tijd van deregulering.
Ketters, heksen en andere zondebokken. Vervolging als middel tot macht 950-1250
door R.I. Moore. Vertaling Tinke Davids. Ambo, f 29,50. Een studie naar het ontstaan
van het verschijnsel vervolging van minderheidsgroepen.
Krassen door Annie G. Bijnoord. Ambo, f 29,50. Een autobiografisch relaas van
iemand die terugkijkt op haar jeugd in diverse kinderinrichtingen.
Nachtboog door Ernst Braches. Meulenhoff, f 27,50. Autobiografische verhalen
over een jeugd in Indië.
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Bewust leven, bewust sterven door Stephen Levine. Vertaling Rob Pijpers e.a.
Servire, f 35,-. Een medewerker van Elisabeth Kübler-Ross doet uit de doeken hoe
men de kwaliteit van het leven kan verbeteren door de dood in het oog te houden.
De oplosbare vis en andere paradoxen door S. Ortoli en J.P. Pharabod. Vertaling
Riet Rutten-Vonk. Van Gennep, f 27,50. De grote debatten binnen de natuurkunde
voor leken verklaard.
Het boek en de broederschap door Iris Murdoch. Vertaling Annet Mons. Contact,
f 39,90. Roman over een groep voormalige Oxford-studenten die ooit als ideaal
hadden dat een hunner het politieke boek van de eeuw zou schrijven.
De schat van de Siërra Madre door B. Traven. Vertaling Hidde Heringa.
Meulenhoff, in de serie Moderne Classics, f 10,-.
Ouder, kind en rechter door P.A.J.Th. van Teeffelen. Ad. Donker, f 39,50. Informatie
over de rechterlijke zorg bij echtscheiding en kinderbescherming.
Padre, padrone. De opvoeding van een herderszoon door Gavino Ledda. Vertaling
Frida De Matteis-Vogels. Meulenhoff, Moderne Classics, f 10,-.

[Een zwartkijker in lotushouding - vervolg]
listische principes gebaseerd en daarom niet voor niets zo succesrijk, stelt Pott.
Schopenhauer, die daartegenover de irrationaliteit tot een apriori van zijn filosofisch
systeem wenste te maken, kan volgens haar niet anders eindigen dan in allerlei
paradoxale situaties. ‘Een filosofie die beweert dat de kern van de werkelijkheid
irrationeel is, dat er geen hoop is op verbetering, dat de geschiedenis een eeuwige
herhaling is van hetzelfde, dat wij ronddolen in een labyrinth waar alle vaste
oriëntatiepunten illusoir zijn, is al gauw uitgepraat.’ Aldus Pott in Pessimisme als
filosofie.
Terwijl de optimist makkelijk om de oren kan worden geslagen met een regen van
empirisch gefundeerde rampzaligheden, is een pessimist als Schopenhauer te tackelen
door hem te verwijten dat ‘wie de wereld voor zinloos en slecht houdt, kennelijk
toch een notie moet hebben van zinvolheid en goedheid, al kan hij daar in zijn eigen
filosofie geen rekenschap van afleggen’. Schopenhauers poging een rationeel
gestroomlijnd systeem over de oppermacht van het irrationele af te leveren zou hem
dus filosofisch gezien de das omgedaan hebben.
Bovendien is de wilsmetafysica van Schopenhauer wel heel makkelijk te
ridiculiseren door met bepaalde biografische gegevens te gaan wapperen. Iemand
die daar nogal een genoegen in schept is W.F. Hermans. Hermans noemt de filosoof
dan wel een ‘wijze pessimist’ maar laat, in zijn bespreking in Elsevier (5-12-1987)
van de meest recente Schopenhauer-biografie van Rüdiger Safranski, tegelijkertijd
niet na de overbekende anekdoten te spuien, met als onderliggende boodschap: Arthur
dompelde zichzelf onder in zijn primaat van de Wil omdat hij niet alleen als
volwassene maar ook in zijn jongste jaren al zo'n vervelend, opstandig, bot en driftig
sujet was. Voorbeelden te over voor wie de filosoof graag een domme boer wil laten
zijn. Hij had een pesthekel aan zijn moeder, die toch echt de kwaadste niet was en
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er voor die tijd ruime opvattingen over kunst, moraal en opvoeding op na hield. Hij
leed aan een notoire zelfoverschatting - de halve autodidact eigen - die hem vaak in
gênante situaties deed verzeilen. Hij vervloekte op een gegeven moment zijn zuster
en moeder, hij smeet een naaister zó hardhandig het huis uit dat zij een schadeclaim
indiende wegens mishandeling, waarna de rechter Schopenhauer inderdaad
veroordeelde tot een per kwartaal tot aan haar dood uit te betalen schadevergoeding.
Zó hevig was zijn hekel aan de in zijn tijd immens populaire Georg Wilhelm Friedrich
Hegel dat de rancuneuze Schopenhauer, eenmaal docent in Berlijn, zijn colleges op
precies dezelfde uren als die van Hegel wenste te geven. Gevolg: de collegezaal van
Hegel puilde uit van de studenten, die van Schopenhauer bleef akelig leeg. De
conclusie ligt bij een opsomming als deze voor Hermans voor het grijpen: een wijze
man, jawel, maar ook een querulant, een born loser, een onaangenaam en kleingeestig
manneke, die Arthur Schopenhauer, van wie het geen wonder mag heten dat hij zich
met een verkrampte leer van de Wil onsterfelijk wenste te maken.
Wie verlekkerd het karakter van Schopenhauer in verband brengt met diens
filosofie, doet onrecht aan een boek als Die Welt als Wille und Vorstellung. Ook
Heleen Pott moet in Pessimisme als filosofie erkennen dat Schopenhauer in zijn
hoofdwerk persoonlijke ontboezemingen of literaire evocaties achterwege laat en in
plaats daarvan heel consequent redeneringen ontvouwt en zijn conclusies tracht te
versterken met empirisch feitenmateriaal.

Esthetische contemplatie
Maar de hoon neemt in veel publikaties over Schopenhauer pas echt grote vormen
aan als diens oplossing om de druk van de Wil te ontstijgen aan de orde komt. Zo'n
ontstijging is namelijk mogelijk. De allesoverwoekerende oerwil is uiteindelijk niet
werkelijk oppermachtig, aldus Schopenhauer. Er zijn wijkplaatsen. Ten eerste is er
de kunst. Goede kunst belichaamt volgens Schopenhauer een belangeloze
verleidelijkheid. Geconfronteerd met de esthetiek en belangeloosheid van kunst kan
de mens zich even aan de stupide levenswil ontworstelen en zich vermeien in een
contemplatie die boven de individuele verschijnselen uitstijgt. Kunst dus als
bovenzinnelijk redmiddel: afgezien van het feit dat het verbazing wekt dat
Schopenhauer werkelijk meent dat kunst zichzelf, en vervolgens ook de
kunstconsument, onttrekt aan het gruwelijk rad der wilsobjectivaties, ontpopt de
oerpessimist zich in de door hem beleden overgave aan esthetische contemplatie
verrassend genoeg als een moralistisch optimist, als romanticus zelfs. En de
romanticus wordt een volbloed mysticus op het moment dat hij zijn ultieme oplossing
voor de terreur van de Wil onthult. Mitleid en Verneinung brengen de mens op een
hoger, aan de Wil ontstegen plan. Mitleid, het letterlijke medelijden, doet zijn intrede
als een stem ons zegt dat het lijden in de wereld van de ander ook tot dat van onszelf
behoort. En het oneindig deelbare kwaad vervluchtigt op het moment dat de lijdende
het inzicht krijgt dat alles één is: kweller (de Wil) en gekwelde. Natuurlijk is het
wezenlijke inzicht in deze eenwording zeer weinigen gegeven: enkel de echte ‘heilige’
is in staat zich te verlossen van de wilsbepaaldheid door zich ascetisch van de wereld
af te wenden. Totale begeerteloosheid en willoosheid levert de verlossende uitweg
- en met de Vedanta-leer en het boeddhisme hoog in het vaandel spreekt Schopenhauer
zich uit voor een alomvattend Niets, een willoos weten. Is deze Verneinung eenmaal
bereikt, dan openbaart zich, meent Schopenhauer, ‘het grote mysterie van de ethiek’.
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Aldus zit de grootste zwartkijker uit de geschiedenis van de filosofie op het cruciale
moment in de lotushouding - een bizar eindstadium in zijn wilsleer dat, als gezegd,
vaak is overladen met spot en hoon. In sommige literatuur over Schopenhauer wordt
uit piëteit met de verwrongen pessimist maar zo min mogelijk over deze verlossing
gerept, lijkt het wel. Anderen menen dat Schopenhauer zijn Verneinung, zijn eigen
negentiende-eeuwse nirwana, ■ louter als een theoretische vluchtweg uit de
gruwelwereld van de Wil beschouwde. Heleen Pott noemt het geringschattend zijn
‘oosterse flirt’. Maar tevens citeert zij uit zijn nagelaten werk: ‘Op mijn zeventiende
werd ik door de ellende van het bestaan even diep geraakt als de jonge Boeddha,
toen hij ziekte, ouderdom, pijn en dood zag.’
Stond het voor Schopenhauer al vanaf zijn zeventiende jaar vast dat alleen ‘het
Oosten’ uitkomst kon bieden voor alle ellende? En waande hij zich uiteindelijk
werkelijk onthecht, heilig? Ach, luidt het veelgegeven antwoord, Schopenhauer was
bijdehand genoeg om te onderkennen dat hij meer een hufter dan een heilige was,
dus die verlossing, die ascetische superioriteit, het door hem beleden nirwana, kan
allemaal niets anders zijn dan een theoretische optie, de enig mogelijke constructie
waarmee zijn wilsmetafysica bevredigend was af te ronden.
Ik geloof niet dat er bij Schopenhauer sprake was van een ‘oosterse flirt’. In ieder
geval past juist de ascese, de Verneinung, akelig goed in zijn systeem. Alles wat
onkenbaar is, het Ding an sich, bleek volgens hem wel degelijk te kennen te zijn, al
bleef het dan louter en alleen beperkt tot ons ‘binnenste’. Schopenhauer vermolmde
Kants Ding an sich tot iets kenbaars door het als ‘Wil’ te ontmaskeren - een Wil
waaraan, opnieuw ‘van binnen uit’, slechts kan worden ontsnapt door het nirwana.
In deze gedachtengang is geen enkele ‘buitenwereld’ meer nodig, de vluchtweg van
de ascese geeft Schopenhauers systeem het door hem gewenste maximum aan
solipsisme. ‘De wereld is mijn voorstelling,’ poneerde hij, en het bleek dat wat hij
zich voorstelde hem allereerst met afschuw vervulde en hem vervolgens gestolen
kon worden. Expliciete inconsequenties of niet, voor Schopenhauer bleek de cirkel
rond toen hij zijn systeem, geboren uit één enkele gedachte, kon dichttimmeren met
één enkel wóórd, het even mystieke als levensvijandige ‘nee’.
Arthur Schopenhauer had geen vrienden. Hij had wel een hondje, een poedel. Het
beestje heette Athman - en ‘Athman’ stamt uit de Indische Vedanta-leer en staat voor
‘het onkenbare zelf’. In de Veda-leer is ‘Athman’ onverbrekelijk verbonden met
‘Brahman’, de naamgeving voor ‘het eeuwige beginsel van de wereld, het beginsel
waaruit alles ontstaat en waarin alles rust’. Brahman is volledig identiek aan Athman,
het zelf is het beginsel en vice versa. Welnu, als die poedel de naam Athman draagt,
dan is dus...
Juist.
■

Menslievende satire
Driehoeksspel door Patrick Gale Vertaling Maarten Polman Uitgever:
Veen, 157 p., f 24,90
Eric Gobbers
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De derde roman van de zesentwintigjarige Britse auteur Patrick Gale plaatst zich
door zijn onderwerpkeuze en zijn wat afstandelijk ironische stijl moeiteloos in de
stevige en veilige traditie van sociale satire. Daarmee bedoel ik niet de misantropische
uithalen van Swift, Wyndham Lewis of zelfs Kingsley Amis, als wel het gedegen
maar niet direct overweldigende proza van Malcolm Bradbury, David Lodge of Iris
Murdoch.
Gales hoofdpersoon, Hilary Metcalfe, is een mislukte acteur-danser die in de hoop
op betere tijden als lesgever aan de kost komt. Zijn grootste passie is de muziek van
Rodgers en Hammerstein zodat onophoudelijk de ouwelijke melodieën uit South
Pacific, Oklahoma en The Sound of Music door zijn appartement schallen. De andere
deelnemers aan het driehoeksspel waar de titel naar verwijst zijn Hilary's zuster
Henry, werkzaam in een psychiatrische kliniek en Rufus, een pianoleraar en net als
Hilary een mislukt acteur. Hilary en Rufus hebben een homoseksuele relatie die
stilletjes aan op zijn eind loopt en het boulevardtheaterachtige karakter van de plot
wordt nog versterkt wanneer Rufus wordt opgepikt door Hilary's zuster, zonder dat
ze weten... enz. Hilary vindt ook nog een baby die hij wil adopteren en hij wordt
vurig aanbeden door de dochter van zijn Indische huisbaas.
Met redelijk vakmanschap (de verandering van het gezichtspunt door middel van
kleine sprongetjes terug in de tijd dat Gale vooral naar het einde toe bijna hoofdstuk
per kort hoofdstuk toepast, is mooi gedaan) vult Patrick Gale de boulevardstructuur
van zijn roman op met ontledingen van de geestesgesteldheden van zijn zowel
professioneel als emotioneel wat op de dool geraakte personages. Het karikaturale
aspect van Hilary en co. wordt hierdoor verzacht; ze worden menselijk gemaakt en
ze krijgen een innerlijk leven. Op zichzelf is dat natuurlijk een interessante werkwijze,
maar wanneer die vermenselijking niet meer inhoudt dan het aantonen dat de
personages ook in staat zijn tot algemeen geldende gevoelens dan is het resultaat een
weliswaar vlot leesbare, maar nergens beklijvende tekst. Vandaag gelezen, morgen
alweer vergeten.
Men kan Patrick Gale zeker niet van slechte bedoelingen beschuldigen, hij laat
zijn personages met heel wat vallen en opstaan een vorm van levensaanvaarding
bereiken en tijdens de weg die ze afleggen worden de tragikomische situaties netjes
gedoseerd. Maar wat ik mis zijn meer momenten waarbij de achteloos lezende lezer
de ogen wat verder opentrekt zoals bijvoorbeeld hier: ‘Zoals Debbie (...) had
opgemerkt, wonnen kinderen het gemakkelijk van mannen omdat ze minstens zestien
jaar bij je moesten blijven, waarna je er zeker van kon zijn dat ze nooit van je af
zouden komen.’
Het is misschien jammer, maar André Gides boutade ‘les bons sentiments font les
mauvais romans’ is nog steeds in veel gevallen geldig. Patrick Gales menslievendheid
staat buiten alle twijfel.
■
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Een galerij van seksuele buitenstaanders
‘The Misfits’ van Colin Wilson
The Misfits A Study of Sexual Outsiders door Colin Wilson Uitgever:
Grafton Books, 272 p. Importeur Nilsson & Lamm, f 53,10
Mels de Jong
Colin Wilsons naam als schrijver begon halverwege de jaren vijftig met zijn boek
The Outsider. Het paste destijds goed in het literaire klimaat waarin een aantal
jeugdige schrijvers in een onduidelijk verzet kwamen tegen de gevestigde orde. In
de pers werden zij, onder wie John Osbome, Kingsley Amis en Allen Sillitoe, al snel
aangeduid als de generatie van de angry young men en Wilson kreeg daarbij de rol
toebedeeld van ideoloog van de ‘beweging’. De ondertitel van zijn boek gaf daar
ook wel enige aanleiding toe: ‘Een onderzoek naar de aard van de geestelijke ziekte
der mensheid in het midden van de twintigste eeuw’. Toch duurde zijn populariteit
als essayist maar kort. Een tweede boek: Religion and the Rebel kreeg een slechte
pers, en het was pas zijn eerste roman, Ritual in the Dark, gebaseerd op de
geschiedenis van Jack the Ripper, die weer veel bijval oogstte. Edith Sitwell schreef:
‘Wat een onvergetelijke evocatie. Een boek zo vol leven dat men de mensen die erin
optreden haast kan horen ademhalen.’
Men kan zich afvragen waarom het enthousiasme voor de essayist Wilson zo snel
verflauwde. Een reden zal wel zijn dat hij te duidelijk de dilettant was die vaak wat
al te haastige verbanden legde tussen de vele gegevens die hij aan zijn gigantische
lectuur ontleende. Wetenschappelijke belangstelling en ijver kunnen hem zeker niet
ontzegd worden, maar hij kapitaliseert daarbij toch te vaak op onderzoeksresultaten
die goed in zijn kraam te pas komen. Niet zodra bijvoorbeeld wordt iets bekend
omtrent het differentieel functioneren van de beide hersenhelften of hup, daar ligt
Frankenstein's Castle. The Right Brain: Door to Wisdom alweer in de winkel. Men
kent de slogan waardoor de dilettant zich altijd onbewust verraadt: ‘Wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat...’. Hij verschaft een welkom alibi voor eigen krasse
stellingen waarbij dan bovendien gemakshalve wordt voorbijgegaan aan het over het
algemeen voorlopige en vluchtige karakter van wetenschappelijke resultaten. Als
titel voor een ooit over Wilson te schrijven biografie zou hij zeker niet misstaan.
Ondanks deze bezwaren, die ik deel, moet ik zeggen dat ik toch een zwak heb
voor Wilson. De onderwerpen waarover hij schrijft en waarin altijd wel het
buitenstaanderschap in een of andere vorm centraal staat, vind ik over het algemeen
interessant en hij slaagt er altijd wel in om een grote hoeveelheid relevante feiten uit
de literatuur bij elkaar te brengen. Hoewel ik hem op zijn occulte paden niet steeds
volg, zijn bij voorbeeld zijn Criminal History of Mankind en zijn Encyclopedia of
Murder boeiende lectuur. En hetzelfde geldt voor zijn jongste boek The Misfits, a
Study of Sexual Outsiders. Hierin gaat hij na, ook alweer aan de hand van een
overstelpende hoeveelheid materiaal, hoe de sexuele afwijking zich in de loop van
de geschiedenis heeft ontwikkeld en hoe zij geleidelijk aan van karakter is veranderd.
Het begon allemaal met zijn toevallige ontmoeting met Charlotte Bach, een
Hongaarse psychologe en vluchtelinge, die er een opmerkelijke theorie op na hield.
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Volgens haar bezit elke man en elke vrouw een element van het tegenovergestelde
geslacht in zich dat een sterke aantrekkingskracht uitoefent. Deze maakt dat elke
man onbewust een vrouw en elke vrouw een man wenst te worden. Het is een
inherente onvolkomenheid bij de mens die leidt tot seksuele instabiliteit en die op
haar beurt weer de grondslag vormt voor de menselijke creativiteit en de groei van
cultuur en beschaving. Men kan dit zien als een gesublimeerde vorm van
‘overspronggedrag’ dat, niet gesublimeerd, de verschillende seksuele afwijkingen
te zien zou geven. De uiteindelijke vorm zou het ‘shamanisme’ zijn, waarbij de mens,
aldus Bach, ontstijgt aan de man/vrouw-tegenstelling. Het is een toestand die gepaard
gaat met langdurige extases. Wij, als gewone mensen, kennen slechts het orgasme,
bij wijze van kortstondig voorschotje. De mens kan in Bachs zienswijze beschouwd
worden als een eeuwige Peter Pan: onvolwassen, maar daardoor ook in een
voortdurende staat van evolutie of ontwikkeling.

Dagdromen
Na haar dood bleek Charlotte Bach geen vrouw te zijn, maar een man in
vrouwenkleren, met andere woorden een travestiet, wat hoe dan ook het een en ander
van de waardevrijheid van ‘haar’ theorie wegneemt. Men zal begrijpen dat het
niettemin een theorie was naar Wilsons hart en hoewel hij de juistheid in twijfel trok
waren er aanknopingspunten genoeg om een literatuuronderzoek te doen naar het
‘wezen’ van de seksuele afwijking.
Zijn speurtocht voert hem langs een groot aantal schrijvers die, in hun leven en/of
in hun werk, er blijk van hebben gegeven tot de ‘misfits’ te behoren, dat wil zeggen
dat zij zich in hun seksualiteit ophielden buiten de algemeen begane paden. De
accenten die in hun werk worden gelegd maken bovendien duidelijk dat er sprake is
van een ontwikkeling in het denken over de seksualiteit. Het is opvallend, meent
Wilson, dat de eerste echte romans. Richardsons Pamela uit 1740 en de latere
Clarissa, tevens de eerste wat men zou kunnen noemen pornografische romans waren.
Vanaf dit moment leerde de mens veel meer dan daarvoor het geval was zijn
verbeelding te gebruiken. Hij leerde om te dagdromen (cursivering Wilson). Het
leidde bij voorbeeld tot Clelands vrolijke werkje Fanny Hill, maar ook tot Julie, ou
la nouvelle Héloïse van Rousseau of tot Goethes Werther.
Een mijlpaal was natuurlijk het werk van De Sade, die voor het eerst heel duidelijk
het primaat van de seksualiteit boven de andere levensbehoeftes stelde. De mens is
op de wereld om, in volstrekte zelfzuchtigheid, deze behoeftes te bevredigen. Omdat
dit principiële egoïsme voor iedereen opgaat, ontstaat een toestand waarin het recht
van de sterkste zal zegevieren. Dat hij in zijn persoonlijke leven niet naar deze regel
handelde wordt wel aangevoerd als argument dat zijn werk juist bedoeld was om de
hypocrisie van de heersende religie en moraal aan de kaak te stellen, maar Wilson
is toch eerder geneigd om De Sade op zijn woord te geloven. Het werk, dat in de
gevangenis geschreven werd, is de vrucht-van een oververhitte verbeelding, meent
hij, die niet aan de werkelijkheid kon worden getoetst en die daarom, gehoorzamend
aan de wet van de verminderende meeropbrengst, steeds sterkere voorstellingen
nodig had om nog enige bevrediging te kunnen schenken.
Deze idee van een wisselwerking tussen verbeelding en toetsing aan de
werkelijkheid is trouwens de centrale gedachte van Wilsons boek. Verbeelding is
een soort extra faculteit van de mens die hem in staat stelt het hoofd te bieden aan
frustraties en die het gevoel geeft greep te hebben op de werkelijkheid in plaats van
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haar slaaf te zijn. Zij doet daarbij een beroep op verborgen intellectuele krachten die
leiden tot een hoger niveau van bewuste gewaarwording. Tijdens seksuele extase is
het niet onmogelijk dat je een glimpje opvangt van een ‘goddelijke’
bewustzijnstoestand, maar de misvatting die Wilsons ‘misfits’, van wie De Sade er
een was, koesteren is dat de sleutel tot deze extase te vinden zou zijn in de seksuele
impuls, ‘maar deze ontleent haar kracht aan het lichaam en de emoties en is niet sterk
genoeg om ons naar een nieuw niveau van bewuste gewaarwording te tillen. Dit kan
enkel gebeuren met behulp van het intellect.’ En voor Wilson staat dit gelijk met
‘verbeelding’, of met het ‘gevoel van werkelijkheid’. De ware bron van evolutie is
daarom ook niet gelegen in Bachs transseksualisme, maar in de verbeelding, die bij
de mens een revolutionaire ontwikkeling heeft doorgemaakt, meent Wilson. Het zijn
gedachten die wel aanspreken, zeker die over de discrepantie tussen de praktijk zoals
beschreven in de pornografie en de ‘reality testing’, maar die je toch ook weer niet
van je stoel doen vallen.
Dat de verbeelding in de periode na De Sade, de Romantiek, een hoge vlucht heeft
genomen zal niemand ontkennen. De seksualiteit gaat in die dagen, naast de openlijk
beleden idyllische liefde, in het verborgene duistere verbanden aan met het religieuze
zoals de ‘zwarte missen’ en het ontstaan van de ‘gothic novel’ aantonen en als daarna
het Victoriaanse tijdperk een aanvang neemt met al zijn restricties, betekent dit het
begin van de grote bloei van de pornografie die alle variëteiten die mogelijk zijn op
het sexuele vlak nauwgezet exploreert. Wilson suggereert op dit punt ook een verband,
zonder evenwel van causaliteit te spreken, tussen de bloei van de pornografie en het
in de praktijk uitleven van seksuele afwijkingen met als onheilspellende exponent
de lustmoord. Hij gaat zelfs zover dat hij stelt dat de eerste lustmoord in Engeland
plaats vond in 1867! En vóór het proces tegen Oscar Wilde zou het grootste deel van
de Engelse bevolking nog nooit van homoseksualiteit gehoord hebben.
Uit zijn gedachten over verbeelding en werkelijkheidsgevoel leidt Wilson af dat
lustmoorden van het Jack the Ripper-type alleen maar gepleegd kunnen worden door
mensen die andere mogelijkheden van zelfexpressie ontberen, dat wil zeggen door
mensen die on- of halfgeletterd zijn. Daarmee verwijst hij alle veronderstellingen
dat de Ripper een of andere hooggeplaatste ‘gentleman’ geweest zou zijn naar het
land der fabelen, met inbegrip van zijn eigen roman Ritual in the Dark die op
eenzelfde gedachte is gebaseerd. Moderne Amerikaanse moordenaars als Ted Bundy
en Jeffrey MacDonald bewijzen trouwens dat Wilsons stelling niet klopt.

Pavloviaanse conditioneringen
Wat zijn boek de moeite waard maakt is de fascinerende galerij van ‘misfits’ die
Wilson de revue laat passeren. Sade noemde ik al, maar verder Byron, Poesjkin,
Gogol, de masochist Swinbume, Havelock Ellis, Hirschfeld. Wittgenstein, Russell.
Powys, Mishima en nog vele anderen. Een geval apart is de bekende protestantse
theoloog Paul Tillich, die, zoals uit de autobiografie van zijn vrouw blijkt een ware
seksmaniak was: ‘Hij was zijn leven lang bezeten van harde porno die hij in de bijbel
of een theologisch boek verstopte om het ongemerkt te kunnen lezen. Hij was ook
een “sater”, een verwoed verleider van vrouwen, zijn studentes inbegrepen - zijn
vrouw vond laden vol met foto's van zijn vriendinnen en ook een pornografische
brief onder zijn vloeipapier.’ Toen hij eens door zijn vrouw betrapt werd met een
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vriendin wierp hij zich schreeuwend en trappend op de grond omdat geen ontkennen
meer mogelijk was.

Colin Wilton
ABC

Het is tekenend voor het infantiele element dat veel van de beschreven afwijkingen
kenmerkt en dat waarschijnlijk berust op een fixatie op bepaalde jeugdervaringen.
Wilson heeft gelijk als hij zegt dat seksuele afwijkingen veelal te herleiden zijn tot
eenvoudige pavloviaanse conditioneringen en daarom verbaast het soms dat hij de
erfelijkheid erbij haalt. Heel flagrant bij voorbeeld bij de pianist Percy Grainger:
‘Graingers sadisme was waarschijnlijk erfelijk; zijn vader had op de Westminster
kostschool gezeten die bekend stond om zijn geselingen.’ De erfelijkheid wordt
verder ontkracht als Wilson schrijft dat Percy door zijn moeder vaak gestraft werd
met zweepslagen. Het is een van de vele slordigheden die het boek ontsieren. Zo
ook: ‘Charlotte Brontës Heathcliff’; ‘Goethe was een schrijver van middelbare leeftijd
wiens romantische periode vijftig jaar achter hem lag.’ (Even later blijkt dat Goethe
vijfenzeventig was.) Wat moet men bovendien denken van een vergelijking als ‘Men
zou kunnen zeggen dat Victoriaanse pornografen de truc leerden om “oververhitte
seks” te produceren net zoals Victoriaanse ingenieurs de truc leerden om oververhitte
stoom te produceren’? Toch ook niet bepaald een schoonheidsprijs.
The Misfits is, kortom, een typische Colin Wilson. Er staat veel in dat zeer de
moeite waard is, maar zijn geneigdheid om ten koste van alles de grote theoreticus
uit te hangen maakt toch weer dat het geen boek uit één stuk is. Dat is misschien
jammer, maar het scherpt aan de andere kant de kritische zin van de lezer en,
nogmaals, het onderwerp is heel fascinerend.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

6

Een aanklacht tegen de tijd
Gepassioneerde roman van Frans Denissen

Frans Denissen
FOTO AGENTSCHAP LUC PEETERS

De belijdenissen van J.B. Hemelryckx door Frans Denissen Uitgever: Bert
Bakker, 137 p., f 22,90
Wim Vogel
Of het debuut van de Vlaamse schrijver Frans Denissen vorig jaar is genoemd in de
literaire jaaroverzichten weet ik niet; misplaatst zou dat niet zijn geweest. Te midden
van de vele grijze muizen die de Nederlandse literatuur baart, valt zijn roman De
belijdenissen van J.B. Hemelryckx op door de felle en gepassioneerde toon waarmee
een vijfendertigjarige man zicht probeert te krijgen op ‘hoe verkeerd het pad wel
was dat hij genomen had’. Hij wil zien waar hij vandaan komt om te weten waar hij
heen moet.
Natuurlijk, het beschrijven van een midlevencrisis is niet erg oorspronkelijk.
Recente romans van Siebelink en Geel behandelen eenzelfde thematiek. Goed
geschreven, kundig gecomponeerd, maar voorspelbaar. Een hoofdpersoon twijfelt
aan zichzelf, aan zijn vrouw, aan zijn carrière. In die wankele stemming lokt het
perspectief van een nieuwe liefde, een andere bestemming, die beide illusoir blijken.
Die ervaring werkt zuiverend en omdat er weinig anders opzit, verzoent de antiheld
zich met zichzelf, met zijn vrouw, met zijn loopbaan.
Waar Jan Baptist Hemelryckx door het schrijven van zijn belijdenissen achter
komt, is dat het nu juist wel om die illusies gaat. Dat verlangens, dromen en passies
de middelen zijn waarmee de tijd en dus de dood aangevallen moeten worden. Wie
die illusies opgeeft, accepteert de werkelijkheid en zal als schrijver zich beperken
tot anekdotische literatuur.
J.B. Hemelryckx lijkt weinig reden tot klagen te hebben. Hij bemint zijn vrouw,
hij houdt van hun tienjarige dochter en als vertaler van voornamelijk Italiaanse
literatuur (onder andere Dantes Divina Commedia) is hij succesvol. Toch ruikt ook
hij die geur van hoger honing. Hij zal zich nooit vertaler noemen maar schrijver, al
krijgt hij al jaren geen letter op papier. ‘Hij had het woord “dood” op zijn blad
geschreven, in alle richtingen, maar verder was zijn schrijven dood gebleven.’ Die
blokkade wordt een obsessie, veroorzaakt een midlevencrisis en om de oorzaken van
de weerzin te achterhalen trekt Hemelryckx zich terug in een klooster. In de stilte
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van de cel vullen de bladen zich dan eindelijk en schrijft hij zijn belijdenissen die
door hun bijna verboden karakter duidelijk maken waardoor de auteur zich in het
werkelijke leven zo melancholisch, zo depressief voelt.
Frans Denissen gaf aan zijn debuut een motto van W.B. Yeats mee: ‘For everything
that's lovely is/But a brief, dreamy, kind delight.’ De strijd tussen die vijandige
motieven, liefde en tijd, passie en dood, vormt de werkelijke inhoud van het boek.
Hemelryckx moet bekennen dat hij op belangrijke momenten in zijn leven voor de
echte liefde op de vlucht is gegaan. Dat hij zijn jeugdliefde Maria verraden heeft,
dat hij tien jaar later de gepassioneerde Carmen moedwillig heeft opgeofferd aan de
tijd, aan de omstandigheden en dat hij wel een huwelijk is aangegaan met de nuchtere
Beate. Door Beate, die in tegenstelling tot haar man niet door kunst besmet is, leert
hij de werkelijkheid kennen en die heeft geen boodschap aan passies.
Over de eenzaamheid binnen een gelukkig huwelijk, over het gevecht tegen de
tijd die aan alles een einde maakt, over de dood die op alle mogelijke manieren in
Hemelryckx' leven opduikt, het meest aangrijpend in de geschiedenis van zijn broer
Kristoffel, daarover handelen deze met hart en ziel geschreven bekentenissen.
Gelukkig is Denissen als hij het verhaal van zijn jeugd vertelt, niet bezweken voor
de verleiding dat volgens de goed-Vlaamse traditie te doen. ‘Weliswaar was hij op
zijn twaalfde naar een jezuïetencollege in Antwerpen gestuurd, maar ook daar wilde
hij geen woorden aan vuilmaken. Daarvoor verwees hij naar drie generaties Vlaamse
romanciers die dat thema grondig hadden uitgemolken. Hij vond dat al dat geleuter
over pastoorsscholen maar eens moest ophouden. Echt, over zijn jeugd viel niks te
vertellen.’ Wat hij echter terloops en fragmentarisch meedeelt over het verdwijnen
van zijn geboortedorp in het Antwerpse havengebied, over de naweeën van de Tweede
Wereldoorlog in een kleine Vlaamse gemeenschap, over de bedevaart met zijn
grootvader naar de IJzertoren in Diksmuide is verhelderend, authentiek en bijzonder
goed geschreven.
Als Hemelryckx zijn belijdenissen op papier heeft staan, is het zoveelste kunstwerk,
de zoveelste aanklacht tegen de tijd voltooid. Hij weet dat elk verbond tegen de tijd
hoonlachend zal worden gewroken door de dood. Hij weet echter ook dat hij een
boek heeft toegevoegd ‘aan de hoge muur van boeken waarachter hij zich had
verschanst’. Dat die muur nooit hoog genoeg zal zijn, bewijst het zommernummer
van Raster waarin Denissen nieuwe, krachtig geschreven fragmenten publiceert uit
het leven van J.B. Hemelryckx.
■

Brieven
Marvin Minsky
Hoewel ik het boek van Marvin Minsky niet gelezen heb, lijkt het mij sterk dat zijn
concept van de menselijke geest te vergelijken zou zijn met klassieke frenologische
voorstellingen van de hersenen, zoals Douwe Draaisma veronderstelt in zijn recensie
(VN Boekenbijlage 27 augustus jl.). Ik kan me nauwelijks voorstellen dat Minsky
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als deskundige op het gebied van kunstmatige intelligentie en organisatieprincipes,
analytische gelaagdheid - een ‘beeld’ van de menselijke geest voor ogen heeft dat
lijkt op een vakjeshoofd met stukken als Geheugen, Gevoel en Oordeelsvermogen.
Bij een computer worden weliswaar onderscheiden een ‘werk’- en een ‘opslag’
geheugen, vaste schijf, floppy's, sectoren en tracks, maar het principe is hoofdzakelijk
functioneel en de plaatsbepaaldheid die zo belangrijk is in de frenologie speelt
nauwelijks een rol. Verschillende soorten van informatie worden door elkaar en
achter elkaar opgeborgen en verwerkt. Het werkt ook nog. Dezelfde geringe
plaatsbepaaldheid veronderstellen we ook aanwezig bij de geest (‘in de hersenen’).
Daarin stemt de geest juist wél aardig overeen met computers, ook in de gangbare
opvattingen van minder computerologische denkers. Het viel voor Minsky
waarschijnlijk niet mee om een bruikbare groep metaforen te vinden voor zijn beeld
van de geest. Hij heeft maatschappij en organisatie gekozen, het zal allemaal inderdaad
wel te schematisch zijn, maar vergelijking met zo'n klassiek vakjeshoofd doet hem,
lijkt mij, onrecht.
Olst
J. Numan

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

7

In het spookslot van de menselijke geest
Twee bevrediging schenkende gedachtenexperimenten
De Don Juan-Figuur door Otto Rank Vertaling Paul Beers Uitgever:
Boom, 76 p., f 19,50
Het jochie caligula Het levensverhaal van een keizer door Hanns Sachs
Vertaling Wilfred Oranje Uitgever: Boom, 119 p., f 22,50
Karel Soudijn
Uitgeverij Boom is begonnen met een reeks Psychoanalytische Cahiers. De studie
van Otto Rank over de Don Juan-figuur is een vertaling van een bijdrage die in 1922
in het tijdschrift Imago verscheen; het boek van Hanns Sachs over de Romeinse
keizer Caligula dateert uit 1930. Twee cultuurhistorische beschouwingen: Rank
analyseert verhalen; Sachs houdt zich weliswaar met een keizer bezig die echt geleefd
heeft, maar ook hij richt zijn aandacht vooral op de verhalen die over Caligula verteld
zijn. Voor Sachs is het nauwelijks van belang dat de meeste van zijn bronnen
misschien hoogst onbetrouwbaar zijn: hij analyseert het beeld van een keizer zoals
dat aan ons overgeleverd is.
Kan een psychoanalyticus iets wijs worden uit verhalen? De ontwikkeling van de
psychoanalyse kent enkele vreemde verschuivingen. Wie gebukt gaat onder
zielsconflicten en levensproblemen kan bij de psychoanalyticus terecht voor een
goed gesprek. De bedoeling daarvan is om een redelijk klinkende verklaring te vinden
voor de moeilijkheden waar iemand onder gebukt gaat. De kijk op het eigen leven
wordt veranderd; dat zou nuttig kunnen zijn om op een andere manier met persoonlijke
moeilijkheden om te gaan. Wie psychoanalyse aldus beschouwt als een
gesprekstechniek, staat raar te kijken van cultuurhistorische exercities: Don Juan en
Caligula kunnen geen antwoord geven op de vragen van Rank en Sachs.
Verklaringen van persoonlijke problemen zijn in de psychoanalyse gebruikt om
te theoretiseren over algemene kenmerken van het menselijke gevoelsleven. De status
van deze theoretische beschouwingen is dubieus. Toepassing van die theorieën op
Don Juan en Caligula is dubbelzinnig. Een dubieuze theorie kan de verhalen over
deze personen verrijken: de verhalen worden nog spannender of intrigerender omdat
er iets extra's aan wordt toegevoegd. De status van de theorie kan echter ook wat
mooier worden door de verhalen: als het verhaal de theorie lijkt te bevestigen, maakt
de theorie al gauw een wat betrouwbaarder indruk. Of dat nu terecht is of niet: zo
werkt het.
In de psychoanalyse is nog een verschuiving zichtbaar. Het theoretiseren is niet
gestopt bij de verklaring van menselijke karakters: ideeën over het huidige
functioneren van mensen zijn in de psychoanalyse ook gebruikt om een mythologie
van de oermens te schrijven. Ooit, in een wazig verleden, is in de horde oermensen
de stamvader op gruwelijke wijze vermoord. Daarmee begon een ontwikkeling die
culmineerde in de maatschappij waarin wij thans vertoeven. Zowel bij Rank als bij
Sachs speelt de oerdaad van de vadermoord een rol. In de fantasie van
verhalenvertellers klinkt telkens weer een herinnering aan de ontketende driften uit
de oertijd door. In de verhalen over Don Juan zijn die herinneringen meer of minder
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gecultiveerd en toegedekt; in de verhalen over Caligula zien we ze in een zeer rauwe
vorm.

Schaduwfiguur
Wie weinig voelt voor de psychoanalyse als gesprekstechniek, theorie of mythologie
kan toch plezier beleven aan de studies van Rank en Sachs. Ze zijn namelijk heel
goed te lezen als gedachtenexperiment: hoe zou het leven kunnen verlopen van
iemand die...? Rank en Sachs vullen voor hun figuren de puntjes met verschillende
begrippen in. Rank maakt zijn figuur gecompliceerder dan Sachs. Bij Otto Rank is
Don Juan het slachtoffer geworden van een moedercomplex, maar hij is verder ook
iemand die het niet stellen kan zonder schaduwfiguur: Don Juan is afhankelijk van
zijn knecht als dubbelfiguur. Bovendien tart Don Juan de doden; daarmee roept hij
de wraak van de oervader over zich af.
Rank bespreekt verschillende versies van het verhaal over de vrouwenverleider.
De psychoanalyticus betrekt ook de verteller van deze verhalen in zijn beschouwing.
Degenen die vorm geven aan de Don Juan-figuur hebben hun eigen persoonlijke
conflicten te verwerken; dat wordt volgens Rank in de verhalen zichtbaar, hoewel
niet altijd even duidelijk: de ene verteller is wat gecultiveerder dan de andere. Volgens
Rank heeft de verteller een mooie relatie met het publiek: hij maakt iets dat de massa
aanspreekt; de erkenning van het publiek heeft de verteller echter weer nodig om
zijn eigen emotionele problemen te verwerken.
Met dit soort exercities krijgt het betoog van Rank verschillende lagen. In de figuur
van Don Juan kunnen we ons een voorstelling maken van bepaalde levensvormen.
Maar achter die Don Juan verschuilt zich ook de figuur van de verteller; over diens
karakter kunnen we eveneens mooie verhalen verzinnen. Wie nog niet duizelig is,
kan zelfs een stapje verder gaan: achter de verteller duikt de psychoanalyticus weg.

Otto Rank

Hanns Sachs

Karakterloosheid
Het boek van Sachs over Caligula is dikker, maar eenvoudiger: een keizersdrama,
verteld zonder veel psychoanalytisch jargon. Keizer Tiberius moordt er in zijn

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

omgeving en in zijn eigen familie flink op los. Toch haalt hij de kleine Gaius, die
van soldaten de bijnaam Caligula (laarsje) heeft gekregen, naar zijn hof. Dit is een
dubbelzinnige daad. De jongeling is namelijk voorbestemd om troonopvolger te
worden, maar tegelijkertijd is hij de gevaarlijkste vijand van Tiberius, omdat de
keizer de dood van Caligula's moeder (en van zijn broers) op zijn geweten heeft.
Tiberius haalt de jongen naar het hof om hem goed in de gaten te kunnen houden;
Caligula gedraagt zich als iemand die volledig trouw aan de keizer is. Over de relatie
tussen de keizer en diens achterneef Caligula schrijft Sachs: ‘Het proces waardoor
Caligula de schepping van zijn eigen persoonlijkheid ongedaan maakte en zich als
het ware herschiep in een spiegel die het beeld van Tiberius opving en vasthiel zolang
het duurde, was een instinctieve verdediging tegen het permanent dreigende
levensgevaar - een soort mimicry, die hem een schutkleur deed aannemen welke hem
onopvallend moest maken en moest redden.’
Het drama krijgt vorm: de jongen identificeert zich zo sterk met de agressor dat
hij er helemaal karakterloos door wordt. Als Caligula na de dood van Tiberius zelf
keizer is geworden, neemt deze karakterloosheid groteske vormen aan. Caligula
ontpopt zich als een ongeremde, grillige moordenaar die de ondergang over zichzelf
afroept. Hij is nog geen vier jaar keizer als hij zelf vermoord wordt. Sachs verwijst
daarbij naar de mythe over de oermens: ‘Caligula was door zijn bandeloze wildheid
gaan lijken op de stamvader van alle goden die hij wilde spelen - het totemdier -, en
op dat moment van heftigste ontlading, toen zijn bloed onder hun houwen vloeide,
werden zijn moordenaars door iets gedreven om, als reactie, op hun beurt volgens
de primitiefste, al lang verdrongen en vergeten wetten te handelen. Voor een korte
spanne tijds waren de edele en gecultiveerde Romeinen veranderd in een horde
kannibaalse oermensen, die hun gevreesde gebieder overmeesterden, castreerden en
opvraten.’
Ook het boek van Sachs is een gedachtenexperiment: hoe zou het leven kunnen
verlopen van iemand die totaal geen eigen persoonlijkheid kent? Het antwoord van
Sachs op deze vraag bevat een ernstige waarschuwing: de karakterloze richt zijn
omgeving en zichzelf te gronde.
Rank en Sachs schrijven in een (op dat moment nog jonge) psychoanalytische
traditie. Ik vind hun boeken echter ook mooi passen in de negentiende-eeuwse
romantiek. Rank en Sachs schrijven gruwelverhalen over het spookslot van de
menselijke geest. Hun figuren lijden aan een groot tekort; het leven slaat daardoor
op hol. Wie, zoals Caligula bij Sachs, zijn ‘Ik’ verloren heeft, kan nergens meer
troost vinden. Wat Caligula en Don Juan ook doen om hun behoeften te bevredigen:
het komt nooit meer goed. Dolzinnige acties lijken uitstel van executie te bieden; het
einde wordt daardoor echter alleen nog maar versneld.
De romantische verhalen kunnen troost bieden aan brave burgers: schik je maar
in je lot; als je echt je verlangens zou bevredigen, wordt de toestand alleen nog maar
ellendiger.
Misschien verklaart dit ook de populariteit van psychoanalytische beschouwingen.
De theorieën die analytici debiteren mogen onzin zijn: de verhalen die psychoanalytici
vertellen, doen ons tevreden griezelen.
■
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Het eeuwige bestaansverdriet
Edgar Cairo's Afrika-roman
Nyumane/Uit mensennaam door Edgar Cairo Uitgever: Agathon, 341 p.,
f 34,90
Michiel van Kempen
Het is een nieuwe weg in zijn oeuvre en toch lag het welbeschouwd in de lijn der
verwachting: een roman van Edgar Cairo over Afrika. Want er was nauwelijks nog
een aspect van geschiedenis, leven en verwachting van de (Surinaamse) creool dat
hij nog niet aan de orde had gesteld en met de roman Dat vuur der grote drama's
(1982) en in het toneelstuk Dagrati! Dagrati! Verovering van de Dageraat (1984)
had hij de grenzen al verlegd naar het Caribisch gebied buiten Suriname. De vraag
was alleen maar: wanneer zal die roman er komen en hoe zal die uitpakken?
Het enige maanden terug verschenen Nyumane is een roman over de geschiedenis
van Afrika en tegelijkertijd is het een boek over de geschiedenis van de mensheid.
Want als er iets dwingend uit het boek naar voren komt, dan is het wel dat de
geschiedenis van de negers geen geïsoleerde geschiedenis is, en dit dan niet bedoeld
in historisch-maatschappelijke zin, maar in mythische zin: de tragiek van de mens
is niet de tragiek van één volk, één continent of één ras, maar het drama van de
mensheid in haar totaliteit.
Edgar Cairo schrijft over de neger, voor de neger, vanuit een negeroptiek, in een
negerse vorm, maar wie in dat negerelement slechts het particuliere en momentane
ziet, mist de kern van Cairo's fascinatie. Hoe is de historie in staat telkens weer en
opnieuw zichzelf te herhalen in een bewegingsmechaniek van lijden? Wat is het
systeem dat de geschiedenis heeft ontwikkeld om altijd opnieuw grote delen van de
mensheid te elimineren, af te snijden van het recht op een menselijk bestaan? In de
slavernij evengoed als in de concentratiekampen, in de Trojaanse oorlog evenzeer
als in de islamitische oorlog van ajatollas, in genocides door alle eeuwen heen: van
Indianen, van Colombiaanse en Paraguese boeren, van Goelag Archipel,
jodenvervolging en Palestijnenverdrukking, heeft zich een dehumanisering van de
mens getoond waarvan de wortels diep verborgen zijn gebleven, ook al benoemen
we die met ‘erfzonde’, ‘Kumburuwa-droom’ of ‘condition humaine’. Het is hierin
dat de fascinatie van Edgar Cairo's Nyumane/Uit mensennaam is gelegen en zijn
keuze voor het geteisterde Afrika als object is vanuit dit gezichtspunt bezien
exemplarisch voor alle aardvolkeren. Zo, hoewel geheel op negerleest geschoeid,
mist het boek de simplificerende zwart-witschildering die nogal wat roots-literatuur
aankleeft. De zin waarmee de Neanderthaler op een vergadering van alle ‘oeroude
gelederen’ (Indianen, negers. Eskimo's, enzovoorts) een volstrekt stilzwijgen inroept,
is duidelijk genoeg: ‘Het is de ontketende dierlijkheid van ons allen die in de nieuwe
werelden de mens doet razen.’
Centraal in de roman staat het levenslot van Nduma (mensenkind), de immer
ontheemde. Nog voor zijn geboorte wordt zijn moeder, het Nteke-meisje N'ptilamah,
op een rooftocht van de Ngo-Ngo meegevoerd. Deze roversstam is een verbond
aangegaan met de Ba Portu (de Portugese veroveraars). De tweeling die N'ptilamah
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baart, zal geofferd worden. Het eerste kind wordt onthoofd door de medicijnman
Bantagwobo (die een schitterende tirade afsteekt tegen het christendom). Het tweede
kind, Nduma, overleeft op wonderbare wijze: de reuzenslang wurgt het niet en, nadat
de moeder is doodgespiest en de vader doodgemarteld, verschijnt plots de mythische
oerman Ndu-tata op het toneel en zorgt ervoor dat het hoog in de lucht geworpen
kind veilig landt.
Tijdens de tocht van het binnenland naar de kust wordt Nduma ontvoerd door de
stam van de Nzi-Ng'ga, bij wie hij vijftien jaar later, na een duel met de mulat-verrader
Obanya, de koninginnedochter zal mogen huwen. Voor het zover komt, raakt hij
echter opnieuw ontheemd, nu als slaaf in handen van de Portugezen. Bij een opstand
wurgt hij de conquistador Pedro Gonçalves Saavedra, zonder dat diens soldaten
kunnen ingrijpen, want Nduma verandert in een slang. Dat is het mythische einde
van het mensenkind, dat natuurlijk evenzeer als het Mensenkind uit de gelijknamige
roman van Augusto Roa Bastos symbool staat voor de mens en diens levensgang.
Het bovenstaande is de reconstructie van het met veel mythen omweven,
niet-chronologisch vertelde verhaal, waartussendoor nog heel wat meer verteld wordt.
Een aantal van de dertig hoofdstukken geeft vertellingen die wel afwijken van de
Nduma-lijn, maar die ondersteunend werken voor de hoofdthematiek: de ontworteling
en het lijden van de volkeren. Zo ontvouwt zich de verovering van Afrika door de
Portugese conquistadores, die gedreven door armoede en frustraties, met katholieke
ondersteuning van padres en freires, de verschillende stammen paaien met geschenken
en mooie beloften, tot slavernij brengen of uitmoorden. We zien hun grenzeloze
hebzucht die hun alle middelen doet hanteren om zich de Afrikaanse rijkdommen
toe te eigenen en zich teweer te stellen tegen andere Europese veroveraars. De negers
vechten vaak terug met inzet van al hun krachten en gebruiken: als antichristelijke
verzetsdaad wordt hun kannibalisme tot in details beschreven (de Portugezen doen
daar echter weinig voor onder, wanneer zij het bloed van gemartelde Vlamingen
drinken!). Maar we zien ook hoe zich hun tragische verdeeldheid onontkoombaar
voltrekt in het prachtig vertelde hoofdstuk over de stammenoorlog die uitbarst bij
het Shona-volk. Hoe schril steekf deze negerrassehaat niet af tegen de imposante
oergeschiedenis van duizend jaren die in Nyumane in de schildering van de
Bantoe-volkeren tastbaar wordt gemaakt. Meer dan twintig miljoen negers werden
geknecht en op slavenschepen de oceaan over gestuurd, zonder dat zij zich in eenheid
konden teweerstellen: ook hun sloeg het lot van de onderlinge naijver en
versplintering.

Sranangtongo
In wijze waarop Edgar Cairo dit hele drama neerzet engageert hij zich expliciet met
de neger. Zijn taal is een consequente uitbouw en vernieuwing van de taal die hij in
vroeger proza hanteerde. Het Nederlands dat veel van zijn structuur ontleent aan het
Sranangtongo (verdubbelingen, samenstellingen, weglating van lidwoorden,
zelfstandige naamwoorden die tot werkwoord worden omgebouwd) is nu veel sterker
een Afrikaans gekleurd Nederlands geworden. Het is Nederlands gebleven, maar
een dat wortelt in de negertalen (waarvan Sranang en Bantoe er twee zijn).
Onomatopeeën (klanknabootsingen) en veel woorden en frasen in een soort aspecifiek
Afrikaans maken er nadrukkelijk deel van uit. Zijn stijl opteert vaak voor de breedheid
van de vertellers van grote epen (die ook als zodanig geregeld worden opgevoerd,
al te beginnen met de ‘grijsbaardige verteller Nt'ta Baluba’ op de eerste bladzijde).
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Cairo schrikt niet terug voor alinealange aansprekingen, pagina's lange opsommingen
- met de weergave van de visionaire kracht van het mensenkind als hoogtepunt - en
beschrijvingen die beeld op beeld stapelen. Om iets van de kracht van die stijl te
laten zien volgt hier de passage waarin hij datgene beschrijft wat toch al honderd
keer beschreven is in romans, de opkomende zon:
‘Op de gansgrote dag van de waarzwarte heerser over de heerscharen der
Ngo-Ngolandwoners, verscheen de zon, me neger, verscheen ochtend, badend in de
ochtendzon met niets anders dan de gouden schijn van het aangezicht dat licht
uitstraalt in wereldweelden. Hij was zó rood, zó intens rood, dat de ogen der zieners
van verrukkingen weenden. Dit was de ware hofdag van de koning van de Ngolezen!
Dat deze schepping van de godskracht zo verblindend mooi kon zijn! Vol van licht,
vol van licht, vol van het alzijnde licht, o, de zon als een krijger verschenen: in zijn
hand de speer met de eeuwige worp! In zijn ogen de vuurbal die rondwaart in ziel!
Zijn aanschijn onwezenlijk schoon, zijn gangen ongrijpbaar verheven!’
Men kan Edgar Cairo niet verwijten dat hij concessies doet aan de
oorspronkelijkheid van zijn stijl. Dat betekent in dit geval ook dat hij geen concessies
doet aan de lezer, die weer een lange adem moet hebben. Met het inbedden van
verschillende vertellingen binnen één groot geheel, met het inlassen van liederen en
dat alles bovendien nog in een Afrikaans gekleurde stijl wil de roman niet vertellen
over Afrika, maar Afrika in de vorm oproepen. Daarmee stelt de roman zijn eigen
criteria: wie niet wil meegaan met zoveel pagina's Afirikaans-Nederlands (dat
natuurlijk geen ‘objectieve’ taal is, maar de subjectief-creatieve van Cairo) kan het
negeren, maar niet verwerpen op grond van criteria die wezensvreemd zijn aan het
werk (‘er zit vaak geen actie in’ et cetera).

Edgar Cairo
HANS VAN DEN BOGAARD

De vraag is wel of de breedvoerig-grootse vorm die Cairo kiest, in een idioom dat
hoge eisen stelt aan de lezer (met veel storende verduidelijkingen tussen haken) de
beste vorm is om een negervisie op Afrika uit te dragen. Edgar Cairo zal het een
onontkoombare vorm vinden (alhoewel: er is nu ook een versie in ‘normaal’
Nederlands van de Surinaams-Nederlandse novelle Kopzorg verschenen). De prijs
van de vorm die Cairo heeft gekozen voor Nyumane, hoe uitzonderlijk het experiment
van die vorm in het Nederlandse taalgebied ook is, zou wel eens kunnen zijn dat de
belangwekkendheid van de optiek slechts uitgedragen wordt aan de kleine schare
vasthoudende lezers die in feite niet meer gewonnen hoeven te worden voor wat hier
wordt uitgezegd.
Die optiek tenslotte is een van de merkwaardigste die ik ooit in een roman heb
aangetroffen. Ik zou geen ander boek weten waarin het perspectief bij een boom ligt!
Wortelend in de aarde, reikend naar de hemel, stervend en herrijzend, eeuwig in
beweging is de boom symbool bij uitstek voor het mensdom. Hier is het de mythische
Wonderboom die telkens een andere gedaante aanneemt als verteller: nu eens een
echte negerverteller, dan een van de protagonisten, soms een Portugees of Indiaan
(die echter ook in negerstijl vertellen...), soms ook een dier of boom die waarneemt.
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Zo wervelt het perspectief van hier naar daar, jubel gaat over in klaagzang, flitsende
handelingen in uitvoerige beschouwingen. Dit mythische polyperspectief van de
Wonderboom benadrukt eens te meer het universelé noodlot dat zich aan de mensheid
voltrekt en dat uiteindelijk buiten het bereik blijft van onze beperkte rationaliteit.
Het bestaansverdriet zal nooit verdwijnen.
■
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Waldheims amnesie
De belichaming van het trauma van Oostenrijk
Waldheim The Missing Years door Robert Edwin Herzstein Uitgever:
Arbor House/William Morrow, 303 p., f 44,90 Importeur Van Ditmar
Jan Meyers
De psychoanalyticus Erwin Ringel heeft de ziel van het Oostenrijkse volk bestudeerd
en deze als gevolg van de gebeurtenissen van de jaren 1938-1945 gekwetst en gekweld
bevonden. Tijdens de affaire-Waldheim werd er wederom hard op getrapt.
Oostenrijkers geloven graag dat Hitler een Duitser was en Beethoven een
Oostenrijker en zijzelf de eerste gedupeerden van het nazi-barbarendom. Maar er
schuilt verdriet in hun slachtofferschap. Hoe willig of zelfs hoe gretig was dit? Er
moet heel wat verdrongen worden. Tenslotte kwam Hitler uit Oostenrijk - en
Eichmann, Kaltenbrunner, Seyss-Inquart... En er zijn filmbeelden waarop de
slachtoffers zich weinig terneergeslagen tonen over de gedwongen intrede in het
Derde Rijk. Er werd natuurlijk selectief gefilmd, de tegenstanders kwamen niet in
beeld, wat ruimte laat voor de troostvolle gedachte dat dit vertekend kan zijn. En
Eichmann en zo, wie weet daar in Oostenrijk eigenlijk van?
Daar had je Waldheim, man van allure, jarenlang hoofd van de Verenigde Naties
- gelukkig land dat zulke zonen heeft! Toen kwam het plafond naar beneden.
Voorjaar '86 voerde hij campagne voor het Oostenrijkse presidentschap. Dat zou
een schitterend sluitstuk zijn van zijn carrière en hem ook op z'n oude dag het soort
bestaan verzekeren waar hij zo verzot op was: van eerbetoon, ceremonies, glamour.

Comfortabele staffuncties
In die tijd zat Robert Herzstein in de archieven, eerst in Washington, later in Belgrado.
Hij is hoogleraar moderne geschiedenis aan de universiteit van South Carolina. Hij
heeft een paar gewaardeerde publicaties op zijn naam staan - The Nazis bij voorbeeld
en The War that Hitler won. Het archiefonderzoek verrichtte hij op verzoek van het
Joodse Wereldcongres dat wilde weten of er iets waar was van de geruchten over
een oorlogsverleden van Waldheim.
Waldheim die ooit Watzlawik heette, kwam uit een conservatief-katholiek milieu;
toen en daar was dat trouwens een pleonasme. Men steunde er Dolfuss-Schuschnigg
en was dus anti-nazi. Na de Anschluss kreeg vader Waldheim behoorlijk last met de
nieuwe meesters. Zoon Kurt wilde maar een ding: vooruitkomen in het leven. Hij
werd gauw lid van de nationaal-socialistische studentenorganisatie en van de
SA-ruiterij. In de oorlog was hij bij de Wehrmacht, raakte gewond in Rusland en
vanaf 1942, zo vermeldden zijn latere levensberichten, studeerde hij rechten, het kon
haast niet harmloser. Die lidmaatschappen braken hem niet op. Het ging om
organisaties die door de VN-commissie voor oorlogsmisdaden niet als misdadig
werden aangemerkt. Toen Waldheim na de oorlog bij Buitenlandse Zaken in dienst
trad, was zijn denazificatie dan ook een fluitje van een cent. De Oostenrijkers mochten
van de overwinnaars zichzelf denazificeren. Dat maakte het een stuk gemakkelijker.
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Kurt Waldheim
MICHAEL EVANS/ABC

Herzstein ontdekte wat en het Joodse Wereldcongres maakte het wereldkundig:
Van 1942-1945 diende de Wehrmachtluitenant Waldheim in Joegoslavië en
Griekenland, de meeste tijd in een comfortabele staffunctie. Hij werkte hard om zijn
superieuren te behagen. Door de stromen paperassen die zijn bureau passeerden was
hij precies op de hoogte van het Duitse optreden tegen partizanen,
represaillemaatregelen tegen de burgerbevolking, deportaties naar Duitse werkkampen;
in Griekenland was hij administratief betrokken bij de holocaust.
Met verbluffend gemak bracht Herzstein dit allemaal boven water. Hoe had het
in godsnaam vijfenveertig jaar geheim kunnen blijven, althans beperkt tot een kleine
kring? Het antwoord is dat Waldheim bij de zorgvuldige opbouw van zijn carrière
alle geluk van de wereld had. Hij had de flair om zich te verzekeren van de juiste
relaties, klom bij Buitenlandse Zaken gestadig op, werd vertegenwoordiger van
Oostenrijk bij de VN, minister van Buitenlandse Zaken, secretaris-generaal van de
Verenigde Naties.
Al in 1947 maakten de Joegoslaven zich op om hem als oorlogsmisdadiger te
brandmerken. Om opportunistische redenen gebeurde dat niet. Later werd hij zelfs
door Tito ontvangen en onderscheiden. De bekendmaking van het Joodse
Wereldcongres deed de wereld en vooral Oostenrijk op zijn grondvesten trillen. De
meerderheid van de Oostenrijkers gooiden, aldus Ringel, de kop in de wind. Het
antisemitisme laaide hoog op. Het was Oostenrijk tegen de joden die hun Waldheim
als Gods Zoon aan het kruis wilden nagelen. Ze wisten niet beter te doen dan hem
tot president te kiezen. Wellicht kreeg Oostenrijk het staatshoofd dat het verdiende,
in elk geval een die de belichaming is van 's lands trauma.
Waldheim zelf ontkende, betichtte zijn aanvallers van samenzwering en
geschiedvervalsing, sprak zichzelf tegen. Het trappen op de Oostenrijkse ziel ging
maar door. De regering-Reagan ontzegde Waldheim onder druk van de publieke
opinie de toegang tot de Verenigde Staten - terwijl hij nota bene het democratisch
gekozen hoofd was van een bevriende staat! Gelukkig voor Waldheim zorgde de
paus voor een zalfje en riep aldus herinneringen op aan Pius XII die tijdens de
holocaust had gedaan of zijn neus bloedde.
Is Waldheim nu een oorlogsmisdadiger? Herzsteins boek geeft een uitstekend
beeld van Oostenrijk tussen de wereldoorlogen, de situatie op de Balkan tijdens WO
II, het legeronderdeel waar Waldheim bij zat. De schrijver bezit de didactische gave
om complexe toestanden duidelijk uit de doeken te doen. De helderheid van de door
hem geschetste achtergrond vormt een opvallend contrast met de vaagheid van zijn
hoofdpersoon. Dit is geen kritiek. Dat vage past juist bij die persoon. Er zijn veel
documenten verdwenen, maar zelfs als dat niet zo was, is het nog maar de vraag of
Waldheim veel meer reliëf zou hebben gekregen. Hij was het type dat zich beijvert
tussen de coulissen, liever inkt dan bloed aan zijn vingers heeft, zelfs niet van modder
aan zijn laarzen houdt.
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Een nazi was hij niet, wat nog niet betekent dat hij deugde. Hij was iemand die
overal en altijd het beste voor zichzelf zoekt en maar één principe kent: ‘Eerst ik’.
Hij was geen pathologische moordenaar, geen racist, wel zeer eerzuchtig. Dankzij
honderdduizenden van die gewone, ambitieuze mannetjes kon Hitler zijn rijk stichten.
In 1985 hield de Westduitse bondspresident Von Weizsacker een historische
toespraak in de Bondsdag. Hij zei dat geheugenverlies ten aanzien van de gruwelen
van de oorlog een ernstig moreel tekort is. Daarmee is Waldheim getekend.
Aan het slot gaat Herzstein zijn boekje te buiten. Hij schrijft de speech die
Waldheim eigenlijk zou moeten houden voor zijn volk en de wereld. Aldus verlaat
hij de nederige plaats van de onderzoeker en verslaggever en hangt hij zichzelf de
mantel van de moraalprediker om. Die past de historicus niet. Zijn boek had een
beter slot verdiend. En ook een behoorlijke literatuuropgave.
■

Geletterd? 97

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 15 september opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254,
1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in Geletterd? 99 van 24 september. De
citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Zwanen
1 De Zwanen moesten zonder zorgen kunnen leven,
en 's morgens voor een hoog raam zitten,
wijl hun blik weidt over 't bos- en heuvelrijk' Italia.
2. Zilverblanke zwanen, 'k groete u
'k groete u met de groet des dichters
met eens mensen groet gebroederen
die gebroeders, die gezusters
ziet in u en kinders van de
God die alles schiep dat iets is.
3. Ik heb de zwanen vaak benijd.
Niet om hun dobbren op de vijver,
maar om de onvermoeide ijver
waarmee men ze gedichten wijdt.

Oplossing Geletterd 97 van 27 augustus (Royalty):
1. ‘De prins wierp een blik op Maurits’: Renate Rubinstein, Alexander;
2. ‘Tenslotte zei ze: Uw gezicht valt me niet tegen’: R.J. Peskens, Twee vorstinnen
en een vorst;
3. ‘...al slaan ze U dood. Majesteit, met permissie’; Gerard Reve, De taal der liefde.
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Winnaar: T. Sterrenburg-Rutten, Veldhoven
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Tijdschrift
Gelukkig is het werk van de Duitse kunstenares Hannah Höch niet zo onbekend als
de samenstelsters van het fraai uitgevoerde herfstnummer 1988 van Lust & Gratie
ons willen doen geloven. Höch leefde in het vrije Duitsland van de Weimarrepubliek
en kreeg via haar minnaar Raoul Hausmann toegang tot de Dadabeweging. In vele
Duitse musea en galeries werden haar fotocollages geëxposeerd en ook nu nog is in
musea in bijvoorbeeld Berlijn en Hannover een uitgebreide collectie van haar werk
te zien. Hannah Höch leert na haar scheiding van Raoul Hausmann in 1926, via het
echtpaar Schwitters waar ze mee op reis was, in Den Haag de dichteres Til Brugman
kennen. Höch breekt haar reis met Kurt en Helma Schwitters af en voegt zich bij
Brugman, een verbintenis die negen jaar zou duren. Van deze artistiek vruchtbare
vriendschap geeft Lust & Gratie een uitgebreid, rijkelijk geïllustreerd dubbelportret.
Het liefdespaar woont afwisselend in Den Haag en Berlijn, waar ze in de kringen
van Dada en De Stijl verkeren. Til Brugman was bevriend met Mondriaan, Van
Doesburg. Rietveld en Huszér en publiceerde in 1923 klankgedichten in het tijdschrift
De Stijl en het tijdschrift Merz, die beide onder redactie van Theo van Doesburg
stonden. Na haar verbintenis met Hannah Höch schrijft ze in het Duits gedichten en
grotesken, die grotendeels ongepubliceerd blijven. In Lust & Gratie is een aantal van
haar verhalen opgenomen; het fraaie Prinses Zijdebil (vertaling van Prinzessin
Seidopo) en Het Cactusmeisje (vertaling van Das Kakteenfräulein). Zij zijn vertaald
uit de nalatenschap van Hannah Höch. Omvangrijker en nog komischer is Brugmans
‘Liefdeswarenhuis’ (vertaling van Warenhaus der Liebe). Dit verhaal is een parodie
op de activiteiten van het ‘Institut für Sexualwissenschaft’ dat Magnus Hirschfeld,
specialist in seksuele varianten in het algemeen en homoseksualiteit in het bijzonder,
in 1919 in Berlijn oprichtte. Het ‘Institut’ bestond tot 1933, toen het door de
nationaalsocialisten werd geplunderd en alle documentatie en andere museumstukken
publiekelijk werden verbrand. Deze tot de verbeelding sprekende instelling, die onder
het devies ‘Amori et dolori sacrum’ aan liefde en leed gewijd was, telde
honderdvijftien kamers, waar een ieder met welk seksueel probleem dan ook terecht
kon. Je kon je laten opereren van man tot vrouw, juridische bijstand krijgen, tegen
akelige venerische ziekten behandeld worden, in ‘adaptatie-therapie’ om je libido in
de juiste, gewenste richting te krijgen, et cetera. In Brugmans krachtige
‘Liefdeswarenhuis’ zijn alle attributen voor alle seksuele varianten voorradig. De
uitbaters putten zich uit in verschillende mogelijkheden. Met vooruitziende blik
(Brugman schreef dit verhaal in 1931) laat zij een militaire horde aan al dit genot
een bruut en gewelddadig einde maken. ‘Waar blijft die goeie ouwe authentieke
geboorte?’ vraagt de bulderende commandant. Hoe kan er nou oorlog gevoerd worden
als al dat sperma nutteloos nondspuit zonder kinderen op te leveren? ‘Staat wil
eierstokken... geen trommelstokken.’ Als hem een miljoen celluloidkinderen voor
het oorlogvoeren in het vooruitzicht worden gesteld, rukt de commandant in om zich
weer aan zijn, gepassioneerde verhouding met een po te wijden. In een aantal andere
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bijdragen in Lust & Gratie worden de fotocollages en de zelfportretten van Hannah
Höch besproken. Dat uit Höchs fotomontages een androgyne kijk op de wereld blijkt,
is duidelijk. Haar collage Marlene uit 1930 speelt in op de dubbele rol die Marlene
Dietrich vervulde. Zij was in seksueel opzicht zowel voer voor vrouwen als voor
mannen. Dat de waardering van de kijker/ster heen en weer kan bewegen van
mannelijk naar vrouwelijk wordt door Maud Lavin oscillatie genoemd. Het taalgebruik
van Lavin is even wennen. Maar de zeer mooie, in kleur gereproduceerde collages
van Hannah Höch spreken ook al evident voor zichzelf.
EVA COSSEE

Jezus en Fassbinder, allemaal één pot nat
De m/v-wereld van Elis Pilgrim

Elis Pilgrim
HELGA SITTL

Moederszonen door Elis Pilgrim Vertaling Anneke van Ammelrooy e.a.
Uitgever: Bzztôh, 305 p., f 39,50
Liesbeth Koenen
Hoed u! Hordes hardvochtige, moordlustige of anderszins gevaarlijke heren zijn
onherroepelijk in aantocht, namelijk de massa's moederszonen die het gevolg zullen
zijn van de vele echtscheidingen én het toewijzingsbeleid inzake voogdijkwesties in
de afgelopen decennia. De wereldbrand staat op uitbreken.
Vroeger dacht ik dat een moederszoon zoiets als een papjochie was, maar na het
lezen van Elis Pilgrims boek Moederszonen weet ik wel beter. Moederszonen zijn
bloeddorstige frustraten en de veroorzakers van alle oorlogen, moord en doodslag
op de wereld. Sterker nog: ze zijn verantwoordelijk voor al het geweld in de
wereldgeschiedenis. En dat allemaal omdat hun vaders niet voldoende in de buurt
waren en hun moeders onderdrukt werden. Immers, als je vader er niet is identificeer
je je met je moeder, maar als jongetje moet je later toch een meneer worden. Alleen
moedersdochters wacht een eenvoudig leven als ongelukkige huissloof. Om te
bewijzen dat je toch een echte man bent en mee kunt komen in de
grote-mensen-wereld word je als moederszoon een Alexander de Grote, een Napoleon,
een Stalin, een Hitler, een Reagan of de huidige paus.
Bovenstaande is niet een badinerende, zwaar versimpelde weergave van Pilgrims
boek, het is een waarheidsgetrouwe samenvatting. Pilgrims manier van schrijven
(hij is journalist zegt de achterflap) is zelfs nog veel stelliger en agressiever dan de
mijne. Joost mag weten welke hoofdredacteur hem ooit verteld heeft dat de lezer
geen veronderstellingen en ‘misschienen’ wil horen en uitsluitend in nieuws en harde
feiten geïnteresseerd is. Het gevolg is in ieder geval dat Pilgrim zijn ideeën en

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

psychoanalytische filosofietjes van de ijskoude grond niet gewoon opgeschreven
heeft, maar erin probeert te beitelen en te mokeren. En misschien zijn er ook wel
lezers die zich op de eerste pagina al laten overweldigen door Pilgrims brute
stelligheid. Ik citeer de eerste zin van het boek: ‘De wereld wordt door mannen kapot
gemaakt.’ Exemplarisch voor de rest, zowel de toon als de boodschap.
Wat is er tegen boude uitspraken en een pittige stijl? Niets, wat mij betreft. Zolang
het althans gaat ofwel om feiten, ofwel om meningen. Bestaat er nog iets anders dan?
Ja, er bestaan meningen die als feiten worden verkocht. En veel louche verkopers,
ai moet gezegd dat de meesten het wat subtieler aanpakken dan Pilgrim. Zijn keiharde
offensief levert hem daarom geen eindoverwinning op.

Rainer Werner Fassbinder als de gastarbeider Jorgos en Hanna Schygulla als Marie in de film
‘Katzelmacher’ (1969)

Sommige schermutselingen zijn echter het bekijken wel waard. De manier waarop
Pilgrim uitpakt over Jezus Christus (‘Het is onduidelijk of Jezus het beroep van
timmerman heeft geleerd, maar hoe dan ook, hij werkt niet in de zaak van zijn vader.
Hij werkt überhaupt niet. Hij is geen boer, geen visser, geen hoofd- of handarbeider,
geen politicus, geen kunstenaar, geen ambachtsman. Hij schrijft niet en hij woont
nergens. Hij is een zwerver, een profeet. Wat hij doet, heeft hij nergens geleerd. Hij
is ook geen priester en geen traditionele of alternatieve genezer. Hij is een dilettant’)
en Rainer Werner Fassbinder (‘Hij hield zijn vervallen lichaam met leer bijeen en
beschermde zijn slappe gezicht zo goed en kwaad als het ging met een hoed...
Staalhard voor andere mensen en voor zijn eigen lichaam, huilerig van binnen, een
kwijnende stronk’) is in ieder geval origineel. Dat Jezus en Fassbinder in één rijtje
thuishoren, samen met onder andere Hesse, Freud, Pasolini, ‘langjurk Bhagwan’,
Bismarck en Truman lijkt me ook een nieuwe gedachte.

Sjoemelen
Om aan die gedachte vast te kunnen houden moet Pilgrim zich overigens wel geregeld
in allerlei bochten wringen. Want levens verschillen onderling dikwijls meer dan
Pilgrim lief is. Met het begrip ‘moederszoon’ wordt dan ook gesjoemeld dat het niet
mooi meer is. Om te beginnen zijn alvast alle vrouwen, behalve koninginnen en
schrijfsters, onderdrukt. En eigenlijk hebben ze binnen een huwelijk geen van allen
iets anders te doen dan hun zoontjes overstelpen met aandacht. Of zoonlief (en
dochterlief ook, maar daar gaat het boek verder niet over) een evenwichtige natuur
krijgt is geheel afhankelijk van het tegenwicht dat vader aan moeder geeft. Nou ja,
tenzij de zoon daar geen trek in heeft natuurlijk. Goebbels vader bijvoorbeeld,
bemoeide zich graag en veel met zijn kinderen, maar ja, Goebbels zag hem eigenlijk
niet zo zitten, dus werd hij vanzelf toch een moederszoon. Naar believen kunnen
trouwens ook anderen de vader- of de moederrol ovememen. En zo wordt iedereen
uit de hele westerse wereldgeschiedenis waar Pilgrim het op gemunt heeft, een
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moederszoon. Zijn wereld is een m/v-wereld, meer onderscheidingen tussen mensen
bestaan er niet, met als opvallende uitzondering de joden: die brengen geen
moederszonen voort, omdat vader zich daar traditioneel veel met zijn kinderen
bezighield. Dat is ook zijn oplossing voor (dreigend) oorlogsgeweld: mannen en
vrouwen, emancipeer u!
Vervolg op pagina 12

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (2)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Agathon, f 35,50)

2. (1)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

3. (6)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

4. (-)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

5. (7)

Roald Dahl, De boekhandelaar en de
chirurg (Meulenhoff, f 16,90)

6. (3)

Adriaan van Dis, Casablanca
(Meulenhoff, f 12,90)

7. (4)

Keri Hulme, Kerewin (De Arbeiderspers,
f 25,-)

8. (9)

Isaac Bashevis Singer, De magiër van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

9. (5)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)

10. (10)

Raymond van den Boogaard, Moskou
aan zee (Meulenhoff, f 32,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (2)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (1)

De triomftocht van Oranje. EK '88 Red.
Ben de Graaf (M&P, f 24,90)

3. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

4. (5)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

5. (4)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

6. (7)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

7. (6)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

8. (8)

Prof. dr. G. Dambmann, Met Edmund
Hillary door de Himalaya (Lannoo, f
39,90)

9. (-)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

10. (-)

Nederland Museumland (Inmerc, f 9,95)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
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Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Supervrouwen
De vrouwen zijn in de val gelopen. De dochters van hen die tijdens de tweede
feministische golf het recht van de vrouw op zelfbeschikking over haar lichaam, het
recht op een goede opleiding en een carrière bevochten, plukken weliswaar de
vruchten van deze strijd, maar dreigen tegelijk te bezwijken onder de plicht van het
duizendpootschap. Oppervlakkig bezien lijkt het alsof deze vrouwen van de jaren
tachtig (tussen de vijfentwintig en veertig jaar oud, yuppieachtig, interessante baantjes)
alles in hun schoot geworpen hebben gekregen, maar de dagelijkse praktijk wijst
anders uit, aldus Michèle Fitoussi (1955), journaliste bij het Franse vrouwenblad
Elle, in haar boek We lijken wel gek! Supervrouwen haken af (Uitgever Scala, 162
p., f 29,90). De supervrouw, zoals ze het door haar beschreven type noemt, rent zich
de benen uit het lijf om alles op rolletjes te laten lopen: natuurlijk heeft zij werk waar
ze in opgaat, waar ze althans een deel van haar zelfwaardering aan ontleent. Misschien
woont ze alleen, maar de kans is groter dat ze na jaren maar wat aangerommeld te
hebben in de relationele sfeer, uiteindelijk toch de voordelen van een gedegen - zo
je wilt ouderwetse - verhouding is gaan inzien: stabiliteit, rust, en bovendien, met al
die verhalen over aids die je tegenwoordig hoort, toch ook een stukje veiliger. Is ze
eenmaal zo ver, dan ontwaakt meestal kort daarna de nestdrang, al dan niet ingegeven
door het steeds harder tikken van de biologische klok. Het wordt tijd voor een baby,
en daarna een tweede (anders is het zo zielig voor die ene) en misschien zelfs nog
wel een derde (omdat zo'n twee-kinderengezin zo gewoontjes is). Enfin, voordat ze
het weet, heeft ze twee volledige banen: een op haar werk, en een thuis. Die laatste
bestaat dan uit het dirigeren van het personeel, kindermeisjes, au pairs, werksters,
die altijd de dingen net anders doen dan je het zelf zou doen, of, erger nog, op de
verkeerde momenten ziek worden, het af laten weten of helemaal ontslag nemen.
Intussen moet er wel voor gewaakt worden dat de kinderen hun moeder nog steeds
als moeder zien en niet als die vrouw die zo af en toe ‘welterusten’ komt zeggen,
dus moet de weinige tijd die ze voor hen beschikbaar heeft ook zo intensief mogelijk
doorgebracht worden. Dit betekent dat het kind geen kik kan geven 's nachts, of de
moeder staat, verteerd door schuldgevoel, naast zijn bedje om het te sussen. Verder
is een supervrouw natuurlijk niet van plan om de rest van het leven (buiten werk en
moederschap) aan zich voorbij te laten gaan. Ze leest de belangrijke kranten en de
nieuwste boeken; ze gaat naar de spraakmakende films en tentoonstellingen. Uit
culturele zelfontplooiingsbehoefte, maar toch ook deels om een beetje te kunnen
meepraten op de feestjes en openingen waar ze voor uitgenodigd wordt. Het circuit
eist zijn tol, en ze is nu eenmaal niet van plan om thuis in te suffen, dus moeten er
weer oppassen geregeld worden. Ook deinst ze er niet voor terug perfecte maaltijden
te bereiden als er gasten komen (ze zal ze wel eens wat laten zien) en moet de
emotionele en seksuele relatie met de echtgenoot op peil gehouden worden. En wat
doet die man zelf eigenlijk intussen? Weinig tot niets. Al zijn de mannen van goede
wil, ze hebben een fragmentarisch idee van het huishouden en beperken zich veelal
tot het uitvoeren van opdrachten, ze zijn nog steeds meer geneigd om te dollen met
hun kinderen dan om ze schone luiers aan te trekken, en het thuisfront is sowieso uit
hun gedachten verdwenen, zodra ze de voordeur hebben dichtgetrokken om naar hun
werk te gaan. Een patstelling dus, waar de supervrouwen genoeg over kunnen
kankeren, maar die ze aan de andere kant ook niet echt willen doorbreken, want diep
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in hun hart houden ze niet van softe, moederende mannen die boodschappenlijstjes
opstellen. Dat willen ze liever zelf regelen. Eigen schuld, zou je zeggen, dan is er
ook geen reden om te klagen. En die is er volgens mij ook niet voor deze categorie
vrouwen met zelf aangehaalde luxeproblemen. Michèle Fitoussi schrijft het allemaal
grappig op, maar het idee van de supervrouw die het zo moeilijk heeft in haar streven
naar perfectie is te dun voor een heel boek. Een badinerende column in Elle, dat was
het precies waard geweest.
BR

Architectuur en erotiek
‘Zijn gebouwen mannelijk of vrouwelijk?’ vraagt Peter Frank zich af in het boekje
Eros & Arch (afkorting voor architecture) dat fungeert als catalogus bij de
gelijknamige tentoonstelling, georganiseerd door galerie Torch. Beide, is het antwoord
van de kunstenaars die zich met dit thema hebben beziggehouden. Het hangt er maar
van af wat voor vorm je er aan geeft en welk doel ermee wordt gediend. De
tentoonstelling is op verschillende plaatsen in Nederland geweest en maakt zich nu
op voor een buitenlandse tournee. Afgezien van het essay van Peter Frank, die zich
als een echte Amerikaan niet onbetuigd laat van postmodernistisch jargon, is het een
zeer mooi uitgevoerd, licht op de hand boekwerkje vol merkwaardige afbeeldingen.
Het roze gemarmerde omslag en dito inleidende mini-essay van Wink van Kempen
zijn verluchtigd met oude ex-librisplaatjes waarin erotiek en architectuur zich al dan
niet harmonieus vermengen. De fraaiste bestaat uit een Trojaanse houten fallus, in
aanslag om een overtuigend vrouwelijke burcht te belegeren. De kunstwerken zijn
over het algemeen minder expliciet en spitsvondig, uitgezonderd dat van Peter
Angerman die kans ziet een fabriek met een kerk te laten copuleren. Meer expliciet
dan spitsvondig is Veronica Vera die zich in verleidelijk ondergoed opstelt op de
trappen van het Federal Building in New York met de Stock Exchange op de
achtergrond. Uit haar bijbehorende tekst blijkt dat het gaat om een vorm van
zelftherapie, waarin zij tracht haar lichamelijke en geestelijke tempel (My Body is
a Temple) in evenwicht te brengen. Minder ideologisch maar wel mooier is de
hoofdingang van het Museum of Contemporary Art in Los Angeles (te zien op een
foto), met een golvende muur die volgens Frank het silhouet van Marilyn Monroe
volgt. Mannelijke equivalenten zijn er uiteraard in overvloed, (ik denk aan de helaas
niet meer bestaande toren van Diergaarde Blijdorp), al hangt daar nooit een
naamkaartje aan. Hier ligt een grote taak voor een vrouwelijke architect. Verder
bestaat deze tentoonstelling/dit boekje uit een keur aan getekende en geschilderde
wulpse minaretten en openstaande deuren, benevens een roodgloeiende iglo op een
stapel grammofoonplaten, te bestijgen via een touwladder van Henk Tas. Gezien de
vele variaties die er op dit thema mogelijk zijn, is het duidelijk dat de organisatoren
een artistieke bron hebben aangeboord waar nog lang op doorgeborduurd kan worden.
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Speurwerk in ‘Het Vaderland’
‘Met genoegen vernemen wij, dat van Louis Couperus' roman Eline Vere bij v.
Kampen te Amsterdam een derde druk zal verschijnen. Zijn roman Noodlot wordt
in het Zweedsch vertaald door den bekenden heer Uddgren, die van Zweden in een
bootje naar Holland kwam en sinds eenige maanden in ons land vertoeft.’ Dit ietwat
wonderlijke bericht (roeide de heer Uddgren het hele stuk?) verscheen in 1892 in
Het Vaderland. Nop Maas nam het op in het deeltje Couperiana in de
Vaderland-reeks, een serie herdrukken van teksten uit dit Haagse dagblad
(Vriendenlust, 52 p. f 9,50). Eerder verschenen afleveringen als Allard Piersons
Feuilletons, Marcellus Emants' In de schouwburgen van Parijs en Berlijn, de
ontvangst in ‘Het Vaderland’ van ‘De Nieuwe Gids’, et cetera. Louis Couperus heeft
in ‘Het Vaderland’ altijd ruime gastvrijheid gevonden. In 1888 verscheen Eline Vere
als feuilleton in de krant en vanaf 1909 leverde Couperus bijna wekelijks een
feuilleton. Het werk van Couperus dat in ‘Het Vaderland’ verscheen is of wordt
binnenkort herdrukt. Nop Maas selecteerde teksten over Couperus: de tot 1900
(anoniem gepubliceerde) recensies, die nog vrij bescheiden in omvang zijn. Veelal
zijn het aankondigingen als over eerdergenoemde Zweedse vertaling, soms korte
beschouwingen. Aardig is hoe bijvoorbeeld een ongenoemde scribent probeert,
ondanks de verfoeide naturalistische ‘excès de plume’ in de roman Noodlot (1890),
Couperus toch welwillend te behandelen: ‘De uitvoerigheid, waarmede de moord
van Bertie door Frank wordt geschilderd, moet worden beschouwd als een concessie
aan de naturalistische richting, waartoe Couperus door zijn temperament zeer zeker
niet behoort. Vermoedelijk wilde Couperus, wien men wel eens overmaat van
weekheid ten laste legt, laten zien dat hij meer dan één koord op zijn boog heeft.’
Uit de periode ná 1900 is in dit Couperiana-deeltje een interview afgedrukt dat Henri
Borel in 1922 met Couperus hield: ‘Den Haag heeft een specialiteit van deftige oude
heeren, kijk die nu eens loopen, zie je, zóó wil ik nooit worden.’ Ten slotte nam Nop
Maas een aantal gelukwensen op van schrijvers bij Couperus' vijftigste verjaardag
in 1913, waaronder een ‘eerbiedige hoordersdank’ van de blinde dichter W.L. Penning
jr.

Hoe nuttig het speurwerk van Nop Maas in ‘Het Vaderland’ is laat het deeltje
Toneelfeuilletons van de ‘beminnelijke kunstcriticus’ A.C. Loffelt zien (Vriendenlust,
61 p. f 9,50). Loffelt was gevreesd bij toneelschrijvers en acteurs, en ‘beminnelijk’
werd hij alleen genoemd in de aanhef van een onvriendelijk versje dat ‘eenige
dankbare auteurs, acteurs en artisten’ aan hem wijdden. Johannes van Vloten noemde
hem naar de Griekse kwaadspreker ‘Thersites-Loffelt’ en dat was in (helaas) de enige
kwestie waarin we zijn naam nog wel eens tegenkomen: de strijd rond Van Vlotens
antimultatuliaanse brochure Onkruid onder de tarwe, een discussie waarin Loffelt
het voor Multatuli opnam. Tevergeefs overigens, niet helemaal zonder reden wordt
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beweerd dat Van Vlotens brochure Multatuli met schrijven heeft doen stoppen. Niet
alleen in pissige versjes reageerden acteurs en toneelschrijvers op de ongezouten,
vaak geestige kritieken die Loffelt in de jaren 1876 tot 1895 in ‘Het Vaderland’
schreef. Ook in ingezonden stukken in ‘Het Vaderland’ uitten ze hun grieven. Nop
Maas nam een aantal van dergelijke stukken op. Bijvoorbeeld een merkwaardige
brief van een aantal acteurs en auteurs van ‘Het Nederlandsch Tooneel’ (en niet de
minsten: onder anderen mevr. Kleine-Gartman. Sophie de Boer, Christine Poolman,
Jan C. de Vos en A. Ising), waarin wordt geprotesteerd tegen Loffelts toneelrecensies,
en in het bijzonder tegen diens gewoonte aantekeningen te maken tijdens de
voorstelling. Ze worden er zenuwachtig van, schrijven ze. Loffelt reageert er
vernietigend op: ‘Gelukkig kan ik den protesteerden artisten de verzekering geven,
dat zij zich niet ongerust behoeven te maken van in 't vervolg nog meer
“ongemotiveerd, onjuist, kwaadwillig, ja somtijds zelfs onrechtvaardig” door mij
beoordeeld te worden. Hun schrijven heeft mij volstrekt niet boos gemaakt. Ik neem
het op als een kunstenaarsgril en wensch hun met mijn heilgroet veel verstandige
buien toe.’
AJ
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Mariëtte Haveman, Beatrijs Ritsema.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Onderaardse rivier, ondergrondse vogels door Tadeusz Konwicki. Vertaling
Esselien 't Hart. Meulenhoff, f 34,50. Een middelbare man slaat op de vlucht voor
de veiligheidspolitie op de dag dat de staat van beleg wordt afgekondigd en Solidariteit
wordt verboden. Een roman over het verdriet van Polen.
Bertrand Russell. A Political Life door Alan Ryan. Uitgever Allen Lane/Penguin
Press. Importeur Nilsson & Lamm, f 68,15. Biografie van de man die een even
overtuigd filosoof als pacifist was.
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Moederszonen
Vervolg van pagina 10
De fout die Pilgrim met dit boek (waarmee hij dus de wereld wil redden - met al die
ambities vraag je je af wat Pilgrim zelf voor kind is) maakt, komt heel vaak voor: je
zet wat oppervlakkige overeenkomsten op een rijtje en verkondigt dart met veel
aplomb dat het hier een wet betreft. Het kan dan ook niet anders dan dat Caesar, over
wiens jeugd Pilgrim niets weet, een moederszoon was. Nu wil ik graag aannemen
dat het voor kinderen prettiger is wanneer hun vader en moeder alle twee een bijdrage
aan de opvoeding leveren. Ook kun je maar beter geen gefrustreerde moeke hebben
die zich uit pure ellende en behoefte aan een levensvervulling helemaal op jou stort.
En ik geloof zeker dat de wereld er mooier uit zou zien wanneer mannen en vrouwen
zich in grote lijnen met dezelfde dingen bezig zouden houden. Ik zit alleen met één
probleem: wanneer ik Pilgrims ruime en variabele definitie van een moederszoon
aanhoud, dan begrijp ik niet dat de wereld nog bestaat. Miljarden moederszonen zijn
blijkbaar niét uitgegroeid tot kwaadwillende naarling of (massa)moordenaar.
Maar zoals gezegd: Pilgrim duldt geen tegenvragen, en alles wat hij op zijn weg
tegenkomt bewijst automatisch zijn gelijk. Van Kafka's Verwandlung, (typisch de
beschrijving van de gevoelens van een moederszoon, die spartelende kever op zijn
rug) tot de voorspellingen van sterrenwichelaar Nostradamus. Enfin, volgens die
laatste is het al eeuwen wachten op de wereldbrand.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Aafjes-complex
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Bas Heijne
Opvallend aan de zaak van de zogeheten Maximaien is de omzichtigheid waarmee
zij door de kritiek worden behandeld. Weliswaar valt hier en daar een beschaafd
kritisch geluid te horen over de kwaliteit van de gedichten die opgenomen zijn in
hun bloemlezing Maximaal, maar dat het hier om de slechtste poëziebundel sinds
jaren gaat hoor je vrijwel nergens. Dat is eigenaardig, want een ieder die werkelijk
de moeite neemt het boek open te slaan, zal zich met moeite aan de indruk kunnen
onttrekken dat de meeste van de gedichten in Maximaal afkomstig zijn van een
handvol halfanalfabeten, een indruk die alleen nog maar versterkt wordt door de
interviews met de harde kern van de groep.
De relatieve mildheid van de reacties op deze als nieuw geafficheerde poëzie lijkt
op het eerste gezicht onbegrijpelijk. Nog niet eerder namelijk heb ik het verlangen
om groots en meeslepend te leven in zulke lachwekkende clichés verwoord gezien.
‘Je regelt poen, je snaait een kar,/je rijdt wat met je kanjer rond./Je doet vlekkeloos
& zonder fouten,/Toch sta je in je blote kont’; regels uit ‘Zelfmoord’, een gedicht
van Dalstar dat ik inmiddels uit mijn hoofd ken. Zeg ze een keer hardop en u weet
wat ik bedoel. Nu zal me wel verweten worden dat ik selectief citeer, maar geloof
me, de weinige gedichten in de bundel die wél aardig zijn vallen hopeloos in het niet
bij de rest. Het is een sleetse geld-coke-en-lekkere-wijvenlyriek die de toon aangeeft
bij deze nieuwe generatie, zo nu en dan afgewisseld met een paar regels modieuze
Weltschmerz. Dat is het Maximalisme: poëzie over het snelle leven in de grote stad
zoals een geestelijk achtergebleven jongen uit Staphorst zich dat waarschijnlijk
voorstelt.
Een criticus die wél de vloer aanveegde met Maximaal was Wiel Kusters, maar
deze dichter schrijft al sinds jaar en dag het soort verstilde poëzie dat het doelwit
van de Maximalen vormt, dus een verrassing was het niet echt. Bovendien steeg uit
zijn artikel in deze Boekenbijlage de schrille toon van de gepikeerde schoolmeester
op, waardoor hij zijn slachtoffers ongewild gelijk gaf. Met wat flauwiteiten trachtte
hij de nieuwe dichters belachelijk te maken, wat je ze in dit geval toch beter zelf kunt
laten doen. Iemand die geen gevoel voor humor heeft, kan zich beter niet aan ironie
wagen.
Twee weken later verscheen de repliek van René Huigen, een van de Maximaien,
‘de pedofiel der dingen’. Na het open doel dat Wiel Kusters hem gegeven had, kan
zijn artikel gerust als een gemiste kans worden beschouwd. Als er uit zijn antwoord
iets duidelijk wordt, is het dat voor Huigen ook als polemist geen grote toekomst is
weggelegd. (Waarom lijken alle essays, inleidingen en ingezonden stukken van de
Maximaien toch op uit de hand gelopen schoolopstellen?
Zelfs Arthur Lava, die de inleiding bij Maximaal verzorgde, weet zijn vulkanisch
manifest nog met heuse voetnoten op te sieren.) In anderhalve kolom roept Huigen
Octavio Paz, ‘de Poolse filosoof’ Stefan Themerson en Kant als getuigen op, maar
verder is er aan zijn betoog geen touw vast te knopen. Behalve op één punt: van een
criticus mag verwacht worden, zegt hij, dat hij dertig jaar vooruit denkt, ‘opdat hij,
zoals in het geval van Atonaal, niet dezelfde fout als Bertus Aafjes begaat’.
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Hoe u dit noemt, weet ik niet, maar ik noem zoiets een poging tot chantage.
Behendig (nou ja, behendig) speelt Huigen in op de angst die bij iedere criticus moet
leven: namelijk dat hij, net als Bertus Aafjes in het geval van de Vijftigers, de boot
zal missen en de geschiedenis in zal gaan als vijand van de vernieuwing. Wie wil er
later bekend staan als de blinde reactionair die zich tegen de revolutie keerde?
Maximale gedichten lijken nu wel grotendeels hopeloze fröbelversjes, maar wie zegt
dat de toekomst er ook zo over denkt? De geschiedenis van de kunst heeft ons geleerd
dat meesterwerken in hun tijd nooit begrepen werden, dus pas op.
De Maximaien maken schaamteloos gebruik van dit Aafjes-complex bij de oudere
generatie. Onder het dodelijke motto ‘Er gebeurt tenminsten weer eens iets’ schrijven
journalisten en critici slaafs paginagrote artikelen over een fenomeen waarvan ze
diep in hun hart ook wel moeten weten dat het volstrekt ridicuul is. Want voor de
generatie die de jaren zestig heeft meegemaakt, is er nu eenmaal niets ergers dan
bekend staan als een ouwe lui. Nu veel mensen van die generatie ongemerkt zelf
deel van het establishment zijn gaan uitmaken en plotseling het spook van de
middelbare leeftijd voor zich zien opdoemen, zoeken zij wanhopig aansluiting bij
alles wat zich als nieuw en als jong aandient. De jeugd heeft de toekomst, maar vooral
het heden. Wie zichzelf met een zweem van jeugdigheid weet te omgeven, wie er in
slaagt ouderen het gevoel te geven dat ze iets missen, kan vandaag de dag op een
warm onthaal rekenen; Lava is Lucebert, Prince is Amadeus, XTC is cool, alles.
alles om maar niet de boot te missen. De eerstvolgende jaren zal geen organisator
van een literaire avond het dan ook in zijn hoofd halen om niet minstens één Maximaal
uit te nodigen, vanaf nu zal ieder jaar in ieder geval één Maximale bundel bekroond
worden. En dat was precies de opzet achter Maximaal.
De generatie oudere dichters zal ongetwijfeld hemeltergend bedaagd en wanhopig
introvert zijn, maar wie van de weeromstuit een mandvol rotte appelen voor nieuwe
oogst aanziet, is niet alleen verschrikkelijk dom, maar ook laf. En bij zoveel
opportunisme steekt de blinde botheid van Bertus Aafjes niet eens zo slecht af. Hij
had het misschien volledig bij het verkeerde eind, maar hij meende wat hij zei.
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[17 september 1988 - Nummer 37]
Ter zake

Diny Schouten
Bij uitgeverij De Bezige Bij verscheen vorige week een debuut dat verbazing wekt.
Dat is niet omdat de auteur, die volgens de flaptekst in 1935 geboren werd ‘in het
Antwerpse’ vlekkeloos Nederlands schrijft, maar omdat het verhaal een perfecte
pastiche is op Harry Mulisch' De pupil. In De mentor van Marcel van der Linden
is het ditmaal niet een puissant rijke oudere vrouw, rijk geworden aan het patent op
de paperclip, die de jonge schrijver onder haar hoede neemt, maar een buitengewoon
aantrekkelijke jongedame die haar materiële welvaren dankt aan de uitvinding van
de wasknijper. Er is ook verschil in plaats van handeling: de metaforische top der
wereld is niet gelegen op de Vesuvius, maar op het Newyorkse World Trade Center.
Het enige wat De mentor ten opzichte van De pupil ontbeert is een afbeelding van
de fraai gebronsde tors van de schrijver. Een verzoek daarom bij de uitgever levert
het intrigerende antwoord op dat Van der Linden ‘zich in de anonimiteit wenst te
verhullen’. De vraag is daarom naar de ware identiteit van de schrijver. Ter uitgeverij
wil redacteur Oscar Timmers niet meer zeggen dan dat Van der Linden géén debutant
is, en inderdaad een Vlaming is. Driemaal raden - Hugo Claus? Remco Campert?
Jacques Vogelaar? - levert drie nieten op. Maar, troost Timmers: ‘Nu de reacties op
het boek zo gunstig zijn proberen we om Van der Linden over te halen om zich
bekend te maken.’ Uit dat oprechte voornemen moet ook het gevolg worden getrokken
dat het hier beslist geep doelbewust uitgelokte hype van de uitgever is. Schrijver
Harry Mulisch heeft De mentor nog niet gelezen, maar weet er wel van, en weet ook
wie de schrijver is: ‘Het is alleen niet aan mij om dat te verklappen.’ Claus is het in
ieder geval niet, zegt Mulisch, die alleen kwijt wil dat de auteur een ‘halfbekende’
Vlaming is die eenmaal eerder een boek bij De Bij heeft gepubliceerd.’ Op Mulisch'
aanwijzing dan: het is toch niet alweer Freddy de Vree?
Volgens zeggen houdt de hechtheid van de dichtersgroep der Maximalen, ooit
eensgezind in het streven als ‘Klauwhamers’ eens voor al de dichters van de ‘fletse
stillevenpoëzie’ der jaren zeventig en tachtig het zwijgen op te leggen, geen stand.
Voorman Joost Zwagerman acht de reserves die sommigen van de ‘maximale dichters’
inmiddels hebben ingenomen tegenover de groep, ingegeven door beduusdheid: ‘We
hebben onszelf pontificaal een hoge hoed opgezet, maar de relativerende ironie
waarmee we dat deden, is een beetje- zoek geraakt.’ Arthur Lava, die de bloemlezing
Maximaal bijeenbracht waarmee het allemaal begon, geeft de schuld aan de media:
‘Het groepsimago is ons van buitenaf opgelegd.’ Inmiddels heeft zich wél een groep
‘uitgekristalliseerd’, aldus Lava, waarmee inderdaad, nádat De Volkskrant het schreef,
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een ‘harde kern’ is gevormd. Daarvan heeft minstens één dichter - K. Michel - zich
expliciet gedistantiëerd. ‘Afgeschrikt door onze polonaise door de media,’ weet
Lava. Uitbreiding van de groep blijft mogelijk: ‘Met Tom Lanoye bijvoorbeeld hebben
we niet zoveel contact, maar hij levert logistieke steun voor ons in Vlaanderen. Het
kan ook best dat aan onze theatervoorstellingen in januari meer mensen gaan
meewerken. Tot nu toe is er niemand uitgezet omdat we iemands kwaliteit niet groot
genoeg vinden. We blijven elkaar geweldig vinden.’

Tegelijk met het geel worden der bladeren sturen de uitgevers hun najaarscatalogi
naar de boekhandels, met de dringende doch verzwegen boodschap toch vooral zoveel
mogelijk te bestellen van de prachtige ‘nieuwe aanbiedingen’. Daarbij moeten dé
meeste titels het hebben van eigen overtuigingskracht, maar worden ze ook veelal
de wereld ingestuurd met de belofte dat de uitgever véél zal adverteren, de helft der
advertentiekosten van de boekhandel op zich nemen zal, zal zorgen voor schitterend
promotiemateriaal, en de auteur permanent beschikbaar zal houden voor interviews
- arme auteurs. In een enkel geval pocht de uitgever alvast op de vrijwel zekere
aandacht die zijn auteur van Adriaan van Dis zal krijgen. Van de opgezette
‘promotiecampagnes’ is die van uitgever Jan Geurt Gaarlandt (uitgeverij Balans)
vooralsnog het spectaculairst. De volgende maand te verschijnen Dagboeken van
Wim Kan; De radiojaren 1957-1968 vormen het onderwerp van een eerste Sonja
Barend-special van vijftig minuten, uit te zenden op 13 oktober vanuit het
Amsterdamse stadhuis.
Oud-minister Jelle Zijlstra zal nu werkelijk eens zien: aan hem de eer om het eerste
exemplaar aangeboden te krijgen. Het wordt een ‘nationale uitzending’, belooft
Gaarlandt in zijn mailing aan de boekhandel, waarbij hij de hoop uitspreekt dat ‘uw
voorraad ertegen kan’. Is de redactie van Sonja Barend niet verontrust over de
vooruitlopende commercializing? Redacteur Kees Driehuis kent nog geen vrees voor
de machtige arm van minister Brinkman: ‘De Vara heeft tenslotte een speciale band
met Wint Kan. Onze plannen zijn om mensen die een rol spelen in de dagboeken in
het programma te vragen.’ De naam van de uitgeverij zal daarbij wel verzwegen
worden, vermoedt Driehuis: ‘Ten eerste zal dat wel helemaal niet nodig zijn, en ten
tweede let onze regisseur er wel op dat we ons aan de regels houden.’
Hoe (on)vertaalbaar is Jerzy Kosinski? Een halfjaar geleden liet uitgeverij De Bezige
Bij de nieuwe Kosinski, The Hermit of 69th Streef, ‘met spijt’ passeren, wegens
‘onleesbaarheid’ respectievelijk ‘onvertaalbaarheid’. Daarmee verloor de uitgeverij
Kosinski als auteur aan uitgeverij Agathon, die inmiddels op eenzelfde probleem
lijkt te zijn gestuit. Uitgeefster Marjo Ariës plaatste een oproep in het bulletin van
de Vereniging van Letterkundigen waarin ze vertalers oproept die zich uitgedaagd
voelen door een veeleisende vertaling: ‘Vertalen is nooit makkelijk. Maar er zijn
boeken waarvan iedereen bij voorbaat al zegt: bijna onvertaalbaar. Deze “bijna
onvertaalbare boeken” kunnen alleen worden aangepakt door vertalers die weigeren
zich gewonnen te geven, die hierin juist de uitdaging vinden die het beroep van
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vertaler interessant maakt.’ Kosinski, die het eigen leven zélf, zonder ghostwriter,
in 527 pagina's heeft samengeperst, citeert zeer veel uit de wereldliteratuur, wat het
karwei nog arbeidsintensiever maakt, maar dat het boek niet de moeite zou zijn voor
een vertaler om een gedeelte van zijn leven aan op te offeren, weigert Ariës vooralsnog
te geloven: ‘Kosinski's interpunctie maakt het heus leesbaarder dan Ulysses.’ De
Vereniging van Letterkundigen adviseert de belangstellende leden om méér te vragen
dan het minimum woordtarief van 8,9 cent. Ariës kan niets beloven, maar: ‘Er valt
over te praten.’
Nu de jury voor de AKO Literatuur Prijs bekend is, kunnen niet alleen de boeken
worden ingezonden, maar ook de kansen berekend, en mogelijke familiebanden
alvast worden aangehaald. Voorzitter is ditmaal media-deskundige Erik Jurgens,
leden de critici Jaques Vogelaar en Hans Warren, de (Leuvense) hoogleraar H. van
Gorp, en de schrijfster Hannes Meinkema, die haar juryzetel inneemt op haar
persoonlijke titel dr. Hannemieke Stamperius. De gewoonte om ook de vorige winnaar
in de jury te noden is niet gecontinueerd: ‘J. Bernlef werd vorig jaar gevraagd omdat
hij geschikt is als jurylid,’ laat Umtul Kiekens' publiciteitsbureau weten. Geerten
Meijsing zegt onmiddellijk na de bekendmaking van zijn prijs gerust te zijn gesteld:
‘Het staat niet in de statuten dat ik in de jury moest. Ik heb er dus niet eens over
hoeven nadenken, want ik ben er niet voor gevraagd.’

Gedicht
Midden
Hagelnieuw, in het midden van mijn leven,
dagen om nooit te verlaten, nooit te verliezen.
Languit leef ik, naar twee kanten leef ik dood en geboorte even ver van mij af?
Moederlijk kan alleen de slaap soms zijn,
warm en rond en vol geheimzinnig voedsel.
Hard en verscheurend vaker, een kast vol tangen;
honger, een verslindende honger naar adem.
Op mijn ontwakend lichaam voel ik het wegen:
verder van mijn geboorte dan van mijn dood.

BERT VOETEN
Uit: Gedichten 1950-1980. Nawoord J. Bernlef. De Bezige Bij, 132 p., f 15,-.
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Een nieuwe klassenscheiding?
Op 1 september jongstleden werd de nieuwe boekhandel Valeton & Henstra
geopend, in de straat waar tot voor kort Van Gennep gevestigd was: Nes
26 in Amsterdam. De eigenaars willen zich toeleggen op een zo groot en
gevarieerd mogelijk aanbod van kwaliteitsboeken in de genres proza,
poëzie, essays, brieven, dagboeken, geschiedenis en kunst. Naast gebonden
boeken, facsimile's en bibliofiele uitgaven is er een aparte afdeling
typografie. Bij de opening hield Cyrille Offermans een toespraak, die
hieronder enigszins bekort is weergegeven.
De overlevingskansen van het boek in een cultuur van massamedia

Boekhandel Valeton & Henstra
BERT NIENHUIS

Cyrille Offermans
Een nieuwe kwaliteitsboekhandel in de Nes, niét meer dan een paar honderd meter
verwijderd van de plek waar nog maar kort geleden een andere kwaliteitsboekhandel
(Van Gennep) bij gebrek aan voldoende klandizie de poorten heeft moeten sluiten dat is buitengewoon prettig voor de berooide lezer, maar getuigt het niet ook van een
ietwat waaghalzerige, zij het uiteraard zeer prijzenswaardige moed aan de kant van
de initiatiefnemers?
Misschien vindt u dat overdreven. Recente cijfers, zult u wellicht tegenwerpen,
doen voor het boek toch juist een betrekkelijk rooskleurige toekomst vermoeden?
Het is toch zo dat er tegenwoordig meer boeken dan ooit worden gemaakt en gelezen?
Dus of dat initiatief van Ytzen Henstra en Alexander Valeton nu zo nodig als moedig
moet worden gekwalificeerd? Misschien is het wel vooral een kwestie van een
marktgevoelige neus!
Toch, zou ik dan repliceren, is het nog maar de vraag of het er met het boek en de
lezer, en dientengevolge met de perspectieven van de boekhandel, wel zo florissant
voorstaat. De cijfers die we te horen krijgen over het lezen, het leven en het kopen
van boeken zijn meestal nauwelijks of niet gespecificeerd. Met welke boekhandel,
welke uitgeverijen en welke boeken gaat het goed als het met het boek goed gaat?
Hebben die optimistische diagnoses betrekking op alle soorten boeken, op alle typen
en genres? Met andere woorden: gaat de toename van de boekenproduktie en de
uitbreiding van de lezersmarkt gepaard met een toenemende differentiëring van de
vraag, met een kwalitatieve verveelvoudiging van het aanbod - zoals je van een
werkelijk gedemocratiseerde boek- en leescultuur zou mogen verwachten - of is het
omgekeerde het geval: hebben de cijfers vooral betrekking op bepaalde uitgeverijen
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en winkels, op bepaalde typen en genres boeken, en gaat de uitbreiding van het
aanbod, respectievelijk de democratisering van het lezen misschien juist gepaard met
een gelijktijdige nivellering? In dat laatste geval zou de uitspraak dat het goed gaat
met het boek van een vergelijkbaar bedrieglijk gehalte zijn als die dat het goed gaat
met de economie of, wat familiairder, met onze economie. In dat lidwoord en dat
persoonlijk voornaamwoord wordt een eenheid, een symmetrie van belangen
gesuggereerd die geen ruimte laat voor interne verschillen of tegenstellingen. En
wellicht geldt iets soortgelijks voor de gezondheidsverklaring van het boek.
Voor wat de literatuur in Nederland betreft heb ik, bij gebrek aan - althans mij
bekende - kwalitatief georiënteerde onderzoeksgegevens, alleen mijn vermoedens,
en die vermoedens gaan in de weinig aantrekkelijke richting die door recente
onderzoeksgegevens uit landen als Duitsland en Italië wordt aangegeven. Ik zal u
daarvan een globale indruk geven.
Zowel het Duitse als het Italiaanse onderzoek heeft betrekking op de situatie van
ongeveer twee à drie jaar geleden. In beide gevallen was men eropuit om inzicht te
verkrijgen in de vraag welke bevolkingsgroepen boeken kopen, hoeveel boeken men
koopt en ook wat voor soort boeken. Vooral het Duitse onderzoek was met een de
distinctiedrift optimaal bevredigende Gründlichkeit uitgevoerd. Zo onderscheidde
men in de categorie mensen die überhaupt wel eens ooit een boek lezen maar liefst
acht affectieve instellingen tegenover het boek als object - van de haast maniakale
hartstocht van de boekengek tot en met een apathisch soort gedogen van de man of
vrouw die enkel leest als hij of zij absoluut niets beters te doen heeft. Dat alles werd
dan weer gespecificeerd voorde verschillende leeftijds- en inkomensgroepen,
opleidingsniveaus en religies, de verschillen tussen stad en platteland en wat dies
meer zij. Terwille van de overzichtelijkheid zal ik niet ingaan op alle detailverschillen
tussen het Duitse en het Italiaanse onderzoek en volstaan met dé vermelding van de
belangrijkste uitkomsten en conclusies.

Beeldvraatzucht
Omstreeks vijftig tot zestig procent van de mensen koopt ooit wel eens een boek, al
is het maar éénmaal per jaar en al gaat het om Elseviers belastingalmanak of het
nieuwste etiquetteboek voor yuppies. Vastgesteid kan worden dat tv-kijken niet
rechtstreeks en onvermijdelijk tot een complete illiterarisering leidt, maar wel is het
zo - en dat bevestigt het pessimisme van mensen als George Steiner en Neil Postman
- dat de aselectieve beeldvraatzucht van de gezworen tv-kijker slechts combineerbaar
blijkt met de even aselectieve consumptie van geïllustreerde tijdschriften en strips;
het permanent flitsende scherm belet elke meer serieuze lectuur. De boeken die daar
wel eventueel nog in huis komen, dienen meestal een praktisch, een nuttig of een
informatief doel. Iets wat je zou kunnen omschrijven met ‘liefde voor het boek’ komt
er slechts bij hoge uitzondering voor.
Dat is trouwens een algemene tendens: er worden weliswaar steeds meer boeken
gemaakt en gekocht, maar de instelling tegenover het boek verandert. Alleen het
aantal echte lezers, mensen die zich een leven zonder boeken niet kunnen voorstellen,
blijft procentsgewijs ongeveer gelijk - en dat is in elk geval nog een lichtpunt daaronder evenwel, dus in de regionen van de regelmatige of de incidentele lezers,
vindt er een snelle afbrokkeling plaats. Voorzover men nog boeken koopt gaat het
steeds meer om praktische of informatieve boeken, niet om boeken die men leest
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voor zijn esthetische of intellectuele genoegen. Die verschuiving vindt bij mannen
aanzienlijk radicaler plaats dan bij vrouwen, althans bij volwassenen, want bij de
jongeren voltrekt die zich over de hele linie. Ook bij de jongeren is het selecte
gezelschap van mensen met een ware passie voor het boek niet catrastrofaal kleiner
geworden, maar in de regionen daaronder verliest het literaire boek (in de ruime
betekenis van het woord) snel terrein ten gunste van de ondubbelzinnige pulp en,
zeg maar, het gebruiksboek. Zeker is in elk geval dat de externe democratisering van
het onderwijs (het verschijnsel dus dat steeds meer mensen uit alle lagen van de
bevolking een middelbare of hogere schoolopleiding volgen) niet gepaard gaat met
een correlatieve groei van het aantal lezers.
Om u een indruk te geven: in Italië behoort tot de groep van mensen die in het
geheel nooit een boek leest - ongeveer de helft van de bevolking - maar liefst
eenvierde van alle afgestudeerden van de universiteit, bijna de helft van alle
diplomaten, eenderde van alle studenten en eenvierde van alle leraren. Of het beeld
hier te lande véél gunstiger is, waag ik te betwijfelen.

Geïsoleerde lezers
Het onderzoek laat een paar conclusies toe: er is sprake van een sterke polarisering
tussen de ware lezers en de mensen met een hoofdzakelijk of uitsluitend praktische
instelling ten opzichte van boeken; de groepen daartussen dunnen uit. De
democratisering van het boek dreigt met andere woorden gepaard te gaan met een
nieuw type klassenscheiding, dat mij als ongewenst en, in omstandigheden, zelfs
gevaarlijk voorkomt: een triviale massacultuur aan de ene kant - en die is er, zoals
gezegd, bepaald niet meer alleen voor de gedeprivilegieerde sociale groeperingen en een elitecultuur aan de andere kant.
Het is niet zo - denk ik - dat het goede boek verdwijnt, maar de lezers ervan dreigen
geïsoleerd te raken, en het lijkt me evident dat de massamedia daaraan bijdragen.
Als de kijkcijfers heilig zijn, richt men zich op wat voor een zo groot mogelijk publiek
aantrekkelijk is - en dat vertoont in het algemeen weinig gelijkenis met wat er in een
kwaliteitsboekhandel op de planken staat. Succesrijke boeken zijn tegenwoordig
vaak boeken die in directe relatie staan tot de actualiteit of die, in het kielzog van de
tv, tot iets actueels zijn gemaakt. De betere boeken leiden daarentegen juist af van
de actualiteit. De echte lezer hoeft weliswaar niet per se volslagen
werkelijkheidsvreemd te zijn, énige gelijkenis met Canetti's geschifte professor Kien
- die niet naar buiten durfde alvorens zich grondig met boeken te hebben afgeschermd
- vertoont hij hoe dan ook: hij is iemand die niet altijd onmiddellijk aanspreekbaar
is, iemand die zich regelmatig terugtrekt in een mentale ruimte waarin de praktische
eisen van alledag maar moeilijk doordringen. Dat is de reden dat hij in de ogen van
praktische mensen - en in een tijd als de onze worden helaas steeds meer mensen
praktisch - iets schandaleus krijgt: hij doet niet mee en is er met zijn hoofd zelden
bij. Daarmee herinnert hij overigens óók aan een humane voorstelling van beschaving
die even snel bezig is te verdwijnen als ze, onder andere sociaal-economische
condities, gemeengoed zou kunnen zorden.

Nivelleren
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Het mag duidelijk zijn dat ik niet tot de ‘postmoderne’ commentatoren behoor die
de kloof tussen de elitecultuur en de massacultuur al denken gedicht te hebben door
te verklaren dat er tussen kunst en kitsch, tussen literatuur en pulp, tussen muziek
en muzak eenvoudigweg geen wezenlijke verschillen bestaan - zulke verklaringen
zijn alleen maar symptomen van intellectuele deficiëntie, als ze tenminste al uit meer
voortkomen dan uit luiheid of de angst voor elitair te worden gehouden. Evenmin
geloof ik dat de kloof, of de dreigende kloof, tussen elitecultuur en massacultuur
gedicht kan worden door die eerste te populariseren: Mozart vertolkt door James
Last heeft niets meer met Mozart en alles met James Last te maken; Max Havelaar
als televisieserie ‘voor het hele gezin’ leidt niet tot een frequentere lectuur of beter
begrip van het boek, maar versterkt hoogstens de behoefte aan nóg meer van hetzelfde.
Populariseren betekent altijd nivelleren op het laagst denkbare niveau; er ligt een
geperverteerde democratiseringsgedachte aan ten grondslag, waar niemand iets mee
opschiet behalve uiteraard diegenen wie het te doen is om het rinkelen van de kassa.
Voor het niveau van de cultuur is het van vitale betekenis dat er zoveel mogelijk
boekhandels zijn die het spectaculair ogende, maar bij nader toezien altijd bedroevend
schamele en uniforme aanbod van de uitsluitend commercieel gerichte
tijdschriftenboekhandel in kwalitatieve zin overtreffen, niet via schreeuwerige etalages
en opdringerige reclametechnieken maar louter op grond van hun aanwezigheid. Nu
al zijn er vele potentiële lezers die het genot van zo'n oase van kwaliteit in hun eigen
omgeving moeten missen. In de provincie, ook in de middelgrote steden, is de eerder
geconstateerde polariseringstendens pijnlijk duidelijk merkbaar: in veel boekwinkels
moet men zich eerst een weg banen door een pulplabyrint, aan alle kanten beplaveid
met dezelfde eeuwig smachtende borsten, om ergens in het vergeten hart van de zaak
nog op een plankje bestofte boeken te stuiten.
Een kwaliteitsboek winkel, dat is in één oogopslag duidelijk, is geen slagveld van
goedkope aanbiedingen en bedrieglijke kassuccessen. Er worden integendeel allerlei
bedreigde genres behoed voor uitsterven; men wordt er op gelukkige wijze aan
herinnerd dat het boek ook als materieel object meer kan zijn dan een wegwerpartikel,
dat niet alleen het lezen van boeken een passie kan zijn maar evengoed het maken
ervan. Misschien is zo'n boekhandel ietwat unzeitgemäss - ik zou zeggen: des te
beter! Alleen wat niet ondergaat in de actualiteit heeft overlevingskansen.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Brandend geduld door Antonio Skarmeta. Vertaling Tessa Zeiler. Van Gennep, f
29,50. Roman over een adolescentenliefde en de macht van de poëzie, gesitueerd
tegen de dreigende achtergrond van de laatste dagen van Allendes Chili.
Kilometro Lanciato en andere verhalen door Jip Golsteijn. Centerhoek, f 22,50.
Korte verhalen over mensen die ongewone dingen ondernemen.
Aangeschoten wild. Over macht, moraal en politiek door Paul Kuypers en Geert
Mak. De Balie, f 22,50. Een analyse van de recente affaires binnen de Nederlandse
politiek.
Het boek van Huarochiri. Mythen en riten van het oude Peru, zoals opgetekend in
de zestiende eeuw door Francisco de Avila, bestrijder van de afgoderij. Vertaald uit
het Quechua en ingeleid door Willem F.H. Adelaar. Meulenhoff, f 34,50.
Van Sappho tot de Sade. Momenten in de seksualiteit. Samenstelling J. Bremmer.
Wereldbibliotheek, f 42,50. Een bundel artikelen, de neerslag van een seminar over
de seksualiteit als historisch fenomeen, gehouden aan de Rijksuniversiteit van Utrecht
in 1986.
Hoeren en heren in de 19de-eeuwse literatuur door Jaap Harskamp. Hes, f 35,-.
Een vergelijkende studie naar de rol van de prostitutie in Engelse, Franse, Russische
en Nederlandse romans uit de vorige eeuw.
De windeter door Keri Hulme. Vertaling Anneke Bok. De Arbeiderspers, f 29,50.
Korte verhalen over het leven in Nieuw-Zeeland.
Verre paradijzen. Linkse intellectuelen op excursie naar de Sovjetunie, Cuba en
China door A. Aarsbergen. Hes, f 19,50. Een uitdieping van het verschijnsel ‘politiek
toerisme’.
Het grote beestenboek door Kees Stip. Bert Bakker, f 24,90. De beste Trijntje Fops
aller tijden.
Sex en dood tot 14 jaar door Spalding Gray. Bert Bakker, f 39,90. Zes monologen
waarin de Amerikaanse performer/tekstschrijver uitweidt over tragische en komische
gebeurtenissen in zijn leven.
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Pijlen van naamloze liefde. Samengesteld door Hans Hafkamp en Maurice van
Lieshout. Sua, f 34,50. Een bundel artikelen over een dertigtal pioniers van de
homo-emancipatie.
Willem Jacob 's Gravesande. Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap. Ingeleid en
van aantekeningen voorzien door C. de Pater. Ambo, in de serie ‘Geschiedenis van
de wijsbegeerte in Nederland’, no. 13, f 27,50. Teksten van de Leidse
achttiende-eeuwse hoogleraar, die zich vooral voor de natuurwetenschappen
interesseerde.
Libra door Don Delillo. Viking, f 51,40. Importeur Nilsson & Lamm. Roman waarin
een nieuwe theorie over de moord op John F. Kennedy is verwerkt.
Het Milieu onder redactie van Colin Tudge. Vertaling M.M. van der Fluit. Agon, f
72,50. Over de verhouding van de mens met zijn natuurlijke omgeving. Uitgebreid
geïllustreerd.
Story of my Life door Jay McInerney. Bloomsbury, f 39,55. Importeur Nilsson &
Lamm. Derde roman van de schrijver die veel succes had met ‘Bright Lights, Big
City’.
Käthe Kollwitz in kleur door Tom Fecht. Vertaling Jet Sprenkels-ten Hom. Van
Gennep, Prijs tot 1 oktober f 47,50, daarna f 60,-. Reprodukties van schilderijen,
tekeningen en grafiek van de Duitse kunstenares.
Heer op kamer door Willem Brakman. Querido, f 28,50. Novelle die zich afspeelt
in eind negentiende-eeuws Londen.

Geen kunstonderwijs maar apfelstrudel
Een Newyorkse bakvis in het Wenen van de jaren twintig
A design for living Vienna in the Twenties door Lillian
Langseth-Christensen Uitgever: Viking, 214 p., f 49,10 Importeur Nilsson
& Lamm
Ghislain Kieft
Er moeten zo weinig (auto)biografieën van designers geschreven zijn, dat ik er niet
een ken. A Design for Living van Lillian Langseth-Christensen is er bijna een. Lillian
Langseth is ontwerpster en in dit boek beschrijft zij haar leven - althans een klein
deel daarvan, namelijk precies haar leerjaren bij Josef Hoffmann te Wenen. De
ontmoeting met deze beroemde oprichter en leidende Figuur van de Wiener Werkstätte
moet min of meer het belang van dit boek uitmaken. Langseth zelf is geenszins een
bekend ontwerpster. Schweiger noemt haar niet in zijn standaardwerk over de Wiener
Werkstätte, ook komt zij niet voor in Anscombes A Woman 's Touch: Women in
Design from 1860 to the Present Day. Niettemin vermeldt de flaptekst dat Langseth
‘has (...) pursued a dinstinguished doublé career as a decorator and food writer’.
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Eigenlijk is A Design for Living één lange anekdote. Een dochter van bemiddelde
Oostenrijkse immigranten groeit op in New York, raakt als puber via tijdschriften
als Deutsche Kunst und Dekoration, die haar ouders bezitten, in de ban van de
ontwerpen van de Wiener Werkstatte en vooral van Josef Hoffmann, en bewondert
Hoffmann zo zeer, dat haar ouders haar toestaan een opleiding te volgen aan de
Kunstgewerbeschule te Wenen onder leiding van diezelfde Hoffman. Zo bedacht,
zo gedaan. In 1922 in Wenen aangekomen moet het meisje jokken over haar leeftijd,
omdat toelating alleen mogelijk is voor leerlingen vanaf zestien jaar, terwijl Lillian
op dat moment slechts veertien lentes telt.
Lillian Langseth blijft drie jaar aan de school; niet dat de schrijfster het zo expliciet
zegt, maar die jaren zijn - na alle moeite, die het meisje zich getroost heeft - een
teleurstelling. Ze leert heel weinig, moet privé les nemen om althans iets te leren, en
krijgt in feite helemaal geen onderwijs van Josef Hoffmann, die het kennelijk te druk
heeft met andere zaken om aandacht te willen besteden aan een bakvis uit New York.
De teleurstelling wordt echter op een toon van opgewekte verbazing uit de doeken
gedaan, en dat vooral maakt A Design for Living tot innemende lectuur.
Zoals gezegd, was Josef Hoffmann - samen met Koloman Moser - een van de
oprichters van de Wiener Werkstätte, een beroemdheid in zijn dagen, maar privé was
hij iemand met een onopvallende, wat luie levenswandel. De Wiener Werkstätte
kwam in 1903 tot stand, en was een soort ethetische opwekkingsbeweging, zoals er
aan het begin van de eeuw meer waren. Doel was, tot nut van 't algemeen, het
alledaagse kunstzinnig te verfraaien met behulpvan de - ongeveer als wetenschappelijk
ervaren - bevindingen en principes van de beeldende kunst (het is tegenwoordig
nauwelijks meer voorstelbaar hoezeer men in die dagen overtuigd was van het bestaan
van een Kunstwissenschaft). Zulke künstlerische beginselen moesten toegepast
worden op de gebruiksvoorwerpen van alledag: de tafels en de stoelen, de borden
en het bestek. Vandaar typische termen als ‘toegepaste kunst’ en ‘kunstnijverheid’.
In de jaren twintig, als Lillian Langseth-Christensen in Wenen arriveert, is deze
zwaarwichtige en idealistische onderneming al over haar hoogtepunt heen. Hoffmann
maakt in het boek de indruk van een vermoeid, stil en melancholiek man. Eigenaardig
is zijn manier van les geven aan de Kunstgewerbeschule. Hij praat niet met zijn
leerlingen, maar Herr Professor geeft kortaffe opdrachten en aanwijzingen aan een
ondergeschikte, waarde betreffende leerling bij staat. ‘Sie soll es in Holz schneiden,’
sprak hij dan, en verdween achter een deur om de de rest van de morgen niet meer
te voorschijn te komen. Later begreep Lillian Langseth dat Hoffmann het met de
Oostenrijkse staat op de een of andere manier zo geregeld had, dat hij in ruil voor
zijn ‘onderwijs’ kantoor kon houden in een belendend vertrek in de
Kunstgewerbeschule. 's Middags verliet de beroemde ontwerper het pand om de rest
van de dag aan zijn Weense stamtafel door te brengen.
Zo is Vienna is the Twenties - zoals de ondertitel luidt - voor Lillian en haar
leermeester te Wenen absoluut niet flamboyant of meeslepend. Het boek gaat vooral
over gemütlich, Apfelstrudel, stille Nacht, heilige Nacht.
De stad Wenen van Langseth en Hoffmann staat echter vandaag de dag in de
belangstelling als een soort culturele katalysator van twintigste-eeuwse
vernieuwingsdrang. Uit de as van de Dubbelmonarchie verrees een nieuwerwetse
fenix, en het wieken van deze vogel is ook een beetje de vlucht van onze eeuw: Freud,
Kokoschka. Klimt, Loos, Schönberg, Musil, Kraus, Zweig, von Hoffmansthal en
Wittgenstein. Toch verzekerde ons onlangs een oude getuige van het ‘Wenen van
Wittgenstein’, de kunsthistoricus Ernst Gombrich, dat we niet moeten denken dat
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men toen de hele dag naar twaalftonige muziek zat te luisteren. Dat het leven van
alledag zich gewoonlijk weinig aantrekt van ‘de geschiedenis’ is een waarheid die
de anekdote van Lillian Langseth-Christensen zo aardig weerspiegelt.
De herinneringen van Langseth als mädel in Wenen zijn zo alledaags en gering,
dat de schriftelijke mededeling ervan au fond niet gerechtvaardigd lijkt (veel
wetenswaardigheden over beroemde mannen, als Klimt en Kokoschka, blijken uit
de tweede hand). Het gebrek aan pretentie werkt anderzijds verkwikkend, en soms
lees je ook een wonderlijk iets: toen de vader van Lillian zijn dochter via Italië naar
Wenen reed, moest de automobiel wegens gebrek aan vermogen in zijn achteruit de
bergen over!
■
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Sint-Joris en de lichtgewicht draken
Vermakelijke, zij het soms heetgebakerde politieke essays van Bart
Tromp
Een frisgewassen doedelzak Essays en kronieken uit de jaren tachtig door
Bart Tromp Uitgever: De Arbeiderspers, Synopsisreeks, 276 p., f 39,50
Kees Schuyt
In de Inleiding van zijn nieuwe bundel opstellen Een frisgewassen doedelzak bepleit
Bart Tromp een eerherstel voor het politieke essay. Het essay staat als intellectueel
voertuig tussen de soms loodzware academische produkten en de lichtvoetige column.
Het essay is de middellange afstand tussen de marathon van een academisch
proefschrift en de sprint. Die middellange afstand is bij uitstek Tromps terrein, getuige
zijn vorige essaybundels De samenleving als oplichterij en Het falen der nieuwlichters.
Net als de twee vorige bundels heeft deze nieuwe iets uitdagends en polemisch. Bart
Tromp loopt graag nog in korte jongensbroek rond in de universiteit en in de
Nederlandse politiek, zich daarbij weinig aantrekkend van heersende meningen of
gedragen conventies. Overal waar hij dommigheden in of over de politiek constateert
wil hij deze graag voor het publieke forum aan de kaak stellen en hij rust niet voordat
de uitgekozen tegenvoeter voldoende in de hoek is gezet. Bekend is zijn jarenlange
openlijk gevoerde twistgesprek met de vredesbeweging over de plaatsing van
kernwapens. Het verslag van deze botsing van meningen leverde een van de
boeiendste hoofdstukken op. Ook binnen de Partij van de Arbeid deinst hij niet terug
om op naar zijn mening onvoldoende overdachte of beargumenteerde standpunten
in te gaan. Politiek moet met verstand gevoerd worden. Daarom is het van belang
politieke ideeën, opvattingen, stellingen en besluiten, stevig op intellectuele
houdbaarheid te testen.
Tromp is vooral een ijveraar voor bewust gewikte en gewogen politieke
standpunten. Essay en politiek debat vormen aldus levensaders van een krachtige
democratie en met Tromp mogen we de neergang van de kunst van het debatteren
en polemiseren en vooral goed argumenteren in parlement, politieke partijen en
samenleving betreuren. Schrijvend over de nieuwe klasse van beroepspolitici zegt
hij: ‘In deze nieuwe politieke klasse staat denken over politiek nagenoeg gelijk met
het erop nahouden van een afwijkende mening, en is lezen over politiek een luxe,
die men zich niet kan permitteren. Alles ligt vast in programma's en resoluties.
Politieke essays, waarin problemen en ontwikkelingen in minder parochiaal verband
worden besproken, zijn voor de politieke klasse op zijn best een onaangename
herinnering aan wat politiek eigenlijk zou moeten zijn. Maar dat is allerminst
vruchtbare aarde voor de bloei van een genre dat alleen maar gedijt in een omgeving,
waar de besluitvorming niet voorafgaat aan de meningsvorming.’
Een politiek essay stelt echter hoge eisen: het moet over een belangrijk onderwerp
gaan en daardoor een zelfstandig oordeel vellen; bepaalde, veel gebruikte begrippen
mogen verrassend verhelderd worden, ideeën en toestanden voor de lezer(es)
voldoende worden uiteengezet zonder al te veel overbodige details; argumenten
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moeten worden besproken, verdedigd of weerlegd. Bovenal moet het goed geschreven
zijn.
Pas ik deze eisen toe op Tromps nieuwe proeven dan moet ik constateren dat hij
er slechts gedeeltelijk in slaagt, dat hij er in elk geval minder in slaagt dan in de
vorige twee bundels. De hoofdstukken 2, 3 en 6 hebben de aantrekkelijkheid van een
stevige intellectuele ontmoeting. De andere hoofdstukken, voornamelijk
samengevoegd uit talrijke columns, halen noch het niveau noch de belangrijkheid
die nodig zijn om de intellectuele spanning erin te houden. Ze verspringen ook te
vaak van onderwerp. De tot ‘kronieken’ omgedoopte columns geven wel veel
vermakelijke voorvallen en daarmee veel leesplezier (ze zijn allemaal met veel vaart
en humor geschreven), maar ze gaan op den duur vervelen door het lichtgewicht van
de tegenvoeters, over wie Tromp telkenmale zijn superieuriteit wil blijven bewijzen.
Zo haalt hij zijn gelijk op een gemeenteraadslid in Hellevoetsluis, een lokale
cursiefschrijver, een verbeten discussiant op een Tilburgs forum, een Pakistaans
politicoloog waar niemand nog ooit van gehoord had, de Groene-columniste A.
Grewel, drs. W. Deetman en wie al niet. Het is aandoenlijk en vermakelijk de verve
te zien waarmee Tromp als een ware Sint-Joris de draak steekt met de domheid en
de expressiviteit van zijn tegenstanders, maar te veel van die ondermaatse
tegenstanders gaat op den duur vervelen. Daarmee wordt het politieke essay niet in
ere hersteld. Hij vergeet mijns inziens te vergeten, met name het vele kleinzeer, dat
vermoedelijk alleen hijzelf zich nog herinnert. De column als vijand van de
essayistiek. De drieduizend meter lopen is toch niet hetzelfde als vijftien keer de
tweehonderd meter.

Bart Tromp

Want waar zijn aandacht uitgaat naar belangrijke vraagstukken
(verzorgingsstaatscrisis, het sociaal-democratische denken, de vredespolitiek, de
plaats van de godsdienst in de moderne samenleving) en waar hij in discussie treedt
met sterke opponenten - zoals in zijn vroegere bundels het geval was - slaagt hij wel
in zijn opzet.

Maakbaarheid van de samenleving
De eerste stevige ontmoeting komt naar voren in hoofstuk 2 en 3, waarin hij Daniël
Bells opvattingen over de moderne samenleving bespreekt en in Bell een krachtige
vertegenwoordiger van de stroming van het neoconservatisme herkent. Volgens
Tromp moet de neoconservatieve boodschap dat de idee van de maakbaarheid van
de samenleving tot allerhande onbedoelde negatieve gevolgen heeft geleid, serieus
genomen worden. Het is een uitdaging aan het linkse, c.q. sociaal-democratische
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denken, dat een antwoord moet vinden op de neoconservatieve kritiek op de
verzorgingsstaat.
Tromp karakteriseert het neoconservatisme als ‘de wraak van de sociologie op de
politiek’. Deze even beknopte als onduidelijke karakteristiek behoeft nadere uitleg:
‘Met politiek doel ik niet op het handwerk van het omgaan metmacht, maar op de
moderne idee van politiek, die met de Franse revolutie ontstond en die in de loop
van de 19e en 20e eeuw steeds meer uitbreiding heeft gevonden. Het gaat hier, grof
gezegd, om de idee, dat de samenleving vanuit het politieke centrum te kneden is als
ware ze een klomp klei - een idee die bijvoorbeeld naar voren komt in de prachtige
frase van Troelstra dat politiek is “vorm geven aan de toekomst”.’ De
neoconservatieve politici en in hun kielzog enkele sociologen keren zich tegen dit
activisme en bestrijden de idee dat de samenleving vanuit de cockpit van de staat te
besturen valt. De sociologen staan dan inderdaad in de klassieke traditie van hun
vak, die steeds de autonomie van de samenleving tegenover de rationaliteit van
maakbaarheid en beheersbaarheid heeft verdedigd. Op deze wijze neemt de sociologie
wraak op de politiek. Toch is de uitdrukking ook verwarrend. Want zij kan suggereren
dat het neoconservatisme vooral een uitvinding is van sociologen, terwijl dit geenszins
het geval is. Integendeel. Economen en politici nemen in het neoconservatisme vooral
wraak op de veelal overspannen verwachtingen van het door de sociale wetenschappen
in het algemeen (waaronder ook de psychologie en psychiatrie) gevoede idee van de
almacht van interventies. Voor zover deze ideeën overdreven waren, moesten de
nieuwlichters wel falen. Een herwaardering van menig idee uit de jaren zeventig is
ook in sociaal-democratische kring volop in de gang, maar Tromp gaat wel erg snel
over tot het formuleren van ‘het dilemma van links ten opzichte van het
neoconservatisme’: ‘Het dilemma van links dat door de neoconservatieve aanval in
het licht is gezet, houdt dus dit in: ofwel men ontwikkelt een intellectueel houdbare
en realistische theorie over de overgang naar het socialisme, ofwel, men geeft de
mythen van die overgang op en definieert zich in termen die werkelijk als norm
kunnen dienen voor het politieke handelen.’
Moet links het streven naar een ‘kwalitatief andere samenleving’ nu werkelijk
opgeven? Het neoconservatisme geeft Tromp aanleiding om het oude lijk van de
theorie van de overgang naar het socialisme nog eens morsdood te verklaren - en zo
alsnog zijn gelijk op niet nader genoemde opponenten uit de jaren zeventig te halen.
Maar de neoconservatieve soep hoeft toch niet zo heet gegeten te worden, dat meteen
een achterhoedegevecht moet worden geleverd met dit klassiek marxistische leerstuk?
Tromp geeft allereerst zelf aan dat een aantal stellingen van de neoconservatieven
empirisch niet houdbaar zijn: de verzorgingstaat heeft helemaal niet op alle punten
desastreus gefaald. Hier past een nauwgezette wetenschappelijke specificatie als
antwoord op het te snel generaliserende en moraliserende conservatieve denken een verwildering van het politieke denken, waar Tromp bij andere gelegenheden
juist fel tegen gekant is. Natuurlijk is de samenleving niet volledig maakbaar en
natuurlijk roepen overheidsprogramma's onvoorziene gevolgen op in het handelen
van mensen. Maar ten eerste is de waardering van dergelijke onvoorziene gevolgen
geen bij voorbaat uitgemaakte zaak: men kan de vele onvoorziene effecten van de
collectieve solidariteit van de verzorgingstaat, bijvoorbeeld een vergemakkelijkte
individualisering of een hedonistische levenswijze, zowel moreel positief als negatief
waarderen. Ten tweede kunnen de voorbeelden van maakbaarheid op kleine schaal,
de kleine bijna onopgemerkte veranderingen door interventies, in de loop van dertig
jaar ‘politiek’ tot een kwalitatief andere samenleving hebben geleid. Op de vraag of
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de samenleving al of niet maakbaar is past hetzelfde antwoord als op de vraag (ooit
door Frijda gesteld) of mensen kunnen denken. In beide gevallen is het antwoord:
‘Ja, maar een klein beetje.’ In dit kleine beetje maakbaarheid kan precies het verschil
liggen tussen een humane en een niet humane samenleving.

Bekvechten over de vrede
In het hoofdstuk ‘Vechten voor Vrede, een kroniek 1979-1987’ doet Tromp op vaak
geestige en altijd onderhoudende wijze verslag van zijn openlijke twisten met de
vredesbeweging, met name het IKV van Mient Jan Faber. Zijn kritiek richt zich
vooral op de moralisering en herkerkelijking van de politiek, die een rationele
belangenafweging onmogelijk dreigen te maken. Ook wijst hij op het verkeerde,
althans opportunistische gebruik van wetenschappelijke kennis ter ondersteuning
van het IKV-standpunt. Hij brengt in dit hoofdstuk veel polemisch geschut in het
geweer tegenover polemologisch geschutter. De stijl van polemiseren, die hij ook in
zijn andere kronieken toont - hij schijnt er net als Marx écht plezier in te hebben om
domme mensen nog eens extra af te kraken - doet in dit hoofdstuk soms afbreuk aan
de ernst van de inzet van de strijd. Het politieke essay daalt dan af naar het niveau
van eenvoudig bekvechten met jongens van de lagere school, terwijl jezelf al op de
‘hoge’ school zit. Ook in de weergave van de argumenten van de tegenstanders
vermoed ik hier en daar een al te grote versimpeling. Zo bijvoorbeeld: ‘Het ontstaan
van sociale bewegingen, actie- en protestgroepen wordt in de alledaagse interpretatie
van de sociale werkelijkheid meestal verklaard als het antwoord op onduldbaar
geworden onrecht of acute noodsituaties. De ernst van het probleem waarop het
protest het antwoord is, wordt afgemeten aan de omvang van het protest; vervolgens
wordt de aldus gemeten grootheid weer gebruikt om de omvang van het protest te
verklaren.’ Dergelijke redeneringen van tegenstanders zijn natuurlijk erg gemakkelijk
door te prikken, maar in zijn ijver om veel van dergelijke onzuivere of niet geheel
redelijke redeneringen te ontmaskeren, gaat Tromp zelf een beetje het intellectuele
niveau van zijn tegenvoeters benaderen en verliest hij de eisen en de ernst uit het
oog waar nu juist de waarde van een politiek essay en een onafhankelijke mening
op berusten.
Tromp heeft gelijk als hij beweert dat de (on)veiligheid van Nederland niet
aanwijsbaar groter of kleiner wordt als er een paar kernwapens meer of minder zouden
worden opgesteld. Met deze common-sense-redenering trapt hij echter op vele levende
zielen. Hij heeft ook gelijk als hij wijst op het gevaar van herkerkelijking van de
politieke besluitvorming, eveneens wanneer hij wijst op de inconsistentie bij sommige
linkse denkers die de invloed van confessie op andere politieke issues verfoeien,
maar niet als het gaat om kernwapens. Maar zijn intellectuele werk is lang niet af als
het bij dit soort zaken blijft, althans hij zou zich daar niet tevreden mee mogen stellen.
Men kan immers ook op niet-kerkelijke gronden goede argumenten, ja argumenten
aanvoeren tegen verdere uitbreiding van de plaatsing van kernwapens. Niet alle
argumenten in dat debat zijn af te doen met ‘metafysische kletskoek’. In zijn strijd
tegen de moralisering van de buitenland-
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se politiek door het IKV ontgaat hem kennelijk het feit dat bij de Amerikaanse
bondgenoot dergelijke moralisering pro plaatsing van kernwapens - Reagans empire
of evil - altijd volledig onderdeel geweest is van de gevestigde buitenlandse politiek.
Misschien ontging hem dit niet, maar hij maakt er nergens melding van.
Voor een intellectueel overtuigend politiek essay zijn dit slordige
onvolkomenheden, die door zijn bijtende ijver het ongelijk van het IKV te bewijzen
in zijn betoog geslopen zijn. In zijn stapsgewijze uiteenrafeling van de
wetenschappelijke onhoudbaarheid van de zogenaamde Osgood-theorie, die door
het IKV in herbewerkte vorm was gebruikt, laat hij het interessantste punt in het hele
wetenschappelijke, politieke en morele debat over het gebruik of de afschrikwekkende
werking van kernwapens eenvoudig ongebruikt liggen. Dit is namelijk het punt dat
geen enkel standpunt in deze kwestie wetenschappelijk te onderbouwen is. De voors
en tegens van de eenzijdige ontwapening of van de afschrikkingstheorie geven slechts
een prachtige hedendaagse illustratie van het inductieprobleem: ook als de theorie
van afschrikking gisteren en eergisteren een allesvernietigende oorlog heeft
voorkomen, mag daaruit geenszins de conclusie worden getrokken dat die theorie
morgen en overmogen weer zal opgaan. Na een tachtigjarige oorlogsvrije periode
kán uiteindelijk, onder ongelukkige omstandigheden, een achturige vernietigingsslag
volgen. Nobody knows. Hier past praktische wijsheid van staatslieden en
staatsburgers.
Dat Tromp dit overigens wel weet blijkt in een kleine, niet nader uitgewerkte
paragraaf op pagina 190 waar hij schrijft: ‘Het behoud van de vrede en het voorkómen
van een nucleaire oorlog heeft nooit berust op een onweerlegbare redenering en
daarop zal het ook nooit kunnen berusten. Dit inzicht zou zowel de voorstanders van
elk beleid als de critici ervan tot voorzichtigheid en nederigheid moeten manen.’
Deze en soortgelijke juiste en tegelijk sceptisch-relativerende constateringen, die
het lezen van Tromps vorige essays tot een aangename bezigheid maakte, vindt de
lezer nu in te lage frequentie. Je zou gewoon wensen dat Tromp zich voortaan weer
aan wat zwaardere onderwerpen waagt en zich intellectueel zwaardere tegenvoeters
aanmeet dan Mient Jan Faber of de leden van de gemeenteraad van Hellevoetsluis.
■
Kees Schuyt is hoogleraar bestuurssociologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden.

De werkelijkheid lezen in de glimlach van de golven
Bij de dood van Stefan Themerson (1910-1988)
Willem Otterspeer
Er bestaat een aantal sociale notities die even wezenlijk als vanzelfsprekend zijn,
even moeilijk te omschrijven als gemakkelijk aan te voelen, even zwaar om je eigen
te maken als eenvoudig om bij anderen te ontkennen. Dingen waarvan Augustinus
gezegd zou kunnen hebben: zolang je er niet naar vraagt, weet ik het, zodra je dat
wel doet, weet ik het niet. Augustinus zei dat over het begrip tijd. Ik heb het over
dingen als gezond verstand, fatsoen.
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Misschien zijn er bepaalde tijden - crises, oorlog - waarin voor iedereen duidelijk
is wat ermee bedoeld wordt. Dat komt wellicht omdat er een noodzakelijk evenwicht
is, omdat er zoiets als een constante hoeveelheid gezond verstand op de wereld
rondwaart en de ellende van het moment veroorzaakt wordt door een lijdelijk
overwicht van het tegendeel. Overigens is dat een nogal optimistische gedachte.
Maar het kan ook zijn dat in tijden van rampspoed meer de nadruk komt te liggen
op daden dan op intenties, zodat ethiek een veel zichtbaarder onderwerp heeft. En
even misschien ontstaat al die ellende wel omdat we in tijden van rust ons zo graag
concentreren op de goede bedoelingen, wat daarvan ook de consequenties zijn.
Hoe het zij, gezond verstand en fatsoen, het zijn woorden om van aan het zuchten
te slaan, verwarrende begrippen, en als je, zoals ik, om maar met een stalinistische
bekentenis te komen, achter menige mode hebt aangelopen en alle denkbare domheden
van het enthousiasme hebt begaan, een mentor vindt die je werkelijk aan het denken
zet, dan heb je geluk. Van lezen kun je wijzer worden, van de lectuur van Stefan
Themerson ben ik in ieder geval iets verstandiger geworden.
Stefan Themerson, die in 1910 in Polen werd geboren en vorige week stierf, is in
Nederland pas bekend geworden sedert zijn Huizinga-lezing in 1981, getiteld The
Chair of Decency. Zelf heb ik hem maar één keer ontmoet, net na die lezing, op de
boekenmarkt van de kleine uitgeverijen in Paradiso en diezelfde avond bij zijn
uitgever, Jaco Groot. In Paradiso heerste de gekte van het enthousiasme: een strijkje
met een wonderlijke violiste op zilveren pumps, een Belgische jongen die heel hard
vieze woorden in de microfoon spetterde, een doodverlegen meisje daarna, met
piepkleine gedichtjes. Eén las terwille van het effect twee maal hetzelfde gedicht
voor, een ander weigerde om dezelfde reden gebruik te maken van de microfoon.
En tussen al dat krakeeel die kleine heer, Britser dan een Britse filosoof er uit kan
zien maar met een oeuvre zo eigen, zo volstrekt vrolijk, erudiet, dat hij helemaal op
zijn plaats leek in die gekke volière.
Zijn vrouw Franciszka - ze stierf in juni; ze zijn slechts twee keer een paar maanden
gescheiden geweest, in 1940, toen ze elk afzonderlijk naar Londen vluchten, en na
haar dood - was er ook. Samen met Stefan had ze voor de oorlog een aantal
avant-gardefilms gemaakt, waarvan alleen Het avontuur van een brave burger uit
1937 nog bewaard is gebleven. Na de oorlog kreeg ze naam als beeldende kunstenares
en verluchtte ze ook de boeken van haar man. ‘Bij Stefan werkt de geest,’ heeft ze
ooit gezegd, ‘als ik werk is mijn geest in slaap. Mijn handen lopen op mijn gedachten
vooruit.’ Ik raakte met haar in gesprek en vroeg: ‘Hoe kun je je handen vertrouwen?’
Door een langdurige aandacht van tevoren en na afloop het gevoel dat het klopt, zei
ze. ‘Ken je tekeningen van apen? Een chimpansee krijgt een potlood en het eerste
wat je ziet is de verbazing over de lijn die hij trekt. Ik ken diezelfde verbazing. Als
die apen een tijdje bezig zijn geweest, houden ze opeens op, beginnen te hippen en
te schreeuwen. Geef je ze dan een nieuw vel, dan beginnen ze inderdaad weer te
tekenen. Het vorige blad was blijkbaar voltooid.’ Nadat ze dat had gezegd greep ze
me bij de arm en barstte in lachen uit. ‘Als je me maar nooit beschrijft als een
overgroeide aap.’
Aan Stefan vroeg ik hoe hij de Huizinga-lezing vond. ‘Ik hoorde mezelf een beetje
te veel,’ zei hij. Ik had een boekje voor hem mee gebracht van een zekere Pérès die
beweerde dat Napoleon helemaal niet bestaan had maar louter een metafoor van de
zon was. Dat amuseerde hem. Hij vroeg of ik het geschreven had. Dat amuseerde
mij. Hij gaf mij zijn meesterwerk, Bayamus and the Theatre of Semantic Poetry.
Zoals de handen van Franciszka zeker van invloed zijn geweest op het denken van
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Stefan, zo zijn het steeds vrouwen die op cruciale momenten de ‘ik’ in zijn boeken
op een goed idee brengen.

Barmeisje
Die ‘ik’ betreedt met Bayamus een bordeel. Werd ooit een wat groot uitgevallen
mannelijk lid wel een derde been genoemd, Bayamus is in het bezit van drie benen
en hij wordt gedreven door de idee van voortplanting. Door de schrijver voorgehouden
dat zoiets zich een bordeel niet licht laat verwezenlijken, treedt hij het pand binnen
met het opgewekte citaat: ‘Je sème à tout vent.’ Terwijl Bayamus zijn tragisch
[Vervolg op pagina 7]

Humeuren & temperamenten
Melancholie
Gerrit Komrij
P. Hermanides
Door de literatuur en de kunsthistorie is geen temperament zo uitgeknepen als de
melancholie. Vaak werd ze, in de opeenvolgende stromingen van de cultuur, weer
met lucht gevuld om opnieuw als spons dienst te doen. Leverzucht, Weltschmerz,
depressiviteit. Spleen, saudade, romantiek. Empfindsamkeit. Neurose.
Ze had te maken met maan en rook. Met de verdubbeling van de nareist en de
zelfonteigening van de slaapwandelaar. Ze was de pelikaan die zich in de borst pikte
en de oester die de parel in zich borg. Ze was het funeste ei waarop vergeefs en
tijdloos werd gebroed en de nog onbekende toonladder.
Nu eens was ze een absolute voorwaarde voor het kunstenaarschap, dan weer
kreeg ze van de satirici en de cynici de wind van voren omdat ze zo in strijd zou zijn
met de creatieve energie. Soms leek ze van binnenuit te komen, als iets aangeborens,
in een andere cultuurperiode vormde ze ogenschijnlijk weer een door de buitenwereld
opgeroepen reactie. Ze was het centrum van een cultus, of de vijand bij uitstek. De
muze of de moordenaar. De bron van het genot, of degene die juist alles verlamde.
De melancholie was de vaste begeleidster van het intellect. Ze was het temperament
van degene die nadacht, boven en buiten het gewone volk. Melancholie was alles
wat ongewoon was. Hoe groter de intelligentie, hoe groter het inzicht en de
somberheid over dat inzicht. De wereld beantwoordde niet aan de verwachtingen en
daaruit vloeide de ironische houding voort. Er was geen melancholie zonder ironie.
De melancholie was het irrationele dat door de rede werd voortgebracht.
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Zoals de ironie het kind van de melancholie was, zo was de ironie weer de moeder
van het experiment. De kunst raakte los van het verhaal. Ze viel niet meer samen
met onze lijfelijke ruimte en chronologie. Doeken en teksten begonnen het steeds
vaker over zichzelf te hebben, er ontstond een tekst over de tekst of een afbeelding
vol interne samenhangen. De oorsprong van het modernisme.
Allemaal gevolgen van de licht- en schaduwzijde van de melancholie.
Doodlopende straten allemaal. De ironie leidde tot collectieve neurosen en
bloedvergieten, het modernisme tot navelstaren en steriliteit. De melancholie verloor
haar kracht. Als we het nu nog over melancholie hebben bedoelen we enkel een
artistiek handjeklap met sentimentaliteit en krokodilletranen.
Een nieuwe wedergeboorte zit er niet in, nu zowel de ironie als het modernisme
tot hun uiterste consequenties zijn doorgetrokken - en dat niet alleen door de literatuur
en de kunsthistorie. Er zijn zo veel golven van melancholie geweest, en zo veel
golven die daar tegenin gingen, dat de melancholie een museumstuk is geworden,
een bezienswaardigheid uit voorbije tijden. Ze bestaat niet meer. Niemand van ons
zal er nog aan lijden, zoals we ook geen pyramiden meer zullen bouwen, kruistochten
ondernemen of per stoomboot naar Indië varen.
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[De werkelijkheid lezen in de glimlach van de golven - vervolg]

Stefan Themerson

werk verricht, onderhoudt de schrijver zich met een van de andere dames. Dat wil
zeggen, hij praat met haar, want zeelucht opsnuiven, naar schilderijen kijken en de
liefde bedrijven zijn voor hem te persoonlijke aangelegenheden om in het openbaar
te doen. De dame doet haar kleren weer aan en helpt hem eem naakte waarheid te
ontdekken door gedachteloos een liedje te zingen waarvan de scabreuze inhoud haar
ontgaat. Dan realiseert de schrijver zich: ‘Wij allemaal raken de betekenis kwijt van
de woorden die we gebruiken; we stellen ons tevreden met verbale formules; bang
voor de werkelijkheid gebruiken we alleen maar stereotype uitdrukkingen, we eten
liever leuzen, we slapen liever met clichés.’
Door dit inzicht wordt de semantische poëzie geboren: ‘Ik begreep dat de actie
zelf van het ontdekken van die naakte waarheid de geest kan verrijken, haar kennis
kan geven, haar mogelijkheden verruimen, schoonheid kan geven aan haar gedachten.
En ik wist nu dat de beste weg om die te ontdekken was de mystificerende aureolen
van conventionele, traditionele, patriotische, morele, pittoreske associaties weg te
werpen en dit te doen door de woorden te vervangen door definities in emotioneel
neutrale woordenboeken woorden, streng nauwkeurig, confom vereiste standaarden
van precisie.’
Semantische poëzie is voor Themerson de simpelste verwoording van het rijkste
gevoel. Als voorbeeld geeft hijzelf een gedicht dat hij vond in E.B. Taylors
Anthropology. ‘Jongere broer niet/Zoon niet/hierna zal ik/weerzien ooit.’ Zelf heb
ik altijd het mooiste voorbeeld gevonden Schierbeeks gedicht over een begrafenis:
‘Allen gingen/jij ook/ik bleef.’
Maar de semantische poëzie wil niet alleen zuiver in de esthetische maar ook in
de morele zin zijn. Want een gedicht als ‘Gerontion’ van T.S. Eliot mag dan wel
mooi zijn, maar het is tegelijk ‘zowel moreel verdorven als intellectueel oneerlijk’
door zijn antisemitisme. Wie zal dit probleem oplossen? Een lieflijk barmeisje.
In Lógic, Labels and Flesh krijgt de wat zorgelijk ogende Themerson in een pub
met een pint de vraag toegeschoven waarom hij er zo raar uit ziet. ‘Omdat ik denk,’
antwoordt hij. ‘Waarover dan?’ wil het barmeisje weten. ‘Over het denken,’ antwoordt
Themerson. Dat kan niet, volgens het meisje, tenzij je rijk of gek bent. Uiteindelijk
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moet denken over iets gaan, desnoods over het huis dat Jan bouwde, dus over ‘This
is the farmer sowing his corn/that kept the cock that crowed in the morn’. Maar als
een vrolijke klant invalt: ‘You kiss the maiden that kept the cock,’ krijgt hij van het
meisje te horen dat hij op zijn taal moet letten. En hiermee heeft Themerson de
bouwstenen voor een filosofie die het gevaar, zelfs dat van de poëzie, moet
neutraliseren: beginnen met de werkelijkheid en op je taal lettten. De ‘mens sana’
van een barmeisje, daarover gaat de filosofie van Themerson.
Het gezonde verstand is voor Themerson vooral goed uit je ogen kijken, het is
‘het proces waarin we de werkelijkheid lezen in de glimlach van de golven’, een
synesthestische gevoeligheid die hij ‘awareness’ noemt, een combinatie van
opmerkzaamheid en bewustzijn. Dit bewustzijn prikt geen etiketten op, het deelt niet
in klassen in. Dat zijn allemaal onverplichtende produkten van de menselijke geest,
ze halen uit elkaar wat bijeen dient te blijven. We moeten niet denken in klassen,
zegt Themerson, maar in coördinaten. We moeten de dingen niet reduceren tot een
bepaald kenmerk, maar ze in samenhang met andere kenmerken beschrijven, met
behulp van een grafische voorstelling ‘die zo schetterig arbitrair is dat hij ophoudt
arbitrair te zijn’. Wat Themerson beschrijft is een open geest in een open maatschappij;
hij wenst mensen die individueel zijn zonder gemeenschappelijke kenmerken te
verliezen én het oog daarvoor.
Slechtheid of schofterigheid, zegt Themerson, is altijd te wijten aan onkunde en
slecht redeneren, ‘het niet op de hoogte zijn van de feiten en een logica die niet weet
dat er geen logische reden is om te bedenken dat mijn of jouw gemak meer waard
zou zijn dan dat van hem of haar’. En de fout waarin we vooral niet moeten vervallen
is goede bedoelingen met kwade middelen te willen verwezenlijken: ‘Het gebruik
van kwade middelen om bepaalde doeleinden te bereiken vernietigt die doeleinden.’

‘To be nice’
Opvallend aan de filosofie van Themerson is - hoewel naar verluidt zijn laatste roman,
Hobson's Island, die binnenkort bij uitgeverij De Bezige Bij verschijnt, nogal
pessimistisch is - dat die zo optimistisch is. Agressie zou volgens Themerson cultureel
zijn maar tederheid biologisch. Er bestaat een biologisch altruïsme, die een houtduif,
hongerig en verlaten door het mannetje, op haar nest houdt, die een carnivoor
verhindert zijn jongen op te eten. ‘Bij het voortschrijden van de tijd,’ zei hij in zijn
Huizinga-lezing, ‘maakt deze logische absuriditeit van het niet alleen voor jezelf
zorgen dat het beest het veld van het fatsoen uitbreidt van het nest naar de kudde, de
stam, het ras, de klasse, de natie - de hele soort? In elk geval, zo'n opeenvolging zou
ik vooruitgang noemen. En ik zou ervan uit willen gaan dat ze in gang gehouden
wordt, niet door geloof in fetisjen, niet door Grote Illusies, niet door aggressie (...)
maar door haar eigen evolutionaire momentum, ondanks onze culturele balansen,
onze Grote Doelen, nobel of slecht.’
Dit is de optimistische filosofie van Stefan Themerson en ieder die wil krijgt haar
aangereikt door een vrolijk spervuur van woordgrapjes, dolzinnige invallen,
allervreemdste dialogen, zittend in een bar, bordeel of theater, staande in een straat
in Londen, levende in een mierenkolonie, waar maar plek is voor liefde en een praatje.
‘To be nice’ is zijn even simpele als ingewikkelde boodschap.
Toen ik hem daags na de Huizinga-lezing nog sprak, zei hij dat hij eigenlijk nooit
meer sprak van opinies maar van gevoelens. Het is toch meestal de rationalisering
daarvan die onze mening vormt en gevoelens waren zoveel directer. Fundamenteler.
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‘Maar ze behoeden ons niet voor fouten,’ wierp ik tegen. ‘Mijn vrouw en ik kunnen
over dezelfde personen sterk uiteenlopende gevoelens hebben.’ ‘Ook over elkaar?’
vroeg hij lachend. En hoe dat dan wel kwam, vroeg hij verder. ‘Ik denk, als ik het
zwart-wit stel, omdat ík kijk of mensen boeiend zijn en zij of mensen aardig zijn.’
‘Ik had je vrouw moeten ontmoeten,’ zei hij lachend. ‘Maar die heeft minder van u
gelezen,’ riep ik onnozel uit. ‘Dat zou dan nog minder gevaarlijk geweest zin.’
Themerson had gelijk. Evenals de meevliegende meeuwen tot de lading van het
schip gerekend kunnen worden, is het gevoel van een ander over jou deel van je
persoon. Dat was misschien de reden dat hij zo terughoudend kon zin in
vraaggesprekken, zodat sommigen weg moesten gaan na een middag lang ‘I don't
know’ aangehoord te hebben en waarom zelfs vrienden als Nicolaas Matsier of Rudy
Kousbroek niet veel verder kwamen. Dat was in ieder geval de reden dat ik het niet
erg gevonden heb Themerson nooit meer ontmoet te hebben. Zijn werk was voor mij
al lang ‘klassiek’ geworden; zijn boeken herlas ik voor plezier en herkenning, maar
ze hadden hun werk gedaan. Zijn dood is voor mij geen reden voor verdriet. Wel een
aanleiding voor dankbaarheid.
■
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Met de stemmen van Boon en Van Paemel in de walkman
Het prozadebuut van Bert Vanheste
Eeuwig en drie dagen door Bert Vanheste Uitgever Meulenhoff, 213 p., f
34,50
Wim Vogel
Verwarrend is het allemaal wel. De auteur heet Bert Vanheste, zijn hoofdpersoon
Bertha van Craeijnest. Beiden zijn in 1937 geboren in West-Vlaanderen, hij in Pervijze
dat in zijn debuut Eeuwig en drie dagen Paradijsegem wordt genoemd. Beiden
studeerden in Leuven en zijn sedert 1972 lid van de sectie Nederlands van de
Nijmeegse universiteit. Zij staat op het punt hoogleraar vrouwenliteratuur te worden,
hij publiceerde onder meer over literatuursociologie en over Louis Paul Boon. Dat
laatste is te merken want zonder dat dorp in Vlaanderen waar menigeen kennelijk
zijn eigen kleine oorlog met de dogmatische autoriteiten aan moest gaan, en zonder
de collagetechniek van Boon waarin de dagelijkse realiteit onder spanning staat door
de verzinsels en innerlijke reacties van zijn personages, zou Vanhestes debuut niet
zijn verschenen.
De auteur doet niet geheimzinnig over die invloed. Het vriendje van de jonge
Bertha wordt onbekommerd Valeer-Traleer genoemd, zo heette immers ook Ondinekes
broertje uit Boons Kapellekensbaan en op de laatste bladzijden van de roman neemt
zowaar Alex-Sandra van Paemel het woord, het zusje van Pamela uit De vermaledijde
vaders van Monika van Paemel. Ook haar oeuvre moet Vanheste goed gelezen
hebben. Haar bezwerende staccatostijl imiteert hij moeiteloos. Wie schreef: ‘De
keizer. Wagner. Sieg Heil. Wierook. Schoten. Vorwarts. Vluchtende stootkarren op
kasseiwegen. Mama, Mama, mijn pop. O dierbaar België. Gelaarse stappen. Teutoonse
marsmuziek...’ en wie: ‘Naar Oostland willen wij varen. Heidewitska, vooruit geef
gas, dat oude getreuzel komt niet van pas. Sluit de rangen. Kameraden! Toekomstige
strijdmakkers. Mannen van stavast. Laatste generatie die nog gedwongen Frans zal
leren. De grote depressie...’? Monika van Paemel werd ooit door Aad Nuis de dochter
van Boon genoemd. Eeuwig en drie dagen is dan ook een incestueus produkt. Hoe
gewenst, hoe oorspronkelijk is Vanhestes eersteling?
Bertha van Craeijnest, achtenveertig jaar, zal de eerste Nijmeegse hoogleraar
vrouwenliteratuur worden. Die zekerheid ondermijnt haar zelfvertrouwen. Irritaties
en overspannenheid leiden tot een zesdaagse comateuze toestand waarin heden en
verleden dooreen lopen. Man en kinderen worden vreemden. Bertha ervaart hoe zij
in scherven valt, hoe ‘de beschermende dijk, waar ik decennia aan gebouwd heb,
weggeslagen (wordt)’. Wel slaagt zij erin haar verwarring op papier te krijgen en het
resultaat daarvan is (natuurlijk) een therapeutische roman waarin de angsten
weggestopt, opgeborgen kunnen worden, waarin zij probeert ‘te achterhalen hoe het
begon’. Zij wordt de archeologe van haar eigen verleden.
Dat verleden is echter niet zó eigen. Ik kende het al. De kasseiweg, het staminee.
Nonkel Lowie. Zuster Benedicta op de lagere school, Sophie de koe die tochtig is.
Zuster Prudentia op het pensionaat, het kindeke Jezus alom, de IJzer en het Vlaamse
land waar ook vroeger al het leven niet zo schoon was. Vanheste schrijft gelukkig
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niet slecht, ook zíjn Ondine ontroert. Het is een intelligent en introvert kind dat
weigert slachtoffer te worden van haar beperkte en dogmatische milieu en dat daarom
zich jong letterlijk verstopt, zich later afzet tegen het geloof en tegen de rol die zij
als meisje zou moeten vervullen, om uiteindelijk helemaal te vervreemden van haar
omgeving. Tweemaal eerder heeft die vervreemding tot ‘een verscherving’, een
depersonalisatie geleid. Waren toen de muziek en de literatuur een goede medicijn,
dit keer moeten de wortels bloot, moet ze zichzelf terugvinden, moeten de chaotische
filmbeelden uit het verleden aaneengelast worden tot een roman die haar verzoent
met hier en nu en met de toekomst.

Antimaterie
Zoals Tereza uit De ondraaglijke lichtheid van het bestaan altijd bang is dat iemand
haar op een dag zou zeggen: jij hoort hier niet! Ga terug naar waar je vandaan komt!’
zoals zij zich ook schuldig voelt omdat zij haar moeder en haar milieu in de steek
heeft gelaten, zo tobt ook Bertha met die tegenstrijdige gevoelens. Ze weet dat
weerlozen als zij, als Valeer-Traieer, verknipte mensen worden als ze blijven, ze
voelt ook hoe ze ondanks dat alles teruggetrokken wordt naar dat dorp in Vlaanderen.
Het grondmotief van de roman, ‘het me bewust maken van de woorden en de
handelingen die mij, zonder dat ik het besefte, vervormd hebben,’ wordt degelijk
uitgewerkt. Bertha reconstrueert haar jeugd als een gestadig toenemend
vervreemdings- of als een moeizaam bevochten ontvoogdingsproces. En al die
stilistische, compositorische en inhoudelijke invloeden van Louis Paul Boon en van
Monika van Paemel zouden nog acceptabel zijn als Vanheste het laatste hoofdstuk
weggelaten had. Hij neemt je daarin mee naar 1999 en laat zien hoe het mannelijk
symbool bij uitstek, althans in Vlaanderen, de IJzertoren, als een soufflé in elkaar
zakt. De antimaterie (?) die daardoor vrijkomt, graaft een sleuf om Paradijsegem en
een driehonderd kilometer lange bedding voor de as Paradijsegem-Nijmegen
waarlangs een culturele, Esperanto-sprekende samenleving opbloeit. Het verslag van
dit dekselse gebeuren krijgen we van Alex-Sandra van Paemel, geassisteerd door
Winnie (Mandela), door Eva, de feministische dochter van Bertha en door Bertha
zelf. Maar De vermaledijde vaders eindigde toch ook al met een, zij het heel wat
minder utopisch, visionair beeld?

Bert Vanheste
CHRIS VAN HOUTS

Als een echte Boon-adept neemt Vanheste sporadisch ook zelf het woord. Hij
bevestigt daarin onder andere dat zijn ‘oorspronkelijk als mannelijk geconcipieerde
personage op duistere gronden slechts als vrouw levensvatbaar (bleek) te zijn’. (Het
hele boek is in deze lichtronkende stijl geschreven.) Toen dat hem eenmaal duidelijk
was, stelde hij ‘de knop in zijn hoofd in op de literaire golflengte...’ en, ja hoor, daar
klonken in zijn walkman de stemmen van Boon en van Van Paemel. Het
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ontvoogdingsproces van Bertha van Craeijnest mag geslaagd zijn, die leerstoel durft
zij nu wel op, haar alter ego zit nog zwaar onder de plak van zijn Vlaamse peetouders.
■

Pockets
Conversations with Capote (Signet, 244 p., f 13,95) is een naar onderwerp
gerangschikte weergave van een serie vraaggesprekken die de journalist en
celebrity-biograaf Lawrence Grobel met Truman Capote had in de laatste jaren voor
diens dood in 1984. De successen zijn voor Capote vroeg gekomen (van In Cold
Blood werden alleen in de Verenigde Staten al vijftien miljoen exemplaren verkocht)
en hij zorgde er zelf wel voor dat hij als kunstenaar en enfant terrible in het nieuws
bleef. Grobel haakt gretig in op die reputatie, blijkbaar vereerd dat hij tegenover
iemand zit die met de groten der aarde (lees: televisie) heeft gegeten, gedronken en
geprocedeerd. Hij hoeft Capote ook alleen maar aan te zetten: ‘U meent dat alle
literatuur uiteindelijk roddel is.’ ‘Ja, dat is zo evident dat ik er niet over hoef uit te
weiden. Alles, van biografieën tot essays tot romans tot verhalen, is roddel.’ ‘Wat is
de roddel in Gulliver's Travels?’ ‘Gewoon, roddel over de maatschappij van zijn
tijd. Alice in Wonderland is roddel. Als je dat gaat onderzoeken kom je op incest en
roddel over volwassenen die kindertjes verkrachten. Daar kan men een opstel over
schrijven met Lewis Carroll als volkomen monster.’ Capote zelf schrijft vooral in
bed. Over tijdgenoten is hij niet vleiend. Joyce Carol Oates? ‘Hebt u haar ooit
ontmoet?’ ‘Welzeker, ik heb haar gezien en to see her is to loathe her’. ‘Heeft zij
ooit iets gedaan of geschreven waardoor ze zulke kwaadaardigheid verdient?’ ‘Ja,
ze schrijft me fanmail.’ De Nobelprijs, nooit voor Capote zelf weggelegd, is een
lachertje. Capote vindt William Goldings Lord of the Flies de nep van de eeuw
(‘compleet gestolen uit A High Wind in Jamaica’), en Camus, aardige man, daar niet
van, maar een klein schrijvertje natuurlijk. En: ‘Saul Bellow is een nothing writer.
Hij bestaat niet. Noem mij één boek van Bellow dat op enige manier het onthouden
waard is. Eén hoofdstuk. Hij is een saaie man en een saaie schrijver. Hallo Saul, hoe
gaat het ermee?’
The News of the World (Penguin, 187 p., f 21,70) is een bundel met zestien soms
zeer korte verhalen van Ron Carlson. Hij schrijft vlot en met humor. In bijna alle
verhalen is er sprake van een verteller die de ikvorm gebruikt en dat schept direct
betrokkenheid. Het knappe is vervolgens dat de lezer niet het gevoel krijgt dat telkens
dezelfde ‘ik’ aan het woord is. Hoogstens is de overeenkomst dat Carlsons vertellers
mensen zijn die zich er niet voor schamen in de tijd van nu te leven.
Natuurverschijnselen als ufo's, videorecorders en het nationale nieuws via de media
vormen de volkomen vanzelfsprekende achtergrond van het dagelijks leven. Carlson
vertelt alsof hij je al jaren kent en veronderstelt dat je geheel op de hoogte bent van
wat er in de wereld gaande is. En juist door die toon van vertrouwelijkheid zijn de
vertellers in staat meteen met de deur in huis te vallen en een verhaal bijvoorbeeld,

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

bijna nonchalant, te beginnen met: ‘In februari reed ik Story naar New Haven voor
de post-coital. Het was zondag en als je een definitie zoekt van steriliteit, probeer
dan New Haven eens op de tweede zondag in februari. De wolken hingen als ouwe
kranten in de lucht gevroren en het kleine parkeerterrein van de kliniek lag ook al
vol met bevroren afval. Er lag een paar oude werkhandschoenen op het ijs. Net of
er iemand uit wilde.’ Het verhaal dat aldus begint, ‘Life before Science’, is een van
de hoogtepunten uit de bundel. Als motto kreeg het ook al een eigentijds citaat mee:
‘Yeah, I know about babies’ (John Wayne in The Sands of Iwo Jima).
Lazar Malkin Enters Heaven (Abacus. 249 p., f 20,85) van Steve Stern is een
bundel verhalen uit joods Amerika. Joods Amerika in het algemeen, want hoewel
Stern uit Tennessee stamt, spelen de verhalen zich meer af in een sfeer dan op een
bepaalde plaats. Het is de vloek van beginnende verhalenschrijvers, althans in dit
semi-fantastische genre, dat de schaduw van Goodbye Columbus, het briljante
visitekaartje van de jonge Philip Roth, zo over alles heen ligt. Ga er maar aan staan:
doe het maar beter. Steve Stern echter, komt een heel eind. Zijn blik is die van een
jongen die, nog net niet buiten adem, woorden te kort komt om te vertellen wat de
grote-mensenwereld, bevolkt door karikaturale, vermakelijke, en vooral niet helemaal
serieus te nemen personen, nu weer voor nieuws heeft opgeleverd. We leren zo een
aantal figuren kennen die eigenlijk in ieder dorp of iedere stad met een joodse
bevolking te vinden zouden kunnen zijn. Nutty Iskowitz, eigenaar van het café De
Groene Uil en de tsaar van Market Square. Hij pommadeerde zijn haar totdat het
eruit zag als de groeven van een grammofoonplaat. Als hij met zijn afstandse auto
door de straat reed, had hij niet in de gaten dat de helft van de buurtkinderen aan
spatborden, treeplanken en laadklep hing. Aaron Bronsky, die goed gebruikt had
gemaakt van zijn moeders galsteenoperatie: de steentjes dreven op de eerstvolgende
kermis in een stopfles, met daarop, op advies van een behulpzame relatie, een
gigantische aankondiging ‘HEILIG RELIKWIE van de TESTIKELS van JEZUS
CHRISTUS ONZE HEER’. Stern overdrijft uiteraard geen moment. Hij wil alleen
maar graag dat we hem op zijn woord geloven. De dialogen zijn bij vlagen net iets
te mooi om waar te zijn, maar wie zal de auteur iets kwalijk nemen? ‘Tante Esther,
hebt u ooit penetratie door een man ondergaan?’ vroeg haar neef, die bezorgd was.
‘Wat is dit?’ antwoordde zijn maagdelijke tante, ‘een huwelijksaanzoek? Maak je
om mij geen zorgen, zorg maar voor jezelf. Je jeugd is een schertsvertoning. Je geest
een openbaar gemak. Ga in een boom klimmen. Scheur je broek. Word vies. Hier
heb je nog een boek van me.’ Over Steve Stern hoeft niemand zich zorgen te maken.
Satirische teksten van zevenentwintig Duitstalige auteurs uit de twintigste eeuw
werden samengebracht in Hoppla, wir leben (Heyne, 314p., f 12,35). Opgenomen
zijn onder andere Tucholsky, Karl Kraus, Christian Morgenstern, Frank Wedekind,
Joachim Ringelnatz en Erich Kastner. Als motto voor de hele bundel zou kunnen
gelden een uitspraak van Karl Valentin: ‘Man soll die Dinge nicht so tragisch nehmen
wie sie sind.’ Veel-van de teksten in deze bloemlezing vallen in de categorie
galgehumor. Bijna alles is van bijzonder hoog niveau. Het geheel is verluchtigd met
tekeningen en spotprenten. Een dikke man met zakhorloge raadpleegt zijn uurwerk,
gezeten onder een boom. Hij heeft een bril en een baard en kijkt somber: ‘Halfzes ze moet komen, de Wereldrevolutie’ (Karl Arnold, 1919). Een prent van een
‘huiszoeking’ bij Hitler, wiens schedel wordt gelicht door twee leden van de dan nog
democratische veiligheidsdienst. Onderschrift: ‘Merkwaardig, met hoe weinig
middelen zich zoveel onheil laat aanrichten’ (Th. Heine, 1930). Van deze sfeer van:
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we zullen er maar om lachen want veel andere keus hebben we niet, is het boek
doordrenkl. ‘Wat vermag satire?’ vraagt Tucholsky zich af. ‘Alles,’ is zijn antwoord.
‘We moeten niet zo kleintjes doen. Boosaardig en eerlijk moeten we zijn. Wie uit
het goede hout gesneden is kan een leuke grap best verdragen.’ Maar ook bij hem
klinkt de ondertoon van wanhoop al door. De satire in deze bundel is bij vlagen
geniaal. Gewaardeerd werd ze echter niet.
NIEK MIEDEMA
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Exquise tranen in een zuiver oog
De beschaafde dagboeknotities van Bernard Berenson
The passionate sightseer From the Diaries 1954-1956 door Bernard
Berenson Voorwoord van Raymond Mortimer Uitgever Thames and
Hudson, 176 p. Importeur Nilsson & Lamm, f 47,10
Mariëtte Haveman
In de lijst van ‘geschonden genieën’ waar de kunstgeschiedenis zo v ol mee zit dat
je er een aparte geschiedenis van zou kunnen schrijven, neemt Bernard Berenson
een opvallende plaats in. Hoewel hij als connoisseur van veertiendeen
vijftiende-eeuwse kunst professioneel aan de andere kant van de lijn stond, lijkt zijn
reputatiegeschiedenis in veel opzichten op die van Picasso. Ook hij is jarenlang
vereerd als een boven elke smet of blaam verheven genius, een beeld dat in recentere
tijden is afgebrokkeld en bij gelegenheid weer min of meer hersteld. Ook hij had een
gecompliceerd karakter dat hem af en toe vreemde sprongen deed maken, en was
bovendien een rokkenjager die zijn status schaamteloos aanwendde om vrouwen in
zijn bed te lokken. Daarbij was ook hij behept met een merkwaardige neiging tot
bijgeloof, die zich in kleine en grote dwangmatigheden openbaarde.
Zulke mensen zijn een dankbare prooi voor - veelal Amerikaanse - muckrakers
die geld en roem vermoeden achter het omverwerpen van het standbeeld, en beiden
hebben wat dit betreft postuum hun trekken thuis gekregen: Picasso in de gedaante
van Stassinopoulos Huffington, Berenson in die van Colin Simpson, wiens boek The
Partnership; The Secret Association of Bernard Bereson and Joseph Duveen vorig
jaar bij uitgeverij Bodley Head verscheen. Alweer is er een interessante overeenkomst:
zowel Picasso, Creator and Destroyer als The Partnership verschenen op een moment
toen de ‘officiële’ biografieën - van John Richardson respectievelijk Ernest Samuels
- weliswaar in de maak maar nog niet verschenen waren.
Zulke boeken als die van Huffington en Simpson vormen een groot probleem voor
iedereen die erná nog iets zinnigs over het onderwerp te zeggen heeft. Hoe ellendig
en schandelijk van toon en aanpak ook, Huffington en Simpson zijn in een gat gestapt
dat nadien een obstakel is geworden: beide boeken staan bol van de verdachtmakingen,
ontleend aan twijfelachtige bronnen, die door elke volgende serieuze onderzoeker
op hun waarheidsgehalte moeten worden getoetst. Ze kunnen eenvoudig niet
genegeerd worden, al was het vanwege de claim die ermee is gelegd op de onttroning
van het genie. Daarmee wordt de taak van zo'n latere onderzoeker er niet dankbaarder
op, gemanoeuvreerd als hij zich ziet in de rol van
hoofdcommissaris-kanttekeningenplaatser.

Schemerlicht
De officiële biografie van Berenson is inmiddels (ik meen iets later dan Simpsons
boek) verschenen en, zoals te verwachten, was Berenson noch zo goed als de mythe,
noch zo slecht als Simpson wilde. Dát hij (zoals elke professionele kunstkenner in
die dagen) door de knieën ging voor de verleidingen van de kunsthandel, geïncarneerd
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in de schurk Joseph Duveen, staat wel vast; dat feit was trouwens al opgemerkt door
Meryle Secrest in haar in 1979 verschenen biografie Being Bernard Berenson. Maar
in hoeverre hij daarbij de grens van het toelaatbare overschreed, dat blijkt zelfs voor
de consciëntieuze Samuels een onoplosbaar raadsel. Het enkele geval waarin Simpson
een ‘document’ aanvoert ten bewijze van zijn beschuldiging (de toeschrijving van
een schilderij van Jacopo del Sellaio aan Botticelli) wordt door Samuels weerlegd,
en in alle andere gevallen blijft het schemerlicht heersen.
Dit is des te opmerkelijker omdat tenslotte de enige reden waarom iemands leven
op een goed moment wordt nageplozen ligt in de activiteiten, goed of slecht, waarin
die persoon zich heeft onderscheiden. Zo'n levensbeschrijving komt op de tweede
plaats, als een nadere beschouwing van de achtergronden die tot die activiteiten
aanleiding hebben gegeven. Bij Berenson nu doet zich het merkwaardige feit voor
dat zijn biografie in zekere zin vooruitloopt op de beoordeling van zijn prestaties als
kunsthistoricus, die nauw verbonden zijn met de kwestie hoe fatsoenlijk zijn rol in
de kunsthandel is geweest. Het enige aan hem dat boven elke twijfel verheven is, is
zijn Jekyll & Hyde-natuur: enerzijds zijn verlangen naar een hoogstaande, smetteloze
rol in het genieten en doorgeven van life enhancing qualities; anderzijds zijn rol in
de door en door zieke kunsthandel als gever van al dan niet betrouwbare certificaten
en ontvanger van fikse percentages, hele of halve betrokkene bij spectaculaire smokkel
en dubieuze restauraties. Enerzijds die verfijnde levensstijl en al die conversaties
waarvan getuigen ons verzekeren dat ze vol esprit waren, anderzijds zijn weinig
subtiele uitvallen tegen Duits-joodse kunsthistorici, speciaal Erwin Panofsky die hij
ooit aanduidde als ‘the Hitler of Art Study’.
Berensons lang gekoesterde Dr. Jekyll-kant komt voor mijn gevoel nog het best
tot uitdrukking in het eerste hoofdstuk van Meryle Secrests Being Bernard Berenson.
Wat zij schetst is het beeld van de gepolijste estheet die zijn Toscaanse villa I Tatti
en zijn kunstcollectie tot pelgrimsoord maakte, gasten, speciaal vrouwelijke,
selecteerde en ontving alsof het kunstwerken waren wier tactiele waarden hij beter
dan wie ook wist te waarden in een complex ritueel van lunches, cocktails en diners,
en die er zelf tot zijn dood (hij werd in de negentig) altijd prachtig en smetteloos
uitzag met zijn witte baardje en een bloem in het knoopsgat. Hij wist precies wanneer
hij binnen moest komen, en als hij binnenkwam viel de conversatie stil. Van zijn
gasten verwachtte hij dat ze een ademloos gehoor vormden voor zijn briljante
vertogen. Hij behield zijn présence tot jaren na zijn dood, onder andere door I Tatti
aan Harvard te vermaken.

‘Life enhancement’
Dat zijn ster in recentere jaren wat is verbleekt is niet alleen het gevolg van
retrospectieve skepsis en journalistiek effectbejag, ook al spelen beide daarin parten.
Het ligt ook aan het genoemde onduidelijke karakter van Berensons bijdrage aan de
kunstgeschiedenis. Wat betreft zijn kwaliteiten als spreker zijn wij aangewezen op
getuigen, en daarvan lopen er steeds minder rond. Berenson is altijd meer een kijker
en prater dan een schrijver geweest, zoals blijkt uit de paar geschriften die hij ons
heeft nagelaten. Weliswaar worden zijn The Drawings of the Florentine Painters en
Lorenzo Lotto nog steeds hoog aangeslagen, maar zijn latere Aesthetics and History
en The Arch of Constantine or the Decline of Form staan volgens een betrouwbare
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waarnemer, Francis Haskell (‘Compromises of a Connoisseur’, Times Literary
Supplement, 5 juni 1987) niet in verhouding tot zijn reputatie.
Ik kan daar niet zo goed over meepraten, maar Haskells oordeel over deze twee
geschrifaan ten komt wél overeen met mijn indruk van Berensons heruitgegeven
dagboeknotities, The Passionate Sightseer, From the Diaries 1947-1956. Uit de stijl
blijkt duidelijk dat ze voor publikatie bedoeld waren, wat op zichzelf eigenlijk geen
verschil maakt. Het beeld dat Berenson van zichzelf geeft is dat van een enthousiast
liefhebber van kunst, landschappen en het leven. Maar wát hij over de kunstwerken
die hij tegenkomt te zeggen heeft is bepaald teleurstellend. Hij weet precies vanuit
welke hoek en in welk licht je de San Marco moet bekijken. Hij schrijft ook met
enige tevredenheid over het wandtapijt van zijn kennis, ‘faded but fascinating, of
historical association, digested, assimilated, forming part of me as no recent reading
ever could’.
Waarom moet de vrucht van dat alles zich dan, althans in deze aantekeningen,
beperken tot appreciërende bijvoeglijke naamwoorden in de geest van dazzling, fresh,
radiant, delightfully capricious, kortom tot dat wat elke liefhebber met zijn eigen
ogen kan zien?
Misschien is dit oordeel te hard, want tenslotte heeft Berenson zich altijd
voornamelijk op zijn zuivere oog beroepen, maar zelfs van zo'n oog zou je iets meer
verwachten. Hoewel, is die verwachting gerechtvaardigd? Berensons beroemdste
snedigheid - ‘een kunstwerk is als een mooie vrouw; il faut coucher avec’ - heeft
voor mij een wat laffe smaak, iets ouwe-oomachtigs, evenals dat telkens terugkerende
life enhancement, dat ook in de dagboekaantekeningen met een zekere regelmaat uit
de kast wordt gehaald.
Wat hier ook weer duidelijk wordt is hoe moeilijk het sowieso is om evocatief
over kunstwerken (of landschappen) te schrijven zonder dat je er iets meer over te
vertellen hebt dan het feit dat het mooi is. Het lijkt er sterk op dat die evocatie, althans
verrijking van de waarneming, nog het best tot stand komt via een omweg, in de
toevoegingen, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie, waar Berenson zoals
bekend nogal het land aan had.

Voetsporen
The Passionate Sightseer is gelukkig uitgenist met een flinke hoeveelheid foto's,
zodat je tenminste zelf kunt beoordelen waar Berensons hart nu precies naar uitging.
Voor het overige blijkt uit het boek voornamelijk in welke voetsporen Berenson wil
treden. Allereerst in dat van Goethe, wiens Italienische Reise veel overeenkomst met
zijn eigen notities vertoont wat betreft opbouw, gebruik van adjectieven en in de
zijdelingse commentaren op politiek, bevolking et cetera, Vervolgens in het voetspoor
van de vele andere Grand-Touristes die in de achttiende en negentiende eeuw het
Italiaanse wegennet bevolkten en waarvan hij er - met kennelijk plezier - een paar
in het voorbijgaan noemt (‘de Reverend Tate Ramage, die 's zomers in de vroege
negentiende eeuw door Calabrië placht te trekken, een reusachtige parasol in de hand,
gekleed in een witte nanking broek en een jacquet met in de zakken zijn volledige
bagage’). Tenslotte in dat van Stendhal, wiens naam hij niet noemt, maar met wie
hij het vergieten van tranen gemeen heeft: ‘In Cosenza waamu een moderne brug
over de Busento loopt, de Ponte Alarico, werd ik tot tranen toe geroerd toen ik dacht
aan Platensius' exquisitely evocative verzen over de begrafenis van Alaric in de
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bodem van die stroom.’ Het is niet dat ontroerde tranen storten op zichzelf, want dat
doet iedereen wel eens, maar het feit dat hij het opschrijft, en de manier waarop.
Alles is zo beschaafd en beheerst, vervuld van het kalme genot van de herkenning,
en dan opeens die tranen, die als bij heldere hemel uit de lucht komen vallen. Hier
is Berenson de eeuwige Amerikaan die zich een rijk geschakeerd Europees
gevoelsleven heeft aangemeten.

Bernard Berenson

Was Berenson uiteindelijk een charlatan? Hoewel hij in allerlei opzichten geknipt
lijkt voor die rol, is het bewijs daarvoor nog niet geleverd. Berensons eventuele
belang voor de kunstgeschiedenis ligt besloten in de lijsten van toeschrijvingen die
hij maakte, en waarmee hij zoveel schilderijen van hoge reputatie in Britse salons
naar de zolder verwees. De precieze waarde van die lijsten is nog niet vastgesteld,
en is ook moeilijk vaststelbaar. Het probleem is dat toeschrijvingen zich nog steeds
voor een belangrijk deel in handen van kenners als Berenson zelf bevinden, wier
expertise voor kennisgeving moet worden aangenomen. Dat is het belangrijkste
nadeel van die tak van de kunstbeschouwing, en de reden waarom er altijd de nodige
commotie ontstaat zodra er weer een schilderij wordt gedevalueerd. Het is een terrein
dat beheerst wordt door intuïties, in weerwil van de enorme belangen die ermee
gemoeid zijn. Zo lang dit nog zo is denk ik dat Berenson het voordeel van de twijfel
verdient, maar dat dit zo is blijft een onverkwikkelijk feit.
■
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Ik heb geen recht meer om serieus te schrijven
Gesprek met Tadeusz Konwicki over de Poolse ambivalentie
Piet de Moor
Van de Poolse schrijver Tadeusz Konwicki (1926) verscheen onlangs de
roman Onderaardse rivier, ondergrondse vogels. Konwicki geldt enigszins
als de chroniqueur van de naoorlogse Poolse geschiedenis, zij het dat hij
die geschiedenis in romanvorm behandelt. Eerder verschenen van hem
onder andere: Modern droomboek (1963), Het Poolse complex (1977),
Niets of iets (1971), allen bij Meulenhoff. Bij Bert Bakker verscheen De
kleine Apocalyps (1981). Piet de Moor sprak met de schrijver over de
benarde omstandigheden waar Polen in verkeert en over de onmogelijkheid
nog iets definitiefs te schrijven: ‘Ik ben de vleesgeworden ambivalentie.’
Hij ontvangt ons in een flat in Konstancin, vijftien kilometer van het centrum van
Warschau. Tadeusz Konwicki begroet de fotografe met een zwierige handkus en is
verbaasd te horen dat ze geen Poolse is. ‘Zo zagen de Poolse vrouwen er voor de
oorlog uit,’ verzucht hij teleurgesteld.
Konwicki spreekt nauwelijks hoorbaar, schor. Jaren geleden werd hij aan
keelkanker geopereerd, maar tot ergernis van zijn vrouw is hij een hartstochtelijk
roker gebleven. Hij vertelt over de vrijheidsliefde van de Poolse honden, die zoals
overal in Polen ook hier te keer gaan. De Poolse nachten zijn niet voorstelbaar zonder
geblaf. Lange tijd heeft hij geprobeerd maatjes te worden met die straathonden.
Konwicki timmerde zelfs een hok, waar de viervoeters met spijs en drank werden
verwend. Maar het heeft niet mogen baten. ‘De Poolse honden kiezen voor het
moeilijke leven, en gelijk hebben ze.’ De omgeving van Konstancin heeft voor hem
geen geheimen meer. ‘Dit was het Lesbos en het Sodom van Warschau, het dolste
seksreservaat,’ schreef hij in Maansopgangen en maansotulergangen (1982,
Meulenhoff 1986). Nu is het een zieltogend kuuroord, waar Konwicki twee keer per
jaar komt uitblazen, weg van de ‘suikertaart’, zoals het afzichtelijke, afbrokkelende
Russische Cultuurpaleis in het centrum van Warschau in zijn boeken spookt. In
Warschau woont de schrijver aan de voet van die mastodont. ‘Een reusachtig gebouw
met kantelen, dat zich in een magische dreiging verhief, dat angst wekte, en haat.
Een monument van hoogmoed, een standbeeld van slavernij, een stenen taart - een
waarschuwing. Maar nu is het niet meer dan een grote barak die op zijn kant is gezel.
Aangevreten door korstmos en schimmel, een oud urinoir vergeten op de
Middeneuropese tweesprong,’ aldus Konwicki in De kleine apocalyps. Hij lacht als
ik hem vertel dat ik over het Cultuurpaleis heb gedroomd. Het gebouw werd als een
taart in stukken gesneden en buiten het centrum van Warschau slordig heropgetrokken.
Dat verhaal bevalt hem zo goed, dat hij het in geuren en kleuren voor zijn vrouw in
het Pools vertaalt.
In Maansopgangen en maansondergangen vertelt u dat u helemaal niet voor de
literatuur in de wieg was gelegd. Eerder had u talent voor wiskunde, zegt u daar.
Niettemin bent u schrijver geworden. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
‘Als jongeman had ik talent voor plastische kunsten. Ik dacht eraan tekenaar of
architect te worden. Na de oorlog trok ik van de Litouwse stad Wilna naar Polen. Ik
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was negentien jaar en helemaal alleen. Ik moest ervoor zorgen dat ik in dat nieuwe
Polen, dat nieuwe systeem, terechtkwam. Het politieke landschap was geheel anders
geworden. Ik had een oorlogsverleden. Ik had zoveel gezien, beleefd. En dat gold
eigenlijk ook voor heel mijn generatie. We hadden de edelste en de lelijkste kanten
van de mens gezien. We leefden in het oog van de oorlogscycloon. We zagen de
bodem van de menselijke conditie. Hier speelde zich het hoogtepunt van de laatste
oorlog af. We waren de waarnemers van een holocaust geweest. Tot 1933 waren we
getuigen geweest van een rationele en traditionalistische wereld, een
negentiende-eeuwse wereld eigenlijk. De oorlog veroorzaakte een breuk. De wereld
van weleer was compleet gecompromitteerd. We waren van mening dat de wereld
helemaal heropgebouwd moest worden, ook filosofisch, moreel en politiek. De oorlog
was een ongelooflijke catastrofe voor mijn generatie, een generatie die precies in die
oorlogsjaren volwassen werd. Dat was denk ik de diepere reden waarom ik meende
dat ik moest schrijven, getuigenis afleggen. We hadden met dat verleden een rekening
te vereffenen. Vandaar dat de oorlogsliteratuur voor ons iets zeer levendigs was. Dat
verleden werd nu eens op een pathetische, dan weer op een cynische manier
geobserveerd. Ik had het gevoel dat ik mijn wereldbeschouwing moest uitleggen.
Daarom greep ik naar de pen en schreef een eerste verhaal. Ik schreef toen geloof ik
in de trant van Remarque.’

Tadeusz Konwicki
LIEVE BLANCOUAERT

Patriottische traditie
In 1948 schreef u Rojsty (Het moeras), een oorlogsroman, een roman ook die niets
meer te maken had met de idealistische literatuur die zo kenmerkend voor Polen
was.
‘Ik had genoeg van de patriottische, streng katholieke en nationalistische traditie
in de Poolse literatuur. Dat was allemaal gecompromitteerd door de oorlog. Dat was
mijn reactie als jong schrijver. En dat was de reactie van een hele generatie. We
wilden zeggen dat die oorlog geen zin had, dat hij voor ons een zo goed als nieuwe
bezetting had meegebracht. Bovendien werden we gekweld door de vraag hoe we
nu verder konden leven. Zelf was ik partizaan geweest. Tijdens de oorlog hadden
we met onze kameraden hele nachten gediscussieerd over de opbouw van een nieuwe
wereld. Geleidelijk ontdekte ik in de naoorlogse jaren het marxisme. De socialistische
idee was voor mij en mijn collega's een optimistische idee destijds. Heel Europa was
naar links gezwenkt. Dat was een reactie tegen het fascisme. Czeslaw Milosz
bijvoorbeeld werd door de westerse intellectuelen als een verrader beschouwd toen
hij met de Poolse regering brak en zich definitief in Amerika installeerde. Er bestond
toen een grote sympathie voor Rusland, ook in Amerika. En zoals gezegd waren ook
wij de socialistische ideeën niet ongenegen. Ze bevielen ons. We dachten dat het de
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moeite loonde om de socialistische weg te bewandelen. Dat we erop vooruit zouden
gaan. Ik was ook lid van de partij.’
Maar ook dat lidmaatschap, dat vijftien jaar duurde, werd een ontgoocheling. In
1956, het jaar van de destalinisatie, werd het Litouwse thuisleger gerehabiliteerd
en geprezen voor haar anti-Duitse verzet. De misdaden van Stalin werden
aangeklaagd. En zelf kreeg u het gevoel alweer op het verkeerde paard te hebben
gewed.
‘Het is niet zo duidelijk. Na vele jaren geloof ik dat ik altijd dezelfde gebleven
ben. Wel is de omgeving voortdurend veranderd. Zelf ben ik heel weinig veranderd.
Heel mijn leven heb ik constructieve ideeën omhelsd. Aanvankelijk hoopte ik dat
het socialisme iets nieuws en goeds aan deze maatschappij zou toevoegen. Nu ben
ik bijna een oude man. Ik ben sceptisch geworden. Ik heb veel nagedacht. Ik ben
dezelfde gebleven, maar de levensomstandigheden hebben een stempel op me
gedrukt.’
Ik bedoel dat de ambivalentie de natuurlijke conditie van de naoorlogse Poolse
schrijver blijkt te zijn. Zelf heeft u het over de psychische ambivalentie van Milosz.
Bij Gombrowicz wordt u aangetrokken door de strijd tussen het hoge en het lage.
En zelf noemt u zich een bastaard op de grens tussen twee werelden.
‘Deze ambivalentie is zeer begrijpelijk, omdat we in een zeer gecompliceerde
situatie leven. Ambivalentie is heel typisch voor heel onze geschiedenis. Hier liep
de grens tussen de Latijnse en de oosterse, de Byzantijnse wereld. Dat was niet alleen
een politieke en een intellectuele grens, maar ook een zedelijke en een religieuze
grens. Ik ben geboren in Wilna en ik woonde in Wilna. Daar leefden orthodoxen,
katholieken, protestanten. Tataren, Karaïeten, joden. Bijna vijftig procent van de
bevolking was joods. Je kan dus zeggen dat ik in de ambivalentie geboren ben. Ik
ben de Vleesgeworden ambivalentie.’
Dat maakt deel uit van het Poolse complex?
‘Er zijn heel veel onderstromen die ervoor zorgen dat men tot een dergelijke
wereldbeschouwing komt. U mag niet vergeten dat de Poolse romantiek, de Poolse
romantische poëzie, het werk van Mickiewicz en Slowacki, een erg interessant
fenomeen is in de Europese literatuur. Bij ons was die romantiek niet zomaar een
intellectuele of literaire verschijning. Ze ontstond op een ogenblik dat Polen al geen
vrijheid meer had. Doordat de Poolse patriottische elementen samenvielen met die
literatuur ontstond een soort nieuwe religie die je de verplichting oplegde om het
vaderland te verlossen. Tot op dit ogenblik weegt die Poolse romantiek zwaar door.
Gombrowicz heeft zijn hele leven geworsteld met de Poolse romantiek, maar zelf
was hij tot op het einde van zijn leven door die Poolse ziekte getekend. Die religie
heeft veel weg van de joodse religie. Ze is zeer streng en rigoureus. Het is een religie
van: je moet! Dat heeft de hele negentiende eeuw gespeeld. Alle Poolse opstanden
ontstonden uit die ondergrond. En elke opstand leidde tot een catastrofe. Men kan
Polen niet begrijpen als men voor die Poolse romantiek geen oog heeft. Als de Polen
iets ondernemen is het nooit conventioneel. Alles wat hier gebeurt heeft te maken
met onge traditionele voorgeschiedenis. Het heeft me altijd geboeid hoe Polen in de
naoorlogse jaren veranderd is. Dat is de voornaamste reden waarom ik hier gebleven
ben. Op mijn zesenveertigste was ik van plan om per schip vanuit Dantzig naar het
Westen te emigreren. Maar ik was toch te nieuwsgierig en wilde weten hoe het er
hier verder aan toe zou gaan. Welk nieuw leven, welk noodlot verwacht Polen? De
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Polen leven als in een koorts. Daarom ook valt de Poolse literatuur zo moeilijk te
vertalen. Deze koortsachtige levensstijl is het resultaat van de romantische ervaring.
Dat grensgevoel, dat zo typisch is voor de Polen, heeft er tussen haakjes ook voor
gezorgd dat in de Poolse literatuur het ethos van verbondenheid tussen mens en
kosmos altijd zeer levendig is geweest. Ik stel me niet aan als ik zeg dat ik de dingen
steeds weer uit vogelperspectief moet observeren. Dat is een dwang die je als
grafomanie zou kunnen omschrijven. Ik kan geen zedenliteratuur schrijven, ik voel
me altijd in verbinding met de hele kosmos.’

Gecorrumpeerd
Persoonlijke omstandigheden hebben er zeker toe bijgedragen dat u het zo aanvoelt?
Uw vader stierf toen u drie jaar was, en uw moeder heeft heel haar leven
rondgezworven.
‘Het ging er aan toe als in Truman Capotes Breakfast at Tiffany's. Mijn moeder
was een jongedame die voortdurend op reis was. Dat lag in haar karakter. Ik ben in
verschillende huizen opgegroeid, bij nichten, bij grootouders en anderen. Zeker was
dat erg belangrijk voor mijn latere levensloop.’
De ambivalentie is in uw werk blijkbaar ook een literaire methode. De lezer moet
tussen de regels lezen wat u nu werkelijk meent. U beweert bijvoorbeeld dat destijds
Carter de verkiezingen verloor omdat zijn adviseur, uw exlandgenoot Brzezinski, u
in Amerika niet wilde ontmoeten. Milosz, die u wel te zien kreeg, ontving kort daarop
de Nobelprijs.
‘Ja, dat is zo, soms is het moeilijk uit te maken waar ik ernstig ben en waar niet.
Dat komt door de ervaringen die ik in de Stalin-tijden heb opgedaan. Ik wil niet in
dezelfde fouten hervallen. Onder Stalin was het woord volledig gecorrumpeerd. Het
woord was afval geworden. Zelfs nu nog! Men zegt bijvoorbeeld dat het Rode Leger
een vredesleger is. Maar dat betekent toch niets! Elk woord was gecorrumpeerd. In
het Stalin-regime nam ik ook deel aan die propaganda. Daarom heb ik nu geen recht
meer om serieus te schrijven. Ik wil niet meer dat er in mijn boeken geen ruimte voor
twijfel is. Als u wilt kunt u wat ik schrijf ernstig nemen, maar mijn mening is dat je
datgene wat ik schrijf kritisch moet lezen. Geleerd hebbend door ervaringen heb ik
in deze wereld geen recht meer

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

15
om als priester of profeet op te treden, als een Thomas Mann. Dat is de reden.’
De erotiek en de seksualiteit spelen een vooraanstaande rol in uw werk, evengoed
in Modern droomboek als in Het Poolse complex of De kleine apocalyps. Niet zelden
zijn erotische ontmoetingen cruciale ogenblikken, bijvoorbeeld de ontmoeting van
de incognito reizende Poolse vrijheidsstrijder Romuald Traugutt met zijn als hoer
vermomde vrouw in dat hotel in Het Poolse complex.
‘Dat is een goed voorbeeld. De vrouw houdt erg veel van die vrijheidsstrijder, die
later in Warschau wordt geëxecuteerd. Seksueel is die samenkomst nochtans een
mislukking, want hij heeft lang geen vrouw meer gehad en is te snel. Mij interesseert
de liefde als biologisch verschijnsel niet. Zoals zoveel andere dingen in het menselijk
leven - arbeid, opvoeding et cetera - is de liefde interessant als ze de weerspiegeling
is van een strijd tussen de mensen. Een psychologische strijd. In de liefde kan men
veel andere stromingen zien, kan men zaken duidelijk maken. Bijvoorbeeld
machtswellust, politiek ook. In bed vertelt Traugutt zijn vrouw wat hem bezielt. Hij
zegt: “Er is geen andere weg als we niet in de achting willen dalen, verkommeren
en omkomen in de minachting van andere volkeren.“ Daar heb je het dus weer. Bij
ons is de politiek altijd levendig in de liefde aanwezig geweest, lees er Henryk
Sienkiewicz maar op na. In zijn historische romans zijn de geliefden altijd van een
verschillende wereldbeschouwing, ze behoren tot verschillende politieke richtingen.
Voor ons is de libertijnse liefde zoals die bij jullie wordt gepraktizeerd altijd een te
grote luxe geweest. Liefde is zeer diep in ons maatschappelijk leven ingeplant. Dat
is wat mij interesseert. Ik zal nooit de schrijver van de nieuwe vrije liefde zijn.’
In Maansopgangen zegt u van uzelf dat u een erotomaan bent.
‘Dat is dan misschien een ongelukkige vertaling. Neen, neen. Zoals gezegd leven
we diep in de Poolse traditie. In Polen, en ook in Rusland denk ik, heerst een
vrouwencultus. Wat doen de mannen? Ze zijn voortdurend bezig met opstanden, en
ze worden dan naar Siberië gestuurd. Ze verdwijnen in de gevangenissen. En het zijn
voortdurend de vrouwen die dat moeilijke alledaagse leven moeten torsen. Zij zijn
het die moeten werken, koken, pakjes naar de gevangenis brengen. De vrouwen zijn
de materiële basis van ons leven. Neem een kroeg waar duizenden bezopen
hooligan-bandieten samen zijn. Daar zou geen man kunnen werken. Hij zou direct
worden omgebracht. Alleen een vrouw kan zo'n bende beheersen. De vrouwen zijn
barman hier. Geen wonder dat in Polen de vrouwen het voorwerp van een cultus
zijn. In Polen is het nog altijd gebruikelijk dat vrouwen met een handkus worden
begroet. Neem bijvoorbeeld de Maria-cultus. Dat is niet alleen een religieuze, maar
ook een maatschappelijke cultus.’
Beschouwt u zichzelf als een dissidente schrijver?
‘Neen. Dat is een Russische term, die hier geen bestaansgrond heeft. Het heeft
geen zin om onze boeken bij de Samizdat onder te brengen, zoals men dat in het
Westen doet. Samizdat is een Russische uitvinding. Je krijgt een manuscript in
handen, het bevalt je, je maakt op de schrijfmachine drie kopieën en je geeft het aan
anderen door. Wij hadden in de ondergrondse onze eigen drukkerijen. De Polen zijn
overal tegen alles. In Rusland is dissident een negatieve benaming, het betekent dat
er één iemand is die met miljoenen anderen niet akkoord gaat. Dissidenten waren in
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Rusland uitsluitend enkelingen, de Russische anarchisten bijvoorbeeld. Bij ons is
het hele volk dissident.’
Maar toch zegt u - het herinnert aan Heinrich Heine - de censuur nodig te hebben.
In Maansopgangen schrijft u: ‘En ik? Ik ga een land met censuur zoeken, waar je
tot het einde van je leven eigentijdse romans met toespelingen kunt schrijven.’
‘Voor elke Poolse schrijver is de censuur een slechte bondgenoot. De censuur is
niet alleen maar een ambt in Warschau, in de Misjastraat. Het zou te simpel zijn de
zaken zo voor te stellen. Censuur is overal aanwezig in de maatschappij waarin ik
leef. Wat de gemiddelde Pool aan de literatuur bevalt is haar patriottische inhoud,
het optimisme, het happy end. De Poolse literatuur heeft altijd in dienst van de
maatschappij gestaan. Dat is zowel het edele als het trieste lot van de Poolse literatuur,
dat ze altijd moest dienen. Altijd moest om de vrijheid gestreden worden. De literatuur
moest altijd bijspringen. Ook die invloed is een vorm van censuur. Er zijn dus andere
censuren dan die van het systeem. We zijn een katholieke maatschappij, dus hebben
we ook een katholieke censuur, die veel belangrijker is dan de ambtelijke censuur.
De katholieke censuur hangt altijd in de lucht, ze zit in onze hersenen. Er is de censuur
van mijn vrienden. Ze controleren nauwgezet wat ik doe en schrijf. Als ik een film
maak is mijn producent de censor. Hij geeft me immers het geld. Dat is elders in de
wereld natuurlijk ook zo, maar in Polen is het een supplementaire censuur. En dan
heb ik nog een eigen censuur, die van mijn smaak, mijn ziel, mijn fobieën en
voorkeuren.’
De Polen lezen liever uw slechte dan uw goeie boeken, zei u eens.
‘Ik probeer ook tegen mijn maatschappij in te schrijven. Mijn voorbeeld blijft
Gombrowicz. Dat gevecht is noodzakelijk voor de mentale gezondheid van de Polen.
We hebben veel discussie en controverse nodig. We hebben immers niet alleen goede,
maar ook zeer veel slechte eigenschappen. Het is mijn mening dat in de literatuur
daarover alles gezegd moet kunnen worden.’
Is het de opgave van de literatuur om uw landgenoten te irriteren, te provoceren?
Om de mythe van de literatuur als romantische dienst aan het vaderland aan te
tasten?
‘Ik zit in een conflict, maar in een vruchtbaar conflict met deze maatschappij. Veel
lezers haten me. Ze houden niet van mij, godzijdank. Ik geloof dat onze literatuur
na de oorlog zo veelzijdig, kleurrijk is geworden, dat zij beter dient dan de domme
patriottische, te simpel geschreven literatuur. Ik geloof dat we ook pornografische
literatuur nodig hebben, avonturenromans, alle genres dus, en niet alleen pathetische
dingen. Door de literatuur zou men een diagnose kunnen maken van alle ziekten
waaraan dit land lijdt. Dat is mijn droom van onze literatuur.’
Gelooft u dat de nieuwe politiek van Gorbatsjov een gunstige weerslag zou kunnen
hebben op het maatschappelijke en culturele klimaat in de Middeneuropese staten
en in Polen Zelf?
‘Ik ben sceptisch. Ik zeg altijd dat onze secretarissen-generaal stuk voor stuk een
beetje gek zijn. Waarom draagt Jaruzelski die donkere bril? Het probleem met
Gorbatsjov zou nu precies kunnen zijn dat de man té normaal is. Hoe dan ook, we
blijven een staat op rollen. Voor de oorlog waren we Midden-Europa, nu zijn we
Oost-Europa. Vroeger waren Wilna en Lemberg Pools, nu Stettin en Breslau. Dat

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

leidt tot maatschappelijke onrust. We kunnen onze toekomst niet bepalen. Al onze
maatschappelijke en intellectuele ervaringen brengen ons tot scepticisme. Ook
biologisch leven we in erg moeilijke omstandigheden. Hoe lang kan men in zulke
moeilijke condities nog leven? We houden het al veertig jaar uit. En al veertig jaar
ontbreekt iets, leven we in een permanente crisis.’
D̀at ziet men aan de gezichten van de Poolse vrouwen, die lelijk geworden zijn?
‘Altijd zegt men in Europa dat de Poolse vrouwen mooi zijn. Dat is niet meer
waar. Ze moeten zeer hard werken, ze hebben geen geld voor make-up. De Poolse
vrouw is een dikke dame met twee zakken. Ze moet altijd wat dragen. Ze moet acht
uren werken, koken en wassen en ook nog een lieveling zijn. De ecologische
omstandigheden zijn erbarmelijk. Van alle volkeren in Europa hebben de Polen de
minste bossen. Traditioneel was Polen het land met de grootste bossen, maar die zijn
nu in West-Duitsland groter dan hier. Onze rivieren zijn compleet vervuild. Het
alcoholisme viert hoogtij. De situatie is erg slecht. Deze maatschappij is zeer moe.
De Polen haten leugens. Het belangrijkste is de waarheid. Die hebben ze altijd met
geweld achterhaald. Ze leven dus al heel lang moreel oncomfortabel, in een voor
hun mentaliteit kunstmatige situatie.’
■

Een permanente tragedie
Konwicki's roman over de Poolse ondergang
Onderaardse rivier, ondergrondse vogels door Tadeusz Konwicki Vertaling
Esselien 't Hart Uitgever Meulenhoff, 201 p., f 34,50
Hans van Derheijde
‘Men heeft mij vaak een kritisch realist genoemd, soms zelfs magisch realist, maar
ik beschouw mijzelf als een eschatologisch realist,’ aldus typeerde de Poolse auteur
Tadeusz Konwicki zijn schrijverschap ooit in een interview. Konwicki's romans
worden beheerst door een onheilsbezwangerde atmosfeer van verval, die uitdrukking
moet geven aan de morele en culturele desintegratie van de (Poolse) wereld en de
permanente ondergang van de vrijheidslievende Poolse geest. Aan dit weinig vrolijk
makende perspectief voegt de roman Onderaardse rivier, ondergrondse vogels, het
besef toe dat de geweldloze opstand van 1981, die eindigde met het uitroepen van
de staat van beleg op 13 december 1981, de laatste opstand was die zijn generatie
mee zal maken. Deze zwaar bezochte generatie, sterk gedecimeerd in de
partizanenoorlog tegen de nazi's en het Rode Leger - Konwicki vocht tegen beide in
de wouden rond Wilna - en ontdaan van bijna alle illusies tijdens de jaren van de
Poolse variant van het stalinisme, zal uiteindelijk sterven tijdens de grote geestelijke
depressie die is gevolgd op de onderdrukking van de laatste opleving van het Poolse
volksverzet.
Het verhaal van Onderaardse rivier, ondergrondse vogels neemt een aanvang op
de vroege ochtend van 13 december 1981: Siódmy, die als typograaf werkzaamheden
verricht voor ‘de vakbond’, ontvlucht met een tas vol matrijzen van een bundel poëzie
via de regenpijp zijn woning, als hij hoort dat zijn voordeur door de met ijzer beslagen
laarzen van de veiligheidspolitie wordt ingetrapt. Siódmy's zwerftocht door Warschau,
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in het bestek van één nacht getransformeerd tot een bezette stad die wordt beheerst
door tanks, pantservoertuigen en militairen, voert hem langs plaatsen en figuren die
hem confronteren met de tragedie van zijn leven en dat van de Poolse natie.
Zoals in veel van zijn romans gebruikt Konwicki een filmische stijl: Siódmy wordt
als het ware gevolgd met een camera, die elk detail registreert; de reeks scènes die
zo ontstaat wordt afgewisseld met flash-backs, die de lezer terugvoeren naar de
arcadische jeugd van Siódmy in Litouwen, de plaatsen waar God zich in eenzame
contemplatie schuilhoudt voor de vreselijke mensen. In korte, ingelaste hoofdstukjes
komt deze God - ‘IK’ - aan het woord, als de zo vaak door de aanraking met de zonde
gestorven jeugd.

Tot mislukking gedoemd
Siódmy blijft niets bespaard tijdens zijn tocht door het tot een hades herschapen
Warschau. Hij wordt aangeschoten door de militie, die hem voor een vooraanstaand
leider van de ondergrondse houdt; de vrouw van wie hij houdt en bij wie hij toevlucht
zoekt blijkt als man geboren te zijn en uiteindelijk blijkt zelfs dat het lawaai van de
veiligheidspolitie, dat hem hals over kop deed vluchten, werd veroorzaakt door het
intrappen van de deur van zijn bovenbuurman. Deze reeks van misverstanden,
mispercepties en andersoortige beoordelingsfouten zijn symbool voor wat Konwicki
beschouwt als het wezen van de historische Poolse tragedie, de romantische, maar
vooral roekeloze en naïeve ontkenning van de harde realiteit door de vrijheidslievende
Poolse geest, die steeds weer aanzet tot weliswaar heldhaftige en opofferingsgezinde,
maar bij voorbaat tot mislukken gedoemde opstanden.
Het falen daarvan, van bijvoorbeeld de opstand van 1863, of die van 1944 en ook
die van 1981, heeft steeds weer Polens beste generaties weggevaagd en heeft de natie
evenzovaak gedompeld in lange perioden van doffe depressie, waarin schuldbesef,
zelfverachting, cynisme en opportunisme hand in hand gaan. ‘De besten staat de
ondergang te wachten, zoals altijd in dit land, zei Siódmy bij zichzelf. Ze gaan de
gevangenis in, sluiten zich aan bij de ondergrondse, komen in de vuurlinie terecht.
Ze worden verteerd door eenzaamheid, kanker, verdriet. Ze zullen zelfs niet tot troost
hebben dat iemand zich hen herinnert, dat hun opoffering tot voorbeeld en inspiratie
zal trekken. De rest begint munt te slaan uit de doodsstrijd van hun vaderland en gaat
er een zaakje van maken. Daar liegen ze de boel bij elkaar, elders bedriegen ze, weer
ergens anders bedelen ze een beetje poen bij elkaar, een greintje mededelijden, een
sprankje morele steun.’
Siódmy mag na zijn zwerftocht door Warschau sterven; de opstand van 1981 was
zijn laatste. Konwicki gunt hem echter niet het laatste woord in deze briljante,
huiveringwekkende roman. Dat is voorbehouden aan God zelf, die zich schuilhoudt
in Puszkamia, in het Wilna van Siódmy's - en Konwicki's - jeugd: ‘Wij hebben nog
een gruwelijke eeuwigheid voor ons.’
■
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‘De vraag naar blank of bruin werd pas in de negentiende eeuw
relevant’
Gesprek met de Australische historica Jean Gelman Taylor
Tessel Pollmann
Bij uitgeverij Wolters-Noordhoff verscheen de vertaling van The Social
World of Batavia van de Australische Indonesië-specialiste Jean Gelman
Taylor. Smeltkroes Batavia is een levendige beschrijving van de koloniale
samenleving en cultuur van Batavia vanaf de zeventiende eeuw tot het
begin van de twintigste. Tessel Pollmann had een gesprek met Jean Taylor,
Peter van Zonneveld besprak het boek.
Australië is haar geboorteland, maar mensen als zij noemen zich ‘British’. Jean
Gelman Taylor is de dochter van een geleerde dominee die arm vanuit Engeland naar
Australië ging en er stierf. Hij zag zichzelf nog als een ‘koloniaal’. Zijn dochter (42)
ziet haar generatie als ‘de laatste der kolonialen’; wat na haar komt noemt zich
gewoon Australiër. Een zekere predispositie voor het bestuderen van het kolonialisme
was haar dus meegegeven, en Indonesië ligt dan voor de hand. Anders dan de meesten
van ons denken, staat Australië bij ingewijden bekend om zijn vele en uitstekende
Indonesianisten, en geen wonder. Een derde van alle schoolkinderen kiest Indonesisch
als facultatief vak. Indonesië is dichtbij; ooit had Australië een deel van Nieuw-Guinea
in bezit. En nu Australië zich steeds meer bewust wordt van zijn positie als Aziatisch
land in plaats van als Britse ex-kolonie, is Indonesiëkunde een veelgestudeerd vak.
Jean Gelman Taylor is ondertussen verhuisd naar de Verenigde Staten waar ze in
Wisconsin de Indonesiëstudies coördineert, en ook dat is karakteristiek: de
uitwisseling tussen de VS en Australië is intens, en iedereen in de wereld inclusief
de Indonesiërs zelf, moet hard werken aan zijn vakkennis om de
Amerikaans-Australische inspanningen bij te houden. Maar met The social world of
Batavia heeft Jane Gelman Taylor in de internationale slag om prestige en geld
opeens een hit gemaakt. Het idee ervoor ontstond in Jakarta zelf.
Als jong historica woonde Jean Taylor (haar echtgenoot heet Gelman) bij een
Jakartaans echtpaar. Het waren oudere mensen die onderling vlekkeloos Nederlands
spraken en daar trots op waren. En hoewel Jean Taylor officieel onderzoek moest
doen naar de Indonesische revolutie (1945-1950) werd ze meer geïntrigeerd door
het feit, dat deze Javaanse mensen het Nederlands met liefde spraken, dan door het
wapengekletter van 1945-1950. Ze begon een zoektocht naar de betrekkingen tussen
de eerste kolonisten uit Holland en de Aziatische vrouwen waar ze mee trouwden,
of in ieder geval kinderen bij kregen. De Nederlanders, zegt Jean Taylor, volgden in
hun eerste VOC-tijd het Portugese koloniale model: de kolonist moet zich volgens
dat model vermengen met de bevolking, er mee trouwen, de taal gaan spreken, en
de nieuwe christelijke godsdienst brengen, voorzover dat vanuit de kleine
handelsposten kon. Zolang als men het binnenland niet inhoefde, lukte het ook wel
met dat model. Zij het dat de echtgenoten van de kolonisten geen Javaanse vrouwen
waren, maar uit Voor-Indië of Taiwan werden gehaald. Oppervlakkig gezien echter
was er integratie en vermenging van blank en bruin. De ware weerstand van de
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inheemse bevolking werd pas zichtbaar toen Hollanders de handelsposten aan de
kust uitbreidden tot plantages in het binnenland. De inheemse, islamitische, Javaanse
wereld sloot zich als een wal. ‘Van toen af volgden de Nederlanders het Britse model,
dat gekenmerkt wordt door de moraal van de middenklasse, door jongens die op de
public schools werden overtuigd van hun superioriteit. Zoals de Nederlanders in
Indië op de islam stuitten, stuitten de Britten op de onbekeerbare Hindoes in India,
die ze als een “trouble” zagen, waartegenover ze zich vreemd en bang voelden. Dat
voegde zich bij hun superioriteitswaan, en dat kweekte die typisch koloniale houding
van mensen die zich afsluiten van de inheemsen. De Britten werden zelf ook weer
beïnvloed door het hindoeïstische kastensysteem dat onderscheid tussen mensen
maakt - dat was een versterking van hun eigen houding die ook op onderscheid maken
was gestoeld. Hun racisme was ook vaak meer een kwestie van klasse of kaste dan
van huidskleur: ik sprak een Schotse nanny die kinderjuffrouw was geweest in deftige
Schotse families en bij een maharadja in India. Van de kinderen van de maharadja
had ze foto's op haar buffet staan, en die stonden tussen de foto's van haar blanke
pupillen. Ze was op die zonen en dochters van de maharadje net zo trots als op de
blanke kinderen, omdat ze allemaal van deftige komaf waren. Bruin zijn was haar
probleem niet. Arm zijn was haar probleem.’

Jean Gelman Taylor

Racisme
Voor de straatarme kolonisten die naar Australië gingen in de achttiende eeuw waren
de aboriginals de lageren. De veelvuldige seksuele relaties met aboriginals eindigden
dan ook nooit in huwelijken, maar wel in kinderen - ‘slechts een heel klein percentage
van de huidige aboriginals in Australië heeft geen Europees bloed.’
Een karakteristiek voorbeeld van bruine kinderen, geboren uit Europese vaders
en inheemse moeders, die het wél tot aanzien brachten noemt zij de Indo-europese
jongens die in de zeventiende en achttiende eeuw in Indië werden geboren. In de
VOC in Batavia hadden ze weinig kansen, want daar heerste kader uit Holland. Maar
in Holland zelf, waar ze door hun vaders heen gezonden werden om te studeren,
maakten ze het voor zover we het weten, uitstekend: ‘Er was waarschijnlijk geen
discriminatie; het waren jongens met geld, uit de elite van Batavia.’
Naarmate de negentiende eeuw verstrijkt en de racistische twintigste zijn loop
neemt, wordt de vraag blank of bruin? pas werkelijk van belang voor de kolonist.
Dan ontstaat ook de Indo-europeaan als verachte en gediscrimineerde categorie. ‘Iets
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wat vóór die tijd irrelevant was, werd in de ogen van de blanken een biologische
categorie op zich, terwijl het alleen een sociale categorie is.’
The special world of Batavia, vertaald als Smeltkroes Batavia, loopt tot 1900. Is
er een tweede deel op komst? Niet direct. Op haar tweeënveertigste werd Jean Taylor
alsnog blij verrast met de komst van een (eerste) zoon. ‘Ik slaap nu dus iedere nacht
naast een kind van veertien maanden dat tandjes aan het krijgen is. Dat houdt me
even af van onderzoek in de archieven in Jakarta en in Den Haag.’
■

Pathologisch identiteitsverlies
Claire Lispector en het probleem van de authenticiteit
Het uur van de ster door Clarice Lispector Vertaling: Hermien Gaikhorst
Uitgever: Het Wereldvenster, 104 p., f 19,90
Eric Gobbers
Uit het stervensjaar van de auteur dateert dit kleine meesterwerkje. De verteller,
Rodrigo S.M., wil het banale verhaal van het meisje Macabea uit de doeken doen,
omdat hij gefascineerd wordt door haar ongrijpbaarheid. In navolging van de oervader
van de moderne roman, Laurence Sterne, krijgen we echter veeleer commentaren op
de handeling van het schrijven te lezen in plaats van het tranerige melodrama waarvoor
de elementen klaarliggen. Als men tot de kern van deze hoogst raadselachtige tekst
wil komen, dan moet men uitgaan van figuren op drie niveaus: het romanpersonage
Macabea, de verteller Rodrigo en de schrijfster Clarice, waarbij de twee laatsten op
zoek zijn naar een manier om literatuur aan te wenden als een ontsluiering van het
geheim des levens. (‘Zolang ik vragen heb en er geen antwoord is, zal ik blijven
schrijven,’ zegt Rodrigo aan het begin.) De kracht van de literatuur maakt er echter
ook de zwakte van uit, het in woorden proberen te vangen van iets onnoembaars
(Macabea) houdt zijn eigen mislukking in, omdat, dixit Rodrigo, ‘mijn meest ware
leven onherkenbaar (is), uiterst innerlijk en geen woord dat het betekent’. Deze zin
is de sleutel tot het dubbele spiegelbeeld dat de oneindigheid van deze tekst in zich
draagt. Clarice spiegelt zich in Rodrigo die zich op zijn beurt projecteert op Macabea.
Vanuit die problematiek komt Clarice Lispector uit bij een van de essentiële
problemen van de moderne literatuur, namelijk de authenticiteit. Vanaf het moment
dat men de probleemloosheid van de realiteit verwerpt, gaat ook de Waarheid aan
het wankelen en verdwijnt elke fundering voor wat juist is.
Het is zeer gewaagd in een cryptische tekst als Het uur van de ster een homogeen
kernidee te gaan zoeken. Men is dan met een botte reductie bezig van iets dat
bedreigend is in zijn onvatbaarheid. In deze novelle gaat het om de raadselachtigheid
van codes. Het meisje Macabea voelt zich gelukkig, maar het is op geen enkel feit
gebaseerd. De tekens van vrouwelijkheid zijn haar vreemd, ze maakt geen onderscheid
tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik (wanneer haar vrijer een zin begint met de
aanloop ‘Kijk eens, Macabea...’ dan kijkt ze rond; wanneer hij zegt: ‘Je bent
onmogelijk, Macabea,’ dan vraagt zij: ‘Wat moet ik doen om mogelijk te worden?’
enzovoort), kortom haar leven is voortalig en dus ook voormaatschappelijk. De
moderne schrijver (waarvan Rodrigo S.M. een ironische illustratie is) is in feite ook
buiten de maatschappij terechtgekomen, zij het dat hij/zij eerder posttalig is, de taal
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is haar vanzelfsprekendheid in al die eeuwen westerse beschaving grondig
kwijtgeraakt. De moderne literatuur beoogt een vorm van alchémie du verbe, of zoals
Rodrigo het op een bepaald moment schrijft: ‘Ik zal proberen goud te winnen uit
steenkool.’ Het paradoxale, dat sinds Nietzsche niet meer weg te denken is uit de
moderne kunst, vormt een van de belangrijkste toegangsdeuren tot problematische
teksten als deze Het uur van de ster. Men moet het enge en repressieve rationalisme
achter zich laten en oog hebben voor de dikwijls hartverscheurende pogingen om
naar een ‘ervaring’ op zoek te gaan die onder de beschermlaag der beschaving ligt,
een zoektocht die, en dat is de paradox, gebeurt met behulp van brokstukken van wat
ooit het cement van ons schitterende humanistische renaissancepaleis was: de taal.
In dit mooie eindakkoord van Clarice Lispectors schrijversleven komen extreme
gekunsteldheid en extreme authenticiteit via de langste weg die de schrijver(s)
had(den) kunnen bedenken tot elkaar. Het mystieke noodlot van het meisje Macabea
en het pathologische identiteitsverlies (‘Soms denk ik ook dat ik niet ik ben en schijn
ik te behoren tot een ver verwijderd melkwegstelsel’) van de moderne auteur zijn
neergeschreven in een tekst die wordt aangedreven door de gestadige maar nooit
eindigende stroom van zijn eigen implicaties.
■
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Spuwende dames in ondergoed
De achttiende-eeuwse mestiezencultuur in Batavia
Smeltkroes Batavia Europeanen en euraziërs in de Nederlandse vestigingen
in Azië door Jean Gelman Taylor Vertaling Emile Henssen e.a. Uitgever
Wolters-Noordhoff, 256 p., f 49,50
Peter van Zonneveld
‘Dese vrouwtjes, dan in 't algemeen aangemerkt, soo Hollandse, als ook Kastise en
Mistise, in sonderheid op Batavia, sijn 't meestendeel so pragtig, so hovaardig. So
dartel, en weelderig, dat sy van brootdronkenheyt, nauwelijks weten hoedanig dat
sy haar sullen aanstellen; sy laten haar dienen, als princesse, en hebben sommige
veel slaven en slavinnen tot haren dienst, wake nagt en dag, als wagt honde moeten
oppassen.’
Zo beschrijft de scheepschirurgijn Nicolaus de Graaff, in zijn
laat-zeventiende-eeuwse Oost-Indise spiegel de dames die hij aantrof in het centrum
van het Hollandse koloniale imperium in de Oost: Batavia. Dit fragment, typerend
voor het beeld dat de Europese reiziger kreeg van de Indische samenleving, ontleen
ik aan een fascinerende studie over Europeanen en euraziërs in de Nederlandse
vestigingen in Azië: Smeltkroes Batavia, van Jean Gelman Taylor. Het is de vertaling
van The Social World of Batavia, dat bij verschijnen in 1983 enthousiast werd
ontvangen.
Het leven in het Batavia van die dagen werd bepaald door wat Taylor een
mestiezencultuur noemt, ontstaan uit de versmelting van Europese en Aziatische
elementen in de ruimste zin van het woord: niet alleen Hollands, maar ook Portugees,
niet alleen Javaans, maar ook Singalees. Maleis en Chinees. Hoe rijk geschakeerd
die cultuur was, blijkt mede uit De Graaffs inventarisatie van de vigerende
scheldwoorden in zijn beschouwing over de Bataviase dames, die hun slaven of
slavinnen bij het minste of geringste:
‘voor een poete rastade, poete de negre, of fili de pocto, of fili de katsjoer
uitsonderden, (dat is) te seggen geraffineerde, of andermans hoer, slave hoer, hoere
kint, of honde kint, en somtijts nog erger, en so sy 't eenigsints hebben verkerft,
lattense haar om een geringe oorsaak, aan een paal of op een ladder binden, en de
met scherpe doorgespouwe rottinge op haar naakte lighaam, sodanig slaan en geeselen,
datter 't bloet by neerloopt en de lappen daar by neder hangen.’
Die gevarieerde samenleving was het gevolg van het door de VOC gevoerde beleid.
De talrijke vestigingen van de compagnie in Azië, van India en Ceylon tot China en
Japan, werden bevolkt door Hollandse mannen die relaties aangingen met Aziatische
vrouwen. Mannen als Jan Pieterszoon Coen hebben nog een tijdlang geprobeerd
meer Hollandse vrouwen naar de Oost te halen, maar die pogingen hadden weinig
succes. Aziatische of eurazische vrouwen stelden minder hoge eisen, waren gewend
aan het klimaat, wakkerden het heimwee naar Holland niet aan en baarden kinderen
waar de VOC ook weer plezier van kon hebben.

Familieclans
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Deze vrouwen gingen geleidelijk aan de sociale cultuur van Batavia bepalen. Taylor
spreekt van een matrilineair systeem, waarbij de Aziatische of eurazische vrouw de
verbindende schakel vormt. Om kliekvorming te voorkomen mochten de zonen van
VOC-employés geen functies vervullen. Het was evenmin toegestaan om verworven
kapitaal aan zonen over te dragen. Daarom kwam het familiebezit veelal in handen
van de schoonzoon of de zwager, waarbij dochters en zusters dus een centrale rol
speelden. Zo ontstonden er familieclans, die vooral in de achttiende eeuw de macht
in handen namen, de beste baantjes naar zich toe trokken, zeer welgesteld waren
(waar ze naar Aziatisch gebruik ook graag voor uitkwamen) en zich weinig gelegen
lieten liggen aan wat in Nederland ten aanzien van de Oost werd bepaald. Pogingen
van sommige gouverneurs-generaal om het Europese element te versterken hadden
weinig succes.

Eurazische dame op weg naar de Nederlands hervormde kerk, in gezelschap van een slavin (met
beteldoos) en een slaaf (met parasol)

Toen de Engelsen in 1811 op Java verschenen waren zij verbaasd en
verontwaardigd over de samenleving die zij in Batavia aantroffen. Voor hen waren
relaties met Aziatische of eurazische vrouwen taboe. Vooral de vrouw van
luitenant-gouverneur Raffles, de legendarische Olivia, trok ten strijde alles wat haar
niet zinde. Zij wenste geen dames te ontvangen die sarong en kabaja droegen, omdat
ze die dracht als ondergoed beschouwde. Bovendien liet ze alle kwispedoors
verwijderen, om te voorkomen dat de Indische dames in haar aanwezigheid betel
kauwden en uitspuwden.
Tegelijk wilden de Engelsen echter de vrouwen meer betrekken bij het
maatschappelijk verkeer, terwijl die in Indië tot dan toe naar Aziatisch gebruik de
neiging hadden zich af te zonderen. Nu namen zij schoorvoetend deel aan de bals en
partijen die de nieuwe heersers organiseerden, al trokken zij zich, voor en na het
dansen weer schielijk in aparte damesvertrekken terug.

Liplap
De Engelse aanval op de mestiezencultuur duurde te kort om tot ingrijpende
veranderingen te leiden, al slaagden zij er wel in een scheiding aan te brengen tussen
het Europees getinte openbare leven en de voortzetting van de Aziatische leefwijze
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in de privé-sfeer. De gevoeligste klap kregen de aloude Indische clans in 1825, toen
bepaald werd dat bestuursambtenaren voortaan in Holland geboren en opgeleid
dienden te zijn. Naarmate de verbindingen met Nederland in de loop van de
negentiende eeuw beter werden, kwamen er steeds meer Europeanen naar Indië, niet
alleen mannen, maar ook steeds meer vrouwen.
Die ontwikkeling, waarbij de eurazische cultuur naar de achtergrond werd
gedrongen en de nazaten der aanzienlijke dames uit de achttiende eeuw voor liplap
werden uitgemaakt, weerspiegelt zich ook in de literatuur. Voor de eerste twee eeuwen
maakt Taylor vooral gebruik van genealogische gegevens, maar voor deze periode
verwijst zij voornamelijk naar de Indische letterkunde, waarin de teloorgang van die
cultuur goed te volgen is. Haar onderzoek, dat door de verrassende invalshoek nieuw
licht op de koloniale samenleving heeft geworpen, zou ook tot de twintigste eeuw
kunnen worden uitgebreid.
Het is jammer dat de Nederlandse editie ontsierd wordt door een groot aantal
slordigheden en zetfouten. Bovendien laat ook de vertaling nogal te wensen over.
Wanneer het gaat over vrouwen die voor het eerst naar een bal gaan kun je het Engelse
‘entrance into society’ toch onmogelijk vertalen met ‘intrede in de samenleving’.
Bovendien mist de Nederlandse uitgave een aantal genealogische appendixen, die
de oorspronkelijke studie een degelijke basis gaven. Het register is opmerkelijk
onvolledig, maar dat was in de originele versie ook al zo. Die editie is echter twee
keer zo duur als de nu verschenen vertaling die, ondanks haar feilen, de imponerende
studie van Jean Taylor een nieuwe lezerskring kan verschaffen.
■
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Tijdschrift
Achter het mooie omslag van Jeroen van Pelt houdt nummer 317 van Tirade (dubbel
zomernummer juli/augustus 1988) veel leuke bijdragen verborgen. Josine Meijer
opent met een artikel over de poltitieke ontwikkeling van Jacques de Kadt, die tot
zijn overlijden dit jaareen trouwe medewerker van Tirade is geweest. Verder staat
er uitsluitend proza en poëzie in dit nummer en enkele beschouwingen hierover.
Rutger Kopland hield afgelopen voorjaar een lezing in Amsterdam, waar hem
gevraagd werd tien gedichten te noemen die voor hem essentieel zijn geweest. Tirade
drukt nu deze voordracht af. Poëzie was voor Kopland een ontdekking, een aanraking
met een andere wereld, ‘alsof er een gordijn werd opengeschoven, waarvan ik niet
wist dat het open kon, en er een uitzicht verscheen op een wereld die ik herkende
zonder hem ooit te hebben gezien’. Deze ontdekking bleek voor hem van
levensbelang: dit wilde hij ook doen, maken, kunnen. De eerste aanraking met poëzie
die het vonkje deed overslaan was ook voor Kopland die van Gerrit Achterberg. Hij
citeert het gedicht ‘Standbeeld’, waarin de ik met een ander verstrengeld raakt, maar
dit bij elkaar horen is tegelijkertijd een afscheid. Dit ontstaan en vergaan tegelijk,
fascineert Kopland in hoge mate net als bij het tweede gedicht dat hij noemt, ‘Mijn
broer’ van Hendrik de Vries, ‘de voor mij huiveringwekkende vereniging van wat
onverenigbaar is’. Eén klein momentje zijn leven en dood dezelfde. Het is erg leuk
om te lezen welke gedichten Kopland allemaal uit zijn geheugen opdiept. Die
gedichten horen op een bepaalde manier allemaal bij elkaar; Kopland laat door middel
van zijn voorkeur een heel duidelijke en consistente poëtica zien. Grappig is ook dat
hij een gedicht van Willem Carlos Williams vertaalt, waarin een beeld voorkomt van
een stuk papier dat voorttolt in de wind. Dat beeld gebruikt Kopland later ook zelf.
Tomas Lieske beschrijft elders in Tirade twee leeservaringen. Hij herleest ongeveer
vijfentwintig jaarna verschijnen ‘de onverbiddelijke bestseller’ Ik Jan Crenier. Zijn
conclusie is daarbij dat Jan Cremers plaats in de literatuurgeschiedenis veilig gesteld
is. Iets waar Cremerzelf wel niet zo ondersteboven van zal zijn. Thema's die Cremer
in 1964 introduceerde zijn later bij Jeroen Brouwers. Mensje van Keulen en Gerard
Reve weer opgedoken. Volgens Lieske was Cremer dus zijn tijd vooruit. Destijds
werd het boek door de literaire kritiek nogal vermalen, maar W.F. Hermans prees
jaren geleden al Cremers trefzekere stijl. Nu Lieske het boek met andere (oudere)
ogen leest, geeft ook hij zich gewonnen. Dat is niet het geval bij zijn lectuur van Elly
de Waards nieuwe dichtbundel Onvoltooiing. Deze bundel bevat veel liefdespoëzie,
die Lieske meestal te specifieke is en die hem een beetje geneert. Dat het ongemeen
moeilijk is om liefdesgedichten te schrijven zonder te vervallen in al te vaak gebruikte
beelden is Lieske zich uiteraard ook terdege bewust. Toch overtuigt De Waards
poëzie hem niet, juist vanwege de clichés. Maar, zo besluit hij zijn kritiek, de roep
van de ‘Maximalen’ om nieuwe poëzie en geen fletse stillevens, gaat voor Elly de
Waards oeuvre niet op. Haar gedichten zijn altijd luid en welluidend geweest. J.
Bernlef publiceert een cyclus in Tirade met de mooie dubbelzinnige titel
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‘Geestgronden’. Verder poëzie van Eva Gerlach, Tonnus Oosterhof, Leo Vroman
en Ad Zuiderent. Van Kees Verheul is een gedeelte van zijn nog te verschijnen
nieuwe klassieke Russische roman opgenomen en van Paul Meeuws het korte verhaal
‘Bachjaar’, waarin de hoofdpersoon in een confrontatie met zijn geboortestad en
ouderlijk huis, na jaren buitenslands een roemrucht leven te hebben geleid, weer
kiest voor zijn verleden.
EVA COSSEE

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Ambo/Agathon, f 35,50)

2. (3)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

3. (2)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

4. (-)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

5. (5)

Roald Dahl, De boekhandelaar en de
chirurg (Meulenhoff, f 16,90)

6. (4)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veert, f 14,90)

7. (7)

Keri Hulme, Kerewin (De Arbeiderspers
f 25,-)

8. (9)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)

9. (8)

Isaac Bashevis Singer, De magiër van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

10. (-)

Willem Frederik Hermans, Dinky Toys
(De Harmonie, f 14,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

De triomftocht van Oranje, EK '88 Red.
Ben de Graaf (M&P, f 24,90)

3. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

4. (5)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

5. (4)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

6. (6)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

7. (-)

Roger Nelson, Prince, De biografie
(Luitingh/Loeb, f 24,90)

8. (7)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

9. (-)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

10. (8)

Prof. dr. G. Dambmann, Met Edmund
Hillarv door de Himalaya (Lannoo, f
39,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
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De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Mae West als reddingsvest
Een eponiem is een woord ontleend aan iemands naam. Revolvers of geweren worden
vaak naar de ontwerpers ervan genoemd; de colt, de mauser, de kalashnikov. Erg
opwindend is dit niet, dat wordt het pas wanneer aan de naamgeving ook een aardig
verhaal vastzit. Een van de aardigste betreft de sandwich. John Montague, fourth
Earl of Sandwich (1718-1792) was een hartstochtelijk gokker. Die hartstocht ging
zo ver dat hij het spel niet wilde onderbreken, zelfs niet op lunchtijd. Om toch door
te kunnen spelen vroeg hij de ober hem een plak ham tussen twee sneden brood te
brengen. Dat is 1762. Aanvankelijk leefde Sandwich ook nog op een ander manier
voort: in de Sandwich Islands. In de tijd dat Captain Cook deze eilanden (die nu de
Hawaian Eilanden zijn) ontdekte was Sandwich ‘First Lord of the Admiralty’. Cyril
Leslie Beeching publiceerde in 1972 een eerste versie van zijn Dictionary of
Eponyms. Het is nu herdrukt en aangevuld (Oxford University Press, f 25,90,
importeur Van Ditmar). Beeching vat het eponiem soms wel erg ruim op, waardoor
ook ‘ismen’ tot eponiem worden verheven, zoals ‘Hobbesianism’ (van de politieke
filosoof). Het is verzameling van triviale onschuldige weetjes, zodat men vragen kan
stellen als ‘Wat is een Mae West?’. Antwoord: een Mae West is een goed gevuld
reddingsvest voor vliegeniers. West gaf als commentaar toen ze hoorde van deze
naamgeving: ‘I've been in Who's who and I know what's what, but it's the first time
I ever made the dictionary.’ Liefhebbers van de ijslekkernij bekend als de ‘Pêche
Melba’ vinden hier het verhaal over Dame Nellie Melba (1861-1931), een Australische
sopraan, die op het hoogtepunt van haar roem onaangekondigd een bekend restaurant
bezocht en daar een gerecht bestelde dat men niet had. De radeloze chef van het
restaurant bedacht toen iets (perziken met ijs) dat zo lekker was dat Dame Melba
haar oorspronkelijke bestelling bereid was te vergeten en er in toestemde dat dit
toetje voortaan haar naam zou dragen. De ‘Teddy beer’ zou zijn naam hebben
gekregen van de zesentwintigste president van Amerika, Thedodore Roosevelt
(1858-1919), maar Beeching slaagt er niet in een ondubbelzinnige verklaring voor
het ontstaan te geven, behalve dat Roosevelt een jager was die de beren niet ontzag.
Sterker is het onstaan van de ‘grog’, het drankje dat tevoorschijn komt bij griep. Dat
komt van Edward (‘Old Grog’) Vemon (1684-1757), een Engelse admiraal. Hij
verordonneerde in 1740 dat de rum die zijn manschappen dronken moest worden
aangelengd met water, wellicht om overmatige dronkenschap tegen te gaan.
Enzovoort: de herkomst van de Bloody Mary, van Bakeliet, de Dikke Bertha, van
de guppy, de geigerteller, het begrip ‘eminence grise’, de chesterfield (jas en stoel)
de bolhoed, het woord ‘silhouette’, de St. Bernardhond. Snuf, snuf, daar is dit een
ideaal woordenboek voor.
JS
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Geënsceneerde Caravaggio's
Een van de meest in het oog lopende manieren waarop fotografen zich in de beeldende
kunst een plaats hebben veroverd, is in de vorming van scholen of stromingen.
Gewoonlijk concentreert zich dat op het gebruik van bepaalde motieven of technieken
en het taboe verklaren van andere. Het interessante van zulke scholen is dat ze in
hun geslaagde vormen een vanzelfsprekend karakter hebben, alsof het niet anders
heeft kunnen gaan. De iets minder geslaagde pogingen daarentegen illustreren het
duidelijkst hoe zo'n stroming zich vormt, welke factoren daarbij in het geding zijn.
Binnen het veelomvattende thema Questioning Europe van de Rotterdamse
fotobiënnale (van 20 augustus tot 2 oktober) zijn twee kleinere
overzichtstentoonstellingen opgenomen die daar iets van laten zien: de tentoonstelling
Hommages & Remakes in Galerie Perspektief en de Rotterdamse School? in Museum
Boymans-van Beuningen. De twee tentoonstellingen worden begeleid door uitvoerige
artikelen in nr. 33 van het tijdschrift Perspektief (f 20,-) waarin ook een
overzichtelijke keus van het geëxposeerde werk is gereproduceerd. Beide artikelen
- van Mirelle Thijsen respectievelijk Hripsimé Visser - traceren de historische
achtergronden van twee specifieke vormen van hedendaagse fotografie-als-kunst:
de tendens tot het kopiëren of annexeren van klassieke meesterwerken door fotografen
en die van het variëren op pop-cultuur en B-films. Mirelle Thijsen trekt in haar artikel
over de moderne fotografische Courbets, Caravaggio's, Ingres' en Van Eycks een
vergelijking met het zestiende-eeuwse maniërisme, waarbij zij de overeenkomst ziet
in twee programmapunten: difficultà (het vertoon van virtuositeit) als esthetisch
principe en het streven naar status. Het probleem met die vergelijking is dat ze van
bepaalde uitingen van zestiende-eeuwse kunst retrospectief een stroming maakt,
terwijl er in de zestiende eeuw überhaupt geen sprake was van ‘ismen’. Dat idee,
met het hele begrip maniërisme, is de wereld ingeholpen door historici zoals John
Shearman, op wie Thijsen zich dan ook beroept. Niettemin geeft haar artikel, met
de tentoonstelling, een overzichtelijk beeld van wat er op dit gebied aan beelden en
ideeën in omloop is. Hripsimé Visser beperkt zich in haar bijdrage tot de specifiek
Rotterdamse traditie binnen het artistieke manipuleren met massamedia. De schets
die zij geeft van de wisselwerking tussen kunstenaars, journalisten, tentoonstellingen
en een kunstacademie in het ontstaan van een stroming, kan in zijn miniatuurvorm
model staan voor veel ontwikkelingen binnen de moderne kunst. Bovendien is haar
artikel de eerste aanzet tot een geschiedschrijving van dit op zichzelf kleine fenomeen,
de ‘Rotterdamse School’, en de manier waarop dat fenomeen - al dan niet ten onrechte
- een steeds centralere rol is gaan vervullen in de publiciteit rond de geënsceneerde
fotografie van de jaren tachtig.
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Victoriaanse superster
Op 7 september 1838 liep het stoomschip Forfarshire op de klippen van de Farne
Islands, Northumberland. Negen van de vierenveertig opvarenden overleefden de
schipbreuk, en zij dankten hun redding aan de even lieftallige als dappere dochter
van de vuurtorenwachter van Longstone Lighthouse bij Bamburgh. De godvruchtige
jongedame - zo wil het de hymne Grace had an English heart waarin ze voortleeft
- wist na het horen van de hulpkreten haar vader te bewegen met haar naar het wrak
te roeien, iets wat hij zonder haar aandringen te gevaarlijk zou hebben gevonden.
Meer nog dan De Daad, die in later jaren vooral in Girties magazines mythische
proporties kreeg, was het haar naam, die Grace Darling moet hebben voorbeschikt
als Victoriaanse superster, bezongen door Wordsworth en Swinburne, en vaker
afgebeeld op chocoladeblikjes, zeepverpakkingen en kop en schotels dan Charles en
Di of Andrew en Fergie gezamenlijk. Jessica Mitford, zelf vereerd (na de publikatie
van haar furoremakend The American Way of Death) met een goedkoop type doodkist,
de ‘Jessica Mitford Casket’, is Grace' volmaakte biografe. Grace had an English
Heart; The story of Grace Darling, heroine and Victorian superstar (Viking, 176
p., f 64,30) is een verrukkelijk excentriek verhaal, met heerlijke details als Grace' tot
haar voortijdige dood (aan tbc) bewaarde maagdelijkheid, en de onmiskenbare
diversiteit in kleurschakeringen van staaltjes van Heur Haar in de collectie van het
Grace Darling Museum in Bamburgh. Mitford bewandelt vele zijpaden, zoals de
positie van pennyliners ten tijde van de ramp met de Forfarshire, maar doet naar
behoren verslag van een bezoek aan het aangrijpendste Grace Darling Memorial,
de tombe: een hemelbed, uitgevoerd in portlandsteen, waarop Grace zich uitstrekt
met een roeispaan naast zich. Het oorspronkelijke bouwsel hield niet lang stand,
waarop een Amerikaanse collega-vuurtorenwachtersdochter het geld fourneerde voor
een reconstructie. In die ‘Heldin van Lime Rock, Newport, Rhode Island’ trof Jessica
Mitford een mensenredster wier score aan heldendaden dat van Grace Darling vele
malen overtrof. Alleen had de Amerikaanse ‘Grace Darling’ het ongeluk de veel
minder appellerende naam van Idawalley Zorada Lewis te dragen, getrouwd te zijn,
en vooral dronken zeelui op te vissen, wier dankbaarheid veel minder groot is. Haar
roem was derhalve kortstondiger dan die van haar Britse concurrente. Dat die alle
stadia doorliep, demonstreert Mitford aan de teneur van de opeenvolgende biografieën:
na de heiligverklaring van de negentiende eeuw volgde onvermijdelijk de debunking
van de twintigste. Mitfords oordeel over The Maid of the Farnes volgt dat van het
liedje van de Beatles over dé Britse mediaster van twintigste-eeuwse megakracht:
‘Her Majesty is a very nice girl,/But she hasn 't got a lot to say.’
DS
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De Duitse tekenaar Janssen werd lange tijd geobsedeerd door de achttiende-eeuwse essayist/aforist
Georg Christoph Lichtenberg (uit wiens werk vorig jaar bij uitgeverij G.A. van Oorschot een keuze
in vertaling verscheen, ‘Donderslagen op muziek’). Janssen liet zich door Lichtenberg inspireren
tot een serie aquarellen, die nu zijn uitgegeven in het boek ‘Mit Georg Christoph Lichtenberg’
(Arkana, Steidl Verlag, Göttingen, 234 p., f 65,60). Janssens tekeningen moeten per se niet worden
gezien als ondersteunende illustraties van Lichtenbergs teksten, waaruit een keuze in het boek is
afgedrukt, maar als op zichzelf staande kunstuitingen, die door het toeval dat sterker is dan hemzelf
met Lichtenberg in verbinding staan.

Aan deze pagina werkten mee: Mariëtte Haveman, Judith Staghouwer en Diny
Schouten

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Het grote beestenfeest door Kees Stip. Bert Bakker, f 24,90. De zeshonderdvijftien
beste Trijntje Fops in een jubileumuitgave met tekeningen van de auteur.
Het raadsel van de aankomst door V.S. Naipaul. Vertaling C.A.G. van den Broek.
De Arbeiderspers, f 49,50. Een roman over Engeland met daarin verweven een
autobiografie. De Engelse editie werd vorig jaar besproken door Anthony Paul in de
Boekenbijlage van 11 april 1987.
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Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Teloorgang

Bas Heijne
In de Kroonboeken mag dan al tijden flink de klad zitten, maar ik neem graag aan
dat het bestuur van de ECI nog iets anders dan naambekendheid en prestige op het
oog heeft gehad, toen het besloot jaarlijks een ton af te schuiven voor een zogenaamde
essayprijs. Wat dat dan wel geweest mag zijn, valt niet gemakkelijk te bedenken.
Dat de essayistiek in Nederland en België ermee gestimuleerd zou worden, lijkt me
uitgesloten.
Alles, maar dan ook alles, aan deze prijs ademt respectabiliteit uit: een respectabel
literair genre, een respectabel prijzengeld, een respectabele jury. Met hun plotseling
beleden liefde voor het essay, lijkt de ECI iedere herinnering aan 20 intieme
liefdeslessen en de Ik kan-reeks voorgoed te willen wegvagen. Een slimme strategie,
wellicht, want het maakt in Nederland altijd grote indruk wanneer iemand die als
een onverbeterlijke barbaar bekend staat, er geheel onverwacht blijk van geeft het
beste voor te hebben met het vaderlands cultuurgoed. Het is echter ook riskant. Het
gevaar bestaat dat de self-made mecenas met zijn culturele aspiraties de plank net
even misslaat en zichzelf ontmaskert als een hopeloze proleet.
Gaat het Nederlands teloor? luidt het thema dat de inzendingen dit jaar tot
onderwerp moeten hebben. Het is vooral een respectabel onderwerp. Misschien ligt
het aan mijn geblaseerde kijk op de dingen, maar erg inspirerend klinkt het me niet
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in de oren. Zowel het onderwerp zelf als de ietwat precieuze wijze waarop het
verwoord is doet mij denken aan het soort zelfgenoegzame discussie dat bij tijd en
wijle gevoerd wordt op de opiniepagina van ‘NRC Handelsblad’ door oude heren
die de westerse beschaving denken te redden door verkeerd geplaatste komma's in
het werk van anderen aan te wijzen. Het is een opdracht die uitnoodt tot vlak
gemoraliseer of een jolig optimisme. Dit is te wijten aan de onmiskenbare
vrijblijvendheid die in de vraag besloten ligt. Wie hem vijf minuten overpeinst, ziet
in dat er wel iets te zeggen valt voor een bevestigend antwoord, maar tevens voor
het tegenovergestelde. Het is, kortom, een ideaal onderwerp voor de debating-club
van een studentenvereniging.
Ooit organiseerde ‘NRC Handelsblad’ ter gelegenheid van het een of ander een
debatwedstrijd voor politici. Aan de hand van hun betogen voor of tegen bepaalde
politieke stellingen werden de deelnemers beoordeeld op hun retorische vaardigheden.
Die wedstrijd kon slagen, omdat het in dat geval puur om de presentatie van de
argumenten ging, niet om de argumenten zelf. Iedereen wist dat men zijn onderwerp
niet zelf had gekozen, dat er door de jury op de vorm en niet zozeer op de inhoud
moest worden gelet.
Maar een essay is iets anders dan een oefening in welsprekendheid. Regels voor
een geslaagd essay zijn niet zo gemakkelijk te geven, maar wat mij onontbeerlijk
lijkt is persoonlijke betrokkenheid met het onderwerp waarover men schrijft. Een
dergelijk betoog zal altijd een gevoel van innerlijke noodzaak aan de lezer overbrengen
van waaruit de auteur het heeft geschreven. Iemand die even gemakkelijk over de
opkomst van het fascisme in het Duitsland van de jaren twintig schrijft als over de
ondergang van de bollenkweek in de Beemster, is geen essayist, maar een journalist.
Dat is ook een edel beroep, maar daar gaat het nu niet om. Een journalist kan ook
een essayist zijn, maar niet beide tegelijk. Van iemand die journalistiek bedrijft wordt
niet verwacht dat zijn verhandelingen uit een meer dan innige band met zijn onderwerp
voortkomen, van iemand die zich essayist noemt wel. De raison d'être van een essay
is dat het geschreven moest worden door zijn auteur, dat ieder woord de kleur van
zijn persoonlijkheid heeft.
Nu zullen er ongetwijfeld een aantal mensen zijn wiens hart sneller gaat kloppen
bij de klemmende vraag of het Nederlands wellicht teloorgaat. Hen wens ik veel
succes. Niettemin lijkt het op zijn zachtst gezegd onverstandig van de ECI om
deelnemers een dergelijk onderwerp op te dringen.
Bovendien is het bevoogdend, een beetje schoolmeesterachtig. Geen enkele zichzelf
respecterende schrijver van essays zal zich verlagen en meedoen, hoe aanlokkelijk
het prijzengeld ook mag zijn. Zo iemand laat zich niet vertellen waar hij over moet
schrijven. En laat hij zich toch verleiden, dan zal zijn verhandeling ongetwijfeld
minder kwaliteit bezitten dan zijn overige werk, aangezien die geschreven is uit
geldzucht, niet uit innerlijke noodzaak.
Het is niet duidelijk wie het onderwerp voor deze prijsvraag heeft verzonnen, maar
het enige dat aan de ECI-prijs teloorgaat is waarschijnlijk de essayistiek zelf. In een
radiouitzending werden onlangs al luisteraars opgeroepen om hun antwoord op de
vraag door te bellen. Het is niet denkbeeldig dat velen die op dat moment hun radio
hadden aanstaan, enkele duizenden toch zeker, aangelokt door een berg geld, hun
mening op schrift gaan stellen en het resultaat als essay zullen opsturen. Indien de
jury zelf dit onzalige onderwerp heeft bedacht, wat voor de hand ligt, zal zij haar
verdiende loon krijgen in de vorm van een huizehoge berg manuscripten. En wanneer
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zij die verwerkt heeft, zal zij haar eigen vraag vast en zeker bevestigend kunnen
beantwoorden.
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[24 september 1988 - Nummer 38]
Ter zake

Diny Schouten
Bij importeur Nilsson & Lamm meldt men er niets van gemerkt te hebben, maar
volgens ‘general manager’ Jan Kuijzer van importeur Van Ditmar is het is wel
degelijk een trend: vertalingen van buitenlandse titels verschijnen steeds eerder,
zodat die direct volgen op de hardcover-editie en daarmee de buitenlandse
pocketuitgave voor zijn. Zonder naar eigen zeggen veel vrees te hebben voor afkalving
van het eigen marktaandeel prijst Kuijzer de Nederlandse uitgevers: ‘Ze worden
steeds alerter.’ Ook Peter van Gorsel, verkoopleider van Penguin Books Nederland,
heeft bewondering voor de snelheid waarmee Nederlandse uitgevers reageren, zonder
last te hebben van concurrentie: ‘Het versterkt de belangstelling alleen maar.’ Het
verschijnsel valt vooral op bij de sellers. Zo was, uitgeverij Het Spectrum zeer vlug
met de vertaling van Michael Chabons De geheimen van Pittsburgh, Meulenhoff
kwam met Philip Roths Het contraleven tegelijk met de Penguin-editie van
Counterlife, bij uitgeverij Bert Bakker is Stephen Hawkings Het heelal de pocketeditie
van A Brief History of Time voor, uitgeverij Agathon/Unieboek had begin deze maand
Kurt Vonneguts Blauwbaard al in de winkels liggen toen de Nederlandse recensent
nog zwoegde op zijn bespreking van de hard-cover-editie, en van Redmond O'Hanlons
Tussen Orinoco en Amazone verscheen deze maand de Nederlandse vertaling bij De
Arbeiderspers: de Engelse hard-cover ervan is nog niet verschenen.
Niet lang geleden entameerde, om het eens deftig te zeggen, de Gelderse Culturele
Raad ‘een nieuw letterenbeleid’. Met de fraai verzorgde reeks Gelderse cahiers die
uit die mooie plannen geboren werd, gaat het niet zo goed meer. In die reeks werd
letterkundig werk uitgegeven van literatoren die een nauwe band met Gelderland
onderhouden. Succes buiten die provincie bleef niet uit: zowel de fraai verzorgd
uitgegeven novelle van Annie van den Oever als het toneelstuk Ooit Sakahama! van
Thomas Verbogt werden bekroond als behorend tot de Vijftig Best Verzorgde Boeken.
Een aardige gelegenheid, vond de directeur van de Gelderse Culturele Raad Cornelis
Schepel, om de leden van de Gelderse Provinciale Staten te verrassen met een
exemplaar. Per slot was er tot Schepels verdriet níét besloten tot verhoging van de
dotatie aan het fonds waaruit de Gelderse Cahiers bekostigd moeten worden. Het
royale gebaar pakte helaas verkeerd uit, want de klein-rechtse statenleden namen de
geschenkjes daadwerkelijk ter hand en ontdekten met schrik dat Verbogt zijn
personages godslasterlijke dingen in de mond had gelegd, vooral de in Ooit
Sakahama! gevenfileerde opinie ‘dat het Paradijs één grote kroeg’ was, deed hen het
provinciale college alarmeren. ‘Maar aan hun protest kan het werkelijk niet liggen,’
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denkt Schepel. ‘Er was een fonds voor specialistische uitgaven, waarop vroeger niet
zoveel beroep werd gedaan, maar boekjes als De tollen in Lobith of De gilden van
Zwolle moeten er ook uit worden betaald. Op het moment dat wij met onze plannen
voor een serie belles lettres kwamen zetten Gedeputeerde Staten de dotatie stop en
zo was het fonds snel uitgeput. We hebben alleen de toezegging dat we een zesde
uitgave mogen financieren uit inkomsten van de vorige boekjes, maar op langere
termijn is er voor voortzetting van de serie waarschijnlijk geen geld.’ Waarom de
animo voor de serie bij Provinciale Staten verdwenen is, weet Schepel niet te zeggen.
Als lid van de Commissie Letteren van de Gelderse Culturele Raad maakt Frans
Kusters zich daarover het meest boos: ‘Het gaat om kunst, en dan geldt kennelijk op
provinciaal niveau precies wat je ook landelijk ziet: zodra er andere prioriteiten zijn
houdt het weer op.’ Kusters wil graag de Commissie Letteren snel bijeenroepen voor
overleg. Of het nódig is om ‘Gelderse schrijvers’ van provinciale uitgeeffaciliteiten
te voorzien is voor Kusters geen punt van discussie: ‘Dat hadden we met onze plannen
toch juist vastgesteld?’

De formule van het échte, jaarlijkse Boekenbal, is na veertig jaar wellicht wat sleets
geraakt. Vandaar dat Heske Kannegieter, wier Amsterdamse Stichting K.A.N.
tweedehandsboekenmarkten organiseert en touroperator is met reizen naar
boekendorpen als Hay-on-Wye en Redu in het pakket, plannen maakt voor een
Tweedehandsboekenbal, tegelijk te houden met het officiële boekenbal: ‘Inderdaad,
een boekenbal voor de mindere man, maar ook om te vieren dat een boek veel langer
oud is dan nieuw.’ Naar sponsors wordt nog gezocht, maar aan ideeën geen gebrek,
zegt Kannegieter: ‘Het bal moet worden opgeluisterd door tableaus-vivants (uiteraard
naar scènes uit boeken) en een boekenveiling, waarvoor goedgebekte bekende
Nederlanders gebruikte boeken signeren.’ De spreekstalmeester is nog niet
aangezocht: ‘We denken aan een Anton Dreesmann of G.B.J. Hiltermann.’
Andersom kan het ook: het boek naar de televisieserie. ‘Meeslepend, spannend,
romantisch,’ zegt uitgeverij A.W. Bruna over de deze maand te verschijnen ‘eerste
roman’ naar Medisch Centrum West, die ‘ook voor niet-kijkers intrigerend en
herkenbaar’ belooft te zijn. Als auteur wordt op het omslag Hans Galesloot genoemd,
maar uitgeefster Marjan van der Beek geeft toe dat dat een jokkentje is terwille van
de betere verkoop: ‘We zijn wel eerst gaan praten met Galesloot als auteur van de
televisieserie, maar hij bleek niet de tijd te hebben om de scenario's tot een roman
te bewerken.’ Daarop werd Jojanneke Claassen gevraagd om ‘de roman naar de
tv-serie’ te schrijven, en dat was nog een heel karwei: ‘Ze heeft zich er niet vanaf
gemaakt door achter de dialogen “zei hij” te zetten, maar er echte karakters van
gemaakt, die ze ook een voorgeschiedenis heeft gegeven.’
De Stichting Agatha in Breukelen biedt ze aan ‘als idee voor uw huwelijk of
personeelsfeest’: Moordweekends in een eersteklashotel, à raison van f 395,- p.p.
Ook individuele deelname is mogelijk voor wie het leven maar ‘een dooie boel’ vindt.
Het prospectus legt het allemaal uit: ‘Een Moordweekend is een gezelschapsspel van
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een weekend lang, waarbij de gasten de dader moeten zien te ontmaskeren van de
moorden die tijdens dat weekend gepleegd worden. Meestal is het op vrijdagavond
al raak: de man of vrouw waar u net kennis mee gemaakt heeft en die misschien bij
u aan tafel zat, valt dood neer: vergif, een messteek, een geweerschot, alles is
mogelijk. En dat is nog maar het begin van het feest. Zo is het mogelijk, dat u de
volgende ochtend, wanneer u voor het ontbijt naar beneden komt, de zoon des huizes
beneden aan de trap aantreft: de telefoonlijn is afgesneden, buiten in de donkere tuin
klinkt een ijselijke gil... Gebeurtenissen uit een boek van Agatha Christie. Tijdens
een Moordweekend vinden ze plaats waar u bij staat.’
De in toenemende mate inflatoir wordende bedragen waarmee sponsors aandacht
trekken voor door hen ingestelde literaire prijzen, leek even een specifiek Nederlands
verschijnsel (AKO Literatuur Prijs: f 50.000,-, ECI Essay Prijs f 105.000,-), maar
het verschijnsel rukt ook in Groot-Brittannië op: afgekeken? Onbetwist de ‘grootste
boekenprijs ter wereld’ is nu die van Guinness: £ 50.000. De Guinness Peat Aviation
Group, eigenaars van Aer Lingus, stellen de prijs open voor Ierse schrijvers, en onder
die definitie vallen ook de schrijvers die zich in Ierland hebben gevestigd, in de hoop
‘dat de prijs meer schrijvers naar Ierland lokt om er zich te vestigen’. Ierland is sinds
1969, toen schrijvers, schilders, beeldhouwers, en componisten werden vrijgesteld
van inkomstenbelasting aantrekkelijk voor kunstenaars. Met dat fiscale voordeel
financiert Marren Toonder overigens de Geert-Jan Lubberhuizenprijs. Onder de
Britse schrijvers die er domicilie kozen waren J.G. Farrell, Len Deighton en Frederick
Forsyth, maar de sinds kort lagere inkomensbelasting in Engeland heeft Ierland
minder lucratief gemaakt - tot verdriet van Aer Lingus, kennelijk.

Gedicht
Kraai
Ze heeft mijn voornaam in een Spaanse stad veranderd
En kan me roepen dat het pijn doet aan mijn oren - iets
Branderigs, een krassen dat mijn bloed te binnen schiet
En bloed wordt van mijn bloed. Ik wil het niet meer horen.
Nooit geeft zij me tijd om niet aan haar te denken, nooit
Verstomt mijn kraai, verstompt het lied van haar verval.
Ik ken haar niet. Ik kan ons niet meer aan. Het moet.
Wij moeten weten hoe het afloopt met ons beiden.
Spreek als je tong brandt, schrijf als je vingers jeuken.
Zegt ze, maar steeds over mij, over mij, over mij.
En streel, bekras de leegte van mijn volle veertig jaar.
Is dit Liefde? Maar het moet. Het moet wat zij met me doet.

LEONARD NOLENS
Uit: Geboortebewijs. Gedichten. Querido, f 25,-.
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Een intellectueel reisspel met duizend feiten en nog meer gedachten
Claudio Magris volgde de stroom van de Donau
Chris van der Heijden
In Italië verscheen twee jaar geleden het boek Danubio, nu vertaald door
Anton Haakman als Donau (Bert Bakker, 408 p., f 45,-). Claudio Magris,
hoogleraar in de Germaanse letterkunde aan de universiteit van Triest,
volgt in dit boek de loop van de rivier vanaf de bronnen in Zuid-Duitsland
tot aan de Zwarte Zee. Aan de hand van de plekken die hij bezoekt probeert
hij de oude en hedendaagse Middeneuropese beschaving te reconstrueren.
De rivier geldt als verbindend element, maar de schrijver beseft maar al
te goed hoe oppervlakkig zo'n eenheid is. Hoezeer hij zich ook verzet
tegen het postmodernisme, eraan ontkomen lukt hem niet. Chris van der
Heijden las het boek en sprak met de schrijver die even in Nederland was.
Een ik-persoon die niet dezelfde is als de schrijver en langs een rivier trekt die Donau
heet maar eigenlijk de Donau niet is. Dat moet een intellectueel zijn die kunst maakt
en zo is het ook.
Claudio Magris publiceerde tot nu toe louter wetenschappelijk werk en lijkt met
dit boek een radicaal andere richting in te slaan. ‘Lijkt’ want het staat zo vol namen,
verwijzingen, wijs- en waarheden dat het in een andere uitvoering (met noten,
theoretische excursen en saaie toon) een academisch vertoog zou kunnen zijn. Maar
dat is het niet en zo mag het in deze vorm ook niet genoemd worden want daarvoor
is het te goed geschreven, te speels, te persoonlijk, te polemisch en te ethisch.
Waarmee tevens een deel van het succes verklaard wordt. Daarvoor doorslaggevend
zijn genoemde kenmerken echter niet. Dat is iets anders, om het maar met één,
langzamerhand stupide woord te zeggen, postmodernisme. Het begrip valt vele keren
in de vierhonderd dichtbedrukte pagina's van Donau en altijd in negatieve zin.
Bijvoorbeeld: de gril het ‘in ere te willen herstellen van vormen zonder de historische
noodzaak waardoor ze in hun tijd waren voortgebracht, is postmodern, het is een
kitscherig genoegen in het onechte en het onbeholpene, het is het genoegen in de
ideologie die is geamputeerd, ontdaan van haar ideeën; een cultuur zonder fundament’.
Of: ‘Jean Paul is niet modern als het moderne de krachtige gedachte is die
systematisch het geheel tot eenheid brengt, hij is eerder een tijdgenoot van ons, als
tenminste het overheersende gevoel dat de werkelijkheid onvolledig is en
fragmentarisch, dat zij pat staat, van onze tijd is’ (cursivering van mij). Zo staan er
vele uitspraken. Maar ze vertroebelen de heldere blik want er is mij, geloof ik, nog
nooit een boek in handen gekomen dat zo door en door ‘postmodernistisch’ is als
deze Donau van Magris. De tegenstelling tussen deze twee, tussen beleden weerzin
tegen maar impliciete acceptatie van datzelfde postmodernisme, vormt de kern van
het boek. En aangezien die, zo denk ik, tevens een kernpunt is in vele moderne
discussies, vat Magris wat dat betreft de koe bij de horens. En precies dat maakt
Donau, ondanks alle overdreven poespas, naast boeiend en vermakelijk ook belangrijk.
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Omgevallen boekenkast
Donau is het verhaal van een ik-persoon die met de stroom van die rivier van
Zuid-Duitsland naar de Zwarte Zee reist. Op iedere plek maakt hij iets mee, van
iedere stad weet hij iets te vertellen. Korte hoofdstukken, lange hoofdstukken,
historische en literaire beschouwingen, taalkunde en architectuur, filosofie,
psychologie, encyclopedische wetenswaardigheden, al met al een potpourri waarin
in eerste instantie geen andere lijn te ontdekken valt dan het toeval van de waterloop
en de inval van de schrijver. Jan Blokker noemde het boek onlangs een omgevallen
boekenkast en dat is een juiste typering. Maar niet in negatieve zin, zoals bedoeld.
In dat geval namelijk is deze omschrijving oppervlakkig en zelfs een beetje laf.
Oppervlakkig omdat het hier een bewuste en veelzeggende keuze betreft. Laf omdat
we allemaal wankelende of omgevallen boekenkasten zijn, Blokker voorop. De
willekeurige stroom van een rivier onderscheidt zich niet wezenlijk van de even
willekeurige stroom inkt en papier die dagelijks de krant maakt. Magris heeft niets
anders geprobeerd dan in zijn stroom een eenheid te ontdekken en zichzelf te vinden,
terwijl Blokker van zo'n poging nog altijd ver verwijderd is. Daarmee is hij mogelijk
verstandiger, zeker minder moedig.

Claudio Magris
BERT NIENHUIS

Dat Magris voor dit intellectuele reisspel van duizend feiten en meer gedachten
de Donau koos, is een slimme vondst. Deze rivier stroomt nu door zeven landen maar
was ooit de slagader van één rijk, toepasselijk Donaumonarchie geheten. Daarmee
is het conflict tussen ‘modern’ en ‘postmodern’ gegeven: de rivier zelf lijkt een
eenheid, het is tenslotte hetzelfde water dat door de bedding stroomt; de monarchie
pretendeerde een geheel te zijn, er was maar één vorst die de veelheid aan culturen
bestuurde. Dal aan de ene kant. Waar aan de andere kant is dat water dat overal
hetzelfde lijkt op iedere plek anders, stroomt het door zeven onderscheiden landen,
langs nog meer culturen en kon ook destijds eenieder al zien dat die Donaumonarchie
een lappendeken was. Het is dan ook zeker geen toeval dat de roman die als model
van het postmoderne denken geldt. Der Mann ohne Eigenschaften, daar geconcipieerd
werd. Dit wat betreft de - om het maar eens filosofisch te zeggen - ‘objectzijde’.
Aan de ‘subjectzijde’ speelt hetzelfde conflict: de ik-persoon is inderdaad een
omgevallen boekenkast en meer dan dat: hij is een reiziger en dus ten prooi aan ‘de
onvoorziene wederwaardigheden van de reis, het warrige netwerk van de routes, de
toevallige pleisterplaatsen, de onzekerheid aangaande de avonden, de asymmetrie
van elk traject’. Maar hij is ook een methodisch mens, want het bedenksel van een
wetenschapsman. Hij volgt niet zijn neus maar een route; hij reist niet om de kunst
van het reizen zelf maar met het doel een nieuwe orde te vinden. Tijdens de reis stopt
hij op de gemeenplaatsen van de route en confronteert deze met de clichés in zijn
hoofd. ‘Destructie’ is er het gevolg van ‘maar ook destructie is een vorm van
architectuur, een deconstructie waarbij regels en berekeningen worden gevolgd, een
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kunst van het ontmantelen en het bouwen, ofte wel van het scheppen van een andere
orde’.

Informatiestroom
Nu klinkt dit allemaal uitermate geleerd en dat is het boek ook, zoals gezegd. Maar
tevens is het lichtvoetig, soms bijna banaal. Al weer zo'n ‘postmoderne’ combinatie.
Zo bijvoorbeeld in het begin, tijdens een discussie over de vraag of de Donau wellicht
uit een kraan ontspringt die niet meer dicht te krijgen is. Zo ook in de tientallen
passages die ophouden als het interessant begint te worden. Iedere keer opnieuw stipt
Magris iets aan en dan, weg. De rivier stroomt voort. De parallel met de
informatiestroom die de huidige lezer te verwerken krijgt ligt voor de hand: in kranten,
tijdschriften en boeken, via tv en film wordt de wereld over hem uitgekieperd. Hij
leest over een woestijn in Midden-Afrika, een chip, een politicus in Bolivia, een
nieuw automodel; kijkt naar een bosneger, een miljonair, een kolibri. Alles achter
en door elkaar. En dan floep, het programma is afgelopen, het artikeltje is uit, er valt
een nieuwe krant door de bus, de omroepster kondigt een volgend onderwerp aan.
De tijd gaat voort.
Nu is dit allemaal prachtig ware het niet dat er ethische consequenties zijn. De
mogelijkheid je in duizend en één onderwerpen te verdiepen en niet stil te blijven
staan bij god, gebod of aanrecht, impliceert die vrijheid waar mensen zich millennia
lang voor beijverd hebben. Eindelijk is de ongebondenheid van de reis een wezenlijk
kenmerk van het leven. Maar die heeft ook een keerzijde: het feit dat je nergens meer
stil staat, heeft als mogelijk gevolg dat je nergens meer voor staat. Alles zien, alles
lezen wordt al snel alles begrijpen. Dat kan geen kwaad zolang het onderwerp
onschuldig is; dat is niet fnuikend zolang de kijker, lezer of maker zich goed voelt.
Maar dat laatste gebeurt blijkbaar niet: ongebondenheid wordt verlorenheid, ruimte
wordt leegte. En niemand kan volhouden dat ieder onderwerp van hetzelfde kaliber
is; dat je om het even kijkt naar een verliefd stelletje of naar een man die uit de
vuilnisbak vreet.

Rookpluimpje
Sterker nog: neem Mauthausen. Ergens halverwege Donau volgt zo'n typisch
hoofdstukje van vijf regels dat de titel ‘Een rookpluimpje’ meegekregen heeft. Er
staal niet meer dan dit: ‘In het Schlossmuseum van Linz is op een negentiende-eeuwse
prent een gezicht op Mauthausen te zien. Vredige heuvels, gastvrij aandoende huizen,
op de Donau schepen vol opgewekt groetende mensen, een idyllisch beeld van een
dagje naar buiten. Uit de stoomboten op de rivier stijgt vrolijk een rookpluimpje op.’
Die prent is een van de duizenden details die de reiziger op zijn tocht ontmoet. Het
had ook een sok op de weg, een boek in een winkel, de rook uit een schoorsteen
kunnen zijn. De postmoderne ik observeert alles met geamuseerde onverschilligheid.
Maar een idyllische prent van Mauthausen brengt hem toch in conflict omdat hij
weet dat amusement en nonchalance met die naam onverenigbaar zijn. Het volgende
hoofdstuk gaat dan ook onvermijdelijk over dit kamp en dan komen zowel schrijver
als ik-persoon in moeilijkheden.
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Bij een recent bezoek aan Nederland had ik met Magris een gesprek dat eigenlijk
alleen over dit onderwerp ging. ‘Waar ligt de grens tussen dat aanhoudende zwakke
“ja” op iedere ontmoeting en bij iedere gedachte en het krachtige “nee” dat “ik” soms
toch moet, in ieder geval wil uitschreeuwen?’ De tegenstelling tussen impliciete
aanvaarding van maar expliciete weerzin tegen dat postmodernisme, raakt namelijk
hier de kem. Op een gegeven ogenblik mag de ik niet meer zwak zijn, moet hij op
zijn strepen staan. ‘Moet hij de mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen’,
zoals Magris in het gesprek zei? Waar? In Mauthausen? Volgens Magris doet zijn
ik-persoon dat. In Mauthausen (maar ook elders) voert hij ‘ein guter Kampf’. ‘Niet
alleen het hakenkruis, maar de hele wereldgeschiedenis, en de processen die overal
gaande zijn, spannen samen om het individu van zijn waardigheid te beroven... Op
deze treden voelt de enkeling zich als iemand uit het grote aantal mensen dat is
vermalen door de
[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Hier aan land gaan, hier blijven door Rein van der Wiel. Querido, f 24,50. Roman.
Rondom Tsjechov door Michail Tsjechov. Vertaling en nawoord Tom Eekman. De
Arbeiderspers, Privé-Domein, f 39,50. Het dagelijkse doen en laten van de schrijver,
beschreven door zijn broer.
Berlijns dagboek 1940-1945 door Marie Wassiltchikoff. Vertaling Tinke Davids.
De Arbeiderspers, Privé-Domein, f 65,-. Oorlogsdagboek waarin onder andere de
aanslag op Hitler en de bombardementen op Berlijn beschreven worden.
Vitrines door Kees 't Hart. Querido, f 24,50. Korte verhalen. Debuut.
Vluchtstroken van de taal door Ellen Warmond. Querido, f 25,-. Gedichten.
Op Scheveningen door Helga Ruebsamen. Querido, f 27,50. Vijf verhalen, zich
afspelend in en om Den Haag.
Terug in de wereld door Tobias Wolff. Vertaling Rob Klinkenberg. Bert Bakker, f
34,90. Korte verhalen in het nieuwe Amerikaanse genre ‘dirty realism’.
Napoleon and his Parents; On the Threshold of History door Dorothy Carrington.
Viking, importeur Nilsson & Lamm, f 72,15. Carringtons speurwerk naar Napoleons
eerste zestien jaar.
The Captain and the Enemy door Graham Greene. Reinhardt Books/Viking,
importeur Nilsson & Lamm, f 47,10. Nieuwe roman van de oude meester.
The Satanic Verses door Salman Rushdie. Viking, importeur Nilsson & Lamm. f
55,70.- Panoramische roman over de strijd tussen het goede en het kwade in de mens.
Romeo en Julia door William Shakespeare. Vertaling Gerrit Komrij. Bert Bakker,
f 29,90.
Een jaar in scherven door Koos van Zomeren. De Arbeiderspers, Privé-Domein
(het honderdvijftigste deel), f 39,50. Dagboek van het jaar 1987, gecombineerd met
bespiegelingen over allerlei onderwerpen.
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Ik herinner mij. Onder redactie van Emile Brugman en Martin Ros. De
Arbeiderspers, Privé-Domein. f 20,-. Herinneringen van verschillende Nederlandse
schrijvers.
Parijs dagboek 1943-1944 door Ernst Jünger. Vertaling Tinke Davids. De
Arbeiderspers, Privé-Domein, f 49,50.
Europa in een nieuw licht door Harrie Salman. Kok-Agora, f 29,90. Over de
Europese cultuur als ontwikkelingsveld tussen Oost en West.
De mooie mevrouw Seidenman door Andrzej Szczypiorski. Vertaling Gerard Rasch.
Amber, f 29,90. Roman over Polen als doorgangsstation voor vreemde legers.
Zomers van toen & andere nostalgische verhalen door Godfried Bomans. Amber,
f 17,50.
De grenzen van de tijd door Jeremy Rifkin. Vertaling Frans Bruning. Balans, f
34,50. Over de cruciale rol van tijd in ons leven.
Het medium van de waarheid door Cornelis Verhoeven. Ambo, f 37,50.
Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie.
De nieuwe medicijnenstrip door Ivan Wolffers met tekeningen van Opland. Ambo,
f 17,50. Vervolgcursus voor beginnende medicijngebruiken.
Nachtreizigers door Ethan Canin. Vertaling Nicky de Swaan. Amber, f 29,90. Korte
verhalen over Californische doorsneegezinnen.

[Een intellectueel reisspel met duizend feiten en nog meer gedachten
- vervolg]
Wereldgeest... als een van de mensen die een nummer dragen...’. ‘Maar op deze
treden heeft het individu zich ook uniek en onuitwisbaar weten te maken, groter dan
Hector bij de muren van Troje... Terwijl ik mij op de trap bevind heb ik een van de
vele foto's voor ogen die ik in het kamp heb gezien. Het is de foto van een naamloze
man, zo te zien iemand uit de Balkan, uit Zuidoost-Europa. Zijn gezicht is vervormd
door de slagen, zijn ogen zijn twee opgezwollen bloederige korsten, zijn gezicht
drukt geduld uit, nederig en standvastig verzet. Hij draagt een opgelapt jasje, zijn
broek vertoont zorgvuldig met liefde voor waardigheid en properheid verstelde
plekken. Dat zelfrespect, die waardigheid die zelfs is behouden in het hart van het
inferno...’ Volgens Magris laat zijn ik-persoon, elders een kleitablet waarop de wereld
zijn indruk achterlaat, elders als water dat stroomt naar de plekken die het meest
eenvoudig te bereiken zijn, hier een krachtig ‘nee’ horen.
Geen kleitablet waarin geprikt wordt maar een zwaard dat zelf steekt; geen water
dat onverschillig stroomt maar een rots die breekt. Ik ben het niet met hem eens.
Magris laat een duidelijk ‘nee’ horen tegen de schending van menselijke waardigheid
en daarmee een ‘ja’ tot die waardigheid zelf. Maar krachtig zijn de woorden toch
niet. En wat belangrijker is: zijn verzet tegen is veel uitgesprokener dan zijn pleidooi
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voor. Aan het eind van de reis stroomt de Donau in zee. ‘Maar het kanaal stroomt
moeiteloos, rustig en zeker uit in zee, het is geen kanaal, geen grens, geen Regulation
meer, maar een vloeien dat zich opent en zich overgeeft aan de wateren en de oceanen
van de hele aardbol, en aan de schepsels die in de diepte leven. Maak, Heer, dat mijn
dood - luidt een regel van Marin - mag zijn als het uitstromen van een rivier in de
grote zee.’ Einde van het boek. Knap maar onbevredigend.
■
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Hoe de herinnering levend te houden
De hachelijkheid van het schrijven over theater
Baal Vijftien jaar toneelhistorie 1973-1988 Onder redactie van Rob
Erenstein en Joost Sternheim International Theater Bookshop Amsterdam,
178 p., f 25,Mickery Pictorial A Photographic History Uitgever International Theatre
Bookshop Amsterdam, 424 p., 696 foto's, f 35,Kees Vuyk
Een van de eigenaardigheden van theater is dat wat erover geschreven wordt dikwijls
glad eraan voorbijgaat. Van een muziekstuk kun je de belevingen die het geeft onder
woorden brengen, een schilderij of een beeld kunnen uitgelegd worden, een literair
werk vraagt zelfs om kritiek en steeds voegt - hoe gebrekkig ook - in deze gevallen
het commentaar iets toe aan het aldus beschreven kunstwerk. Bij theater is dat niet
het geval. Ik tenminste heb over een toneelproduklie zelden iets gelezen dat waarde
toevoegde aan de produktie. Zeker, ook wat je in het theater ervaart kun je
verwoorden, je kunt proberen de thema's van een voorstelling te achterhalen en die
interpreteren, je kunt kritiek oefenen op de wijze waarop aan de thema's vorm is
gegeven of op de manier waarop in de voorstelling de theatermiddelen zijn gebruikt,
maar zulke reacties raken de voorstelling hooguit oppervlakkig, echt erdoor beroerd
wordt ze niet.
Debet aan deze eigenaardigheid is niet, zoals je vaak hoort, de vluchtigheid van
de uitvoering - vluchtig is ook de muziek - noch de subjectiviteit van de ervaringen
van de toeschouwer - subjectiever zijn de belevingen van een lezer - debet is vooral
de veelheid van perspectieven waaruit een goede toneelvoorstelling is opgebouwd.
De vele stemmen van het theater laten zich niet zonder klankverlies tot de sonoriteit
van een tekst verbinden. Het zijn vooral niet-geslaagde voorstellingen die daarom
tot interessante commentaren leiden. Nog een geluk voor de toneelkritiek dat goed
theater maken zo moeilijk is.
Voor het theater is de omstandigheid dat de ervaringen die het verschaft zich zo
slecht laten beschrijven bepaald ongelukkig. Hij draagt niet weinig bij aan het geringe
publieke imago ervan. Je leest zelden iets goeds - dat wil zeggen een goed geschreven
stuk, dat interesse opwekt voor dat waarover het gaat - over een voorstelling en als
je er eens iets goeds over leest, dan was gewoonlijk de voorstelling niet goed. Bij
wie nooit in een theater komt zal door zulke teksten de belangstelling niet gewekt
worden. Alleen in het uitzonderlijke geval dat een voorstelling aanleiding is tot een
openbaar debat, kan het gebeuren dat iets van de veelzijdige spanning van het theater
overslaat naar de samenleving. De beste reactie die het toneel zich kan wensen lijkt
zo het schandaal.

Te globaal
Een boek uitbrengen om de herinnering aan een reeks theatervoorstellingen levend
te houden, is al met al een hachelijke zaak. De kans is levensgroot dat de herinneringen
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in zo'n boek juist hun definitieve graf vinden. De samenstellers van het boek dat
onlangs verscheen ter gelegenheid van het verscheiden van toneelgroep Baal lijken
zich van dit gevaar bewust te zijn geweest. In het ‘Ten geleide’ stellen Rob Erenstein
en Joost Sternheim dat zij met het boek niet een ‘laudatio als in memoriam’ beoogden,
maar ‘een serieuze poging tot het opmaken van een eerste rekening’. Een debat dus?
Helaas, toch niet. Zelfs niet een aanzet daartoe. Wat volgt op dat ‘Ten geleide’ is
een aantal artikelen van voornamelijk historische aard. Enerzijds in de vorm van een
wat droge opsomming van de feiten - welke voorstellingen er zijn gespeeld, wie
daaraan hebben meegewerkt, hoe de publieke belangstelling was en wat globaal,
veel te globaal, de reactie van de kritiek - anderzijds als anekdotisch getinte
beschrijvingen van persoonlijke ervaringen - van Baals eerste dramaturg Ruud
Engelander, van enkele acteurs en van de artistiek leider van het gezelschap Leonard
Frank.

Scène uit ‘Ubu’ gespeeld door La Mama Repertory Company, 1970

‘A Journal of the Plague Year’, gespeeld door Tenjo Sajiki, 1975

Ook het enige analytische artikel, van de hand van Hana Bobkova, heeft een
historische inslag. Bobkova probeert Baal te plaatsen ten opzichte van de verschillende
stijlen die de toneelgeschiedenis van de twintigste eeuw kent. Van wat Baal in de
vijftien jaar van zijn bestaan betekend heeft voor het publiek dat zijn voorstellingen
bezocht, wordt in deze teksten weinig tot niets onthuld. Te theatraal is ongetwijfeld
die betekenis, te pluriform voor de gang van het verhaal. Het meest fascinerende aan
het boek vond ik daarom de foto's die - ondanks de uitdrukkelijke bedoeling om niet
het zoveelste fotoboek over theater uit te brengen - rijkelijk tussen de tekst gestrooid
zijn. Die foto's onthullen iets van wat theater is, juist omdat ze zoveel verhullen. Het
is onmogelijk genoegen te nemen met de onwerkelijke werkelijkheid die zij
presenteren. Dus ga je erbij mijmeren. De vele gedachten die er dan door je heen
gaan - met elkaar krijgen ze iets van een toneelstuk.
De literatuurcriticus Roland Barthes heeft in zijn boek La chambre claire gewezen
op een mogelijke verwantschap tussen theater en fotografie, een verwantschap die
zou lopen via de dood. Is theater niet ontstaan uit rituelen waarbij sommige personen
(al of niet met maskers) de doden moesten voorstellen? Ook in foto's wordt het
afwezige tegenwoordig gesteld. ‘Fotografie is een soort primitief theater, iets als een
tableau vivant, een afbeelding van een bewegingloos en opgemaakt gezicht, waaronder
we de dode zien.’ Om het eenvoudig te zeggen: zoals je bij een foto denkt: Hé, dat
is Henk, om tegelijk te beseffen dat het Henk natuurlijk niet is, zo stelt ook het theater
je voor het feit dat de acteur die Hamlet speelt uiteraard Hamlet is, en toch ook niet.
Zowel fotografie als theater zijn kunsten die leven van de spanning tussen
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verschillende mogelijkheden van eenzelfde werkelijkheid. Kunsten die presenteren
en representeren tegelijk. Als zodanig beschouwde Barthes ze beide als ‘utopieën’
van de literatuur, vastgeketend als die is aan de representatie.

Sigrid Vinke in ‘Kleur is alles’ van het gezelschap Het Trojaanse Paard, 1985

Indien Barthes gelijk heeft dan verklaart dat waarom foto's de ervaringen van het
theater dikwijls zoveel treffender weergeven dan teksten. In foto's kan een
dubbelzinnigheid uitgedrukt worden, die in een tekst onmogelijk te realiseren is.
Theaterfoto's met name worden gekenmerkt door die dubbelzinnigheid. Zij staan
niet toe, zoals dat bijvoorbeeld met journalistieke foto's wel kan, dat ze louter
representerend opgevat worden als weergave van een werkelijkheid elders. Daarvoor
zijn deze foto's te onwerkelijk. Zo brengen ze inderdaad iets over van wat ik beschouw
als de kern van het theater: dat iets (een persoon met name) verschillende dingen
tegelijk kan zijn.
Het is daarom misschien wel wat afgezaagd - dat geef ik de Baal-redactie toe maar overigens in alle opzichten begrijpelijk dat Mickery, het tweede theaterinstituut
dat dit jaar zoal niet geheel verdwenen dan toch ondergronds gegaan is, gemeend
heeft zijn tweeëntwintigjarige geschiedenis te moeten presenteren in een fotoboek.
En wat voor fotoboek! Driehonderdvijfenzeventig groot formaat pagina's. Foto's van
vele honderden voorstellingen. Een boek om steeds even in te bladeren, bij te
mijmeren, weer weg te leggen, opnieuw te pakken. En niet alleen voor mensen die
Mickery in de loop van zijn geschiedenis gevolgd hebben. Zelfs niet alleen voor
theaterlicfhebbers. Uit het bovenstaande mag afgeleid worden dat theaterfoto's hun
fascinatie niet speciaal ontlenen aan het moment van herkenning. Zij hebben een
eigen fascinatie die eerder afgezwakt wordt dan versterkt wanneer er gemakkelijk
herkenning optreedt. Juist dat ze zich weerbarstig tonen jegens het streven ze tol iets
bekends te herleiden maakt ze spannend. Net als het theater.

Praatstof
Alles wat over theater geschreven wordt, heeft het karakter van een omschrijving.
Er wordt om iets heen gedraaid, dat zelf ontsnapt aan de tekst. Foto's kunnen dat iets
doen oplichten, letters niet. Is het dan zo moeilijk over theater iets te zeggen? Dat
niet. Ga maar eens naar een van de vele theaterkroegen. Praatstof levert het theater
meer dan genoeg. Maar zodra het gesprokene opgeschreven gaat worden, verliest
het zijn charme. De charme van het theater schuilt blijkbaar vooral in het sociale.
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Teksten zijn alleen op een indirecte manier sociaal. Foto's hebben veel meer
verbindende kracht. Maar wat is dat dan voor kracht? Misschien is het dit: dat er iets
over te zeggen is. De dubbelzinnigheid van foto's lokt net als de pluriformiteit van
het theater spontaan reacties uit. Teksten doen dat zeiden. Teksten zeggen zelf al
zoveel, dat er gewoonlijk weinig meer over te zeggen valt. Schrijvers over theater
zouden wellicht dit kunnen leren van de fascinatie die theaterfoto's uitoefenen: dat
hun teksten niet alles hoeven te zeggen, dat ze de lezer ook iets te zeggen moeten
geven. Tot een schandaal hoeft dat niet per se te leiden, maar als op die manier nu
en dan de mogelijkheid tot debat zou worden gecreëerd, dan zou er voor het theater
veel zijn gewonnen.
■
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Victor Hugo lustte er wel pap van
Françoise Sagans biografie-in-brieven van Sarah Bernhardt
Sarah Bernhardt De onverwoestbare lach door Françoise Sagan Vertaling
Margreet Hirs Uitgever De Prom, 196 p., f 27,50
Diny Schouten
Er valt iets voor te zeggen om het interview, die Train à Grande Vitesse waarmee
de journalist vlug, veilig en voordelig uit en thuis is, neerbuigend te bezien als een
van de vele twintigste-eeuwse innovaties die de hoeveelheid begrip en kennis in de
wereld niet vergroot heeft, maar ach, die stelling is een tikje modieus. Aan wie de
schuld, als een interview teleurstelt: aan het genre of aan de vragensteller? Ik hou
het er maar op dat Françoise Sagan, die het zeer exploitabele en wellicht originele
idee had om een dode beroemdheid aan een interview te onderwerpen, niet zo'n beste
interviewster is. Haar boek Sarah Bernhardt: De onverwoestbare lach, dat het op
de vorige Frankfurter Buchmesse bracht tot uitgeverssensatie, wordt door de uitgever
gepresenteerd als ‘een ontraditionele biografie’, en als je daar zin in hebt kun je het
wel zo noemen. Niet dat het er meer van wordt dan het is: een schriftelijk en vooral
frivool vraaggesprek dat minder een portret geeft van een zelfverzonnen personage
dan van de interviewster zelf. Om het hoge woord dan maar meteen uit te spreken:
Sagans interview met de hemelse Sarah verheft zich niet boven Libelle-kwaliteit.
Waar de interviewster zich een zekere mate van impertinentie veroorlooft tegenover
haar gesprekspartner - ‘Wat is er tussen u en Victor Hugo geweest?’ - is het heus
vermakelijk, maar buitengewoon plat: een bewijs te meer dat de wereld niet zozeer
bedrogen wil worden, als wel geamuseerd, en daarbij liefst door het sleutelgat kijken.
Sagan komt geheel aan dat favoriete pastime tegemoet. ‘God weet dat hij er wel
pap van lustte en stapelgek op vrouwen was!’ licht ze toe bij haar vraag of Bernhardt
haar bed deelde met Hugo, er hypocriet aan toevoegend dat het haar ‘plicht als
biograaf’ is om de vraag voor te leggen. En of het waar is dat Bernhardt haar magere
acteurstraktement aanvulde met gepeperde honoraria voor haar gunsten? En schaamde
ze zich daar niet voor, terwijl ze toch af gaf op ‘het bordeel’ waarin ze door haar
moeder en tante werd grootgebracht? En of mevrouw Bernhardt ook ‘een avontuur’
had met Rostand? En hoever gingen de perversies van Montesquiou, Prousts eigen
Guermantes?

Freud
Sagan laat een ontvleesde Bernhardt vanuit haar graf op Père Lachaise, waar ze zich
toch maar verveelt, genoeglijk babbelen over zulke vrouwengeheimpjes. Nee, nee,
‘Quiou-Quiou’ was juist een schatje, Sagan heeft goed geraden dat ze Rostand nimmer
bemind heeft, en Hugo, wel, als haar jonge vriendin zo aandringt... Maar de ‘jonge
vriendin’ moet haar heus haar sarcasme over haar levensonderhoud besparen:
‘Natuurlijk heb ik ook op mannen geleefd, zoals alle ongetrouwde vrouwen, zoals
alle vrije vrouwen van mijn tijd (...) Ik nam ze verguld en ik nam ze ook aantrekkelijk.
Zo zit het! Dat was in die tijd niet onverenigbaar, zelfs al is het dat in de jouwe wel,
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naar wat ik ervan gezien heb: je treft enkel geld bij mannen met buikjes, tics of een
vulgaire zelfverzekerdheid. In mijn tijd vloog het geld hun net zo vrolijk uit de zak
als de melk uit de uiers van een koe, en daar deden wij ons voordeel mee.’ Sagan
slikt bij zoveel superioriteit haastig haar sarcasme in: ‘Dat u mannen nodig had voor
uw onderhoud, lijkt me een natuurlijke zaak en ik zou zeker hetzelfde gedaan hebben
als dat mogelijk was geweest.’ Haar toon is even deemoedig als ze af en toe haar
taak van vragen stellen overdoet en Bernhardt met onmiskenbaar cynisme laat
informeren naar de mogelijke positieverbetering die haar jongere zusters hebben
bewerkstelligd. Ze laat Bernhardt zoetsappig vragen of in Sagans tijd de
vrouwenliefhebbers minder gevaar lopen, ‘óf om door deugdzame vrouwen die aan
de lopende band kinderen baren tot een huwelijk gedwongen te worden, óf om door
lichte vrouwen die maar aanrommelen syfilis bezorgd te krijgen?’ ‘Nou, je kunt niet
zeggen dat dat allemaal dik voor elkaar is,’ antwoordt Sagan ontwijkend, en dat is
dan ook ongeveer het niveau waarop de discussie zich afspeelt: gekwebbel over de
rijen minnaars, bevallig gezucht onder de schuldeisers - Sagan verzekert daar het
hare mee te stellen te hebben gehad - die het een grande horizontale zo lastig maken
om van het leven te genieten, en diepe wederzijdse verontwaardiging dat Bernhardt
postuum de reputatie kreeg een frigide vrouw te zijn. Of Bernhardt Freud nog gekend
heeft? Jazeker: ‘Hij leek me een heel gecompliceerd heerschap.’ Héél af en toe
kibbelen de twee vriendinnen, zoals wanneer Sagan suggereert dat Bernhardt
koketteert met haar afschuw van het beroemd zijn, maar de ruzietjes worden snel
bijgelegd. Het geeft de biografe kans om zich uit te putten in complimenten, waarbij
ze zichzelf nimmer overslaat. Veel ruimte om te besteden aan Bernhardts mysterieuze
acteergenie houdt Sagan niet over, en de biografe is ook weinig feitelijk over de
ontwikkeling van Bernhardts professionele carrière. De lezer die daarnaar nieuwsgierig
is moet het doen met de opmerking dat Bernhardt de hibbers had toen ze debuteerde,
en erop vertrouwen dat Sagans verslag van Bernhardts Amerikaanse tournees (met
spektakels als in ravijnen stortende treinen, verteld in Lucky Luke-stijl) naar waarheid
is gedaan. Sagan introduceert zichzelf bij haar onderwerp met de verzekering dat ze
meent ‘zo ongeveer alle biografieën, alle kwebbelstukken en alle serieuze artikelen’
te hebben gelezen ‘waar je op het moment aan kunt komen en die er door of over u
sinds uw dood verschenen zijn’. Er even van afgezien dat élke over Bernhardt
opgeslagen biografie of kranteartikel andere (en elkaar weersprekende) feiten opsomt,
hei is best mogelijk dat Sagan meent zich serieus in haar personage te hebben verdiept,
maar ze volgt zo te zien in alle controverses trouw Bernhardts eigen, bewezen
onbetrouwbare versie van haar levensverhaal, en de enige indruk die ze wekt is met
grote stappen gauw weer thuis te hebben willen zijn. Ook de vertaalster had haast:
ze verzuimde om ‘Télegène’, voorgesteld als Bernhardts laatste minnaar, te
identificeren als Nederlands eerste Hollywood-ster Lou Tellegen.

Sarah Bernhardt in ‘Macbeth’ van Shakespeare
NADAR/ARCH, E.R.L. PARIS
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Humeuren & temperamenten
Gewichtloosheid
Gerrit Komrij
P. Hermanides
In dromen komt de sensatie van gewichtloosheid zo vaak voor dat je er niet eens
meer van opkijkt. Het is in een droom een routineklus om jezelf aan je haren over
een hekje te tillen. Om jezelf op te beuren en roerloos in de lucht te blijven hangen.
Om als een luie albatros over steden en heuvellandschappen te freewheelen. Het
heeft niet iets echt spectaculairs en soms maak je er zelfs een grapje of een spel van,
je drukt al dromend met duim en wijsvinger je neusgaten dicht, perst wat lucht tegen
je trommelvliezen en hop, daar zweef je opnieuw naar het plafond. Je weet dat het
met werkelijke gewichtloosheid weinig te maken heeft, het is een goocheltruc. Je
bent gewoon wat verdund, een luchtbel. De minieme zwaarte van dal bewustzijn laat
je in je droom niet los.
Je ervaart de gewichtloosheid veel schokkender in de beeldende kust. Ook lang
niet altijd, toegegeven. Er is in de kunst veel vrome gewichtloosheid die, hoe er ook
met de wetten van de natuur wordt gesold, geen wenkbrauw meer omhoog weet te
krijgen. We moeten zelfs proberen een geeuw te onderdrukken wanneer we op een
doek tientallen engelen in de lucht zien hangen als entourage van wéér een heilige
die loodrecht opstijgt. Er zijn maar weinig schilderijen waar Jezus en Maria met hun
benen op de grond staan. Vooral de laatste onderhoudt een bijna permanente relatie
met het luchtledige, als ze niet hangt dan zweeft ze.
Rafaëlesk. Saint-Sulpice. Bidprentjeskunst. De voeten onveranderlijk gehuld in
donzige wolken of puffende stoom.
Er is in de kunst ook een doorlopende voorstelling van gewichtloze of nagenoeg
gewichtloze demonen. Van duivels die grimassen maken achter iemands hoofd. Van
heksen die op hun bezemsteel op weg zijn naar de sabbat. Het was Lucifer zelf die
uit de hemel tuimelde - en dat niet als gevolg van zijn lichaamszwaarte.

De wolkjes zijn verdwenen en er schieten vonken uit de voetzool. Kermiseffecten.
Maar er zijn ook voorbeelden van Magistraal Zweven in de kunst. Dan is er iets
gaande met klok en uitspansel tegelijk. De hemel is een vrieskoude hogedrukpan
geworden en de wijzers zijn op hol geslagen. Je voelt je op het moment dat je met
het schilderij wordt geconfronteerd, door een samenloop die niet te verklaren is, ook
zelf heel even gewichtloos. Je weet niet of jij het was die daarnet in eén flits met de
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afgebeelde engel samenviel, of dat de genius van de stilstand jou vanuit het doek wanneer, hoe? - in de kraag heeft gegrepen en nu vasthoudt, maar in die fractie van
een seconde voelde je je gewichtlozer dan in welke van je zwaartekracht-tartende
dromen ook.
Geen wolken, geen stoom, geen vuurwerk, niets.
Soms bevindt zich de figuur maar een centimeter boven de grond, een andere keer
komt hij in liggende toestand langs, als in een doodkist zonder doodkist. Een schilderij
van Pourbus herinner ik me, het zal een Annunciatie zijn geweest, en een prent van
Klinger. En wat me zal bijblijven was de schok bij het zien van Veroneses Het visioen
van St. Helena, met die engel met dat zware kruis in zijn arm voor het raam.
Van Picasso's Guernica tot de astronauten op de maan weiden ons de beelden van
gewichtloosheid gemeenzaam (vertrouwd is het woord niet). Maar die beelden waren
er al zolang er kunst is. We hebben niet hoeven wachten op de fotograaf die de
Groten. Rijken en Heiligen van deze eeuw vastlegde op het moment dat ze een
luchtsprongetje maakten, al staan ook die foto's - nooit, nooit zullen de modellen
met hun ontspannen, nog opwaarts gerichte lach met hun voeten op de grond
terugkeren - voorgoed in je geheugen gegrift. De droom van de gewichtloosheid is
er altijd geweest. Nog voor mijn dood wil ik een dik boek schrijven, een baksteen
van een boek, over het zweven in de kunst.
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Spelen met de bron
De echoliteratuur van Marcel van der Linden en Koen Vermeiren
De vrolijke eenzaamheid door Koen Vermeiren Uitgever; Manteau, 231
p., f 34,90
De mentor door Marcel van der Linden Uitgever: De Bezige Bij, 157 p.,
f 29,50
Frans de Rover
Literatuur reproduceert in vele variaties literatuur. In zijn voortreffelijke studie Echo's
echo's: de kunst van de allusie geeft de Vlaamse literatuurwetenschapper Paul Claes
een reeks voorbeelden van toespelingen en citaten waardoor een netwerk van relaties
tussen verschillende literaire teksten kan ontstaan. Ik noem Claes hier omdat
recentelijk twee van zijn landgenoten, Marcel van der Linden en Koen Vermeiren,
werk publiceerden dat door de onverhulde wijze van citeren en alluderen als toonbeeld
van dergelijke ‘echoliteratuur’ te lezen is. Overigens met verschillend resultaat:
Vermeirens roman dreigt te bezwijken onder de druk van Hermans en Wittgenstein;
Van der Linden knipoogt op een schalkse manier naar De pupil van Harry Mulisch.
Vermeieren verdiende (volgens een indrukwekkende opsomming op het achterplat)
in Vlaanderen en Nederland zijn sporen als criticus, essayist en wetenschapper met
vele publikaties over de moderne Nederlandstalige literatuur. In 1984 promoveerde
hij aan de Universitaire Instelling Antwerpen op een proefschrift over Hermans en
Wittgenstein. Een dergelijke achtergrond aan literaire en filosofische kennis is zonder
twijfel van grote waarde bij het beschouwen van literatuur, het is echter de vraag of
die kennis niet belemmerend werkt op het schrijven van literatuur. Ik ben geneigd
die vraag in het geval Vermeiren positief te beantwoorden.
In eenenveertig korte hoofdstakken, die het boek een collageachtige opbouw geven,
blikt een dertigjarige jongeman. Kurt geheten, terug op zijn leven en liefdes alvorens
gedesillusioneerd dan wel bevrijd scheep te gaan op cruise in de Middellandse Zee.
Dat terugblikken geschiedt op de wijze van de literatuur, dat wil zeggen: de verteller
die Kurts handelingen en gedachten beschrijft, of via dagboekfragmenten aan het
licht brengt, stelt voortdurend, vanuit een grote belezenheid. Fundamentele Vragen
over Leven & Dood, over Taal en Werkelijkheid, over Tijd & Mens aan de orde. De
eenvoudigste daden van Kurt komen zo in een Filosofisch Perspectief te staan.
Wanneer Kurt familiefilmpjes uit zijn kindertijd bekijkt en ervaart dal sommige
beelden uit het verleden over ervaringen in het heden heenschuiven, neemt de verteller
eens rustig de tijd om zo'n ervaring van alle kanten te besnuffelen: ‘Het zou onzin
zijn te beweren dat Kurt geen vertedering voelde, maar wat hem nog het meeste
overviel, was iets wat moeilijk onder woorden is te brengen. Om dit te kunnen
begrijpen zou men eigenlijk Kurts leven moeten overdoen, maar aangezien zoiets
onmogelijk is zullen woorden toch moeten volstaan. (Het is overigens een gelukkig
bijverschijnsel van de fotografie geweest, dat woord- en tekenkunst hun
oorspronkelijke functie grotendeels hebben herkregen, namelijk uitdrukken wat
innerlijk leeft.) Misschien benaderen we nog het best Kurts gevoel met het woord:
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wrevel. Geen ergernis of afkeer, want die zijn te sterk, maar wrevel. Hoe was zoiets
te verklaren?’

Koen Vermeiren

Wanneer Kurt als student in de examentijd een ogenblik de pen neerlegt, toegeeft
aan zijn verliefdheid op een medestudente en haar opbelt voor een afspraak, tilt de
verteller een dergelijke banale, jongensachtige gebeurtenis direct op een plan van
hoger denken: ‘Doen zelf lijkt geen ervaring te omvatten, schrijft Wittgenstein, het
is alsof de verschijnselen die zich voordoen alleen maar een gevolg zijn van dit doen.
Het was een dergelijke daad die Kurt voor ogen stond toen hij ophield met schrijven.
Een daad die zich buiten de visuele kamer van het denken bevond. Maar die óók een
poging was om aan de slepende malaise te ontsnappen, in een vlaag van overmoed
en razernij - het ideale moment voor zelfmoordenaars - had hij Greet opgebeld.’ Wat
hier meegedeeld wordt gaat in ieder geval mijn visuele kamer van het denken (of:
de visuele kamer van mijn denken?) ver te buiten.

Buitenspel
Vermeiren had wellicht aan die loodzware, humorloze ideeënlast van de verteller
nog een ironische wending kunnen geven door bijvoorbeeld in de dagboekfragmenten
van Kurt (waarin de verteller dus buiten spel staat) een andere toon aan te slaan.
Maar Kurt en verteller spreken en schrijven in hetzelfde register van het dikke denken.
Kurt schrijft een (dit) boek: ‘Van één zaak moet ik mij goed bewust blijven: het boek
dat ik schrijf draagt de kiemen der vernietiging in zich. Al schrijvend voer ik een
mentale autopsie uit op het personage dat onder mijn handen ontstaat, een
autopsiografie. Daarmee bevestig en ontken ik mezelf tegelijkertijd (...) Al schrijvend
heb ik een verhaal over het verhaal doen ontstaan. Maar wie begint te schrijven doet
niet meer mee voor de tijd dat het duurt. Hij staat buitenspel.’
Ik wil niet beweren dat alles wat in dit boek gezegd wordt, onzin zou zijn.
Romankunst en wetenschappelijk traktaat staan voor mij echter op gespannen voet;
de talloze beweringen met wetenschappelijke pretentie maken De vrolijke
eenzaamheid tot een alles behalve ‘vrolijk’, in de bekends van ‘voor de lezer
uitdagend’, boek. Ik voel mij als lezer buitenspel gezet. Hermans heeft ooit gezegd
dat literatuur schrijven zoiets is als wetenschap bedrijven zonder bewijs. Het lijkt of
die laatste twee woorden door resonans in de echoput voor Vermeiren verloren zijn
gegaan.
Een werkelijk in alle opzichten vrolijk boek is De mentor van Marcel van der
Linden. In het aan Claes' studie toegevoegde ‘intertextueel lexicon’ kan ik er zo snel
geen term voor vinden; ik noem het procédé voor dit boek dan ook maar ‘creatieve
imitatio’, met de nadruk op creatief. Over de auteur merk het achterplat slechts op:
‘Marcel van der Linden werd in 1935 in het Antwerpse geboren.’ Ik vertrouw het
niet: een drieënvijftigjarige debutant die op een zo inventieve wijze, tot in stilistische
en inhoudelijke details ingenieus spiegelend. Mulisch' Pupil... ja wat: parodieert,
pasticheert? Hier moet bijna van een mystificatie sprake zijn; hier wordt iemand een
poets gebakken. In een onbewaakt ogenblik heb ik zelfs even gedacht dat de Oude
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Sfinx bij zijn eigen uitgever een unieke vorm van ‘zelfplagiaat’ (Claes:
‘ongesignaleerd citaat van een eigen tekst’) heeft gepleegd, onder pseudoniem is hij
begonnen alsnog zélf zijn ‘tegenoeuvre’ te creëren. Maar dit wil ik eigenlijk niet
voor eigen rekening ‘gesignaleerd’ hebben.
Hoe dan ook: De mentor is door de allusietechniek een bijzonder boek. Het verhaal
is simpel. Een mislukt schrijver - oud, vetbuikig en drankzuchtig - vliegt naar New
York: ‘We schreven 1985. De dollar was goedkoop en ik vijftig, America, here I
come.’ Klapwiekend van de whisky zeilt hij op Kennedy Airport het vliegtuig uit,
raakt verwikkeld in een ruzie tussen een brute man en een beeldschone vrouw in een
bar en komt zijns ondanks als een verloederde held (‘Mister Dangerous’) uit de strijd.
Voor Paloma - want zo heet de vrouw in dit spel - is zijn optreden overtuigend:
‘Misschien ben je een oude smerige wolf. Mister Dangerous, maar ik ben geen jonge
koe (...) Ik zal voor je zorgen, dangerous. En in ruil moet jij als een vieze gevaarlijke
hond achter me aan lopen. Jij moet mijn verlopen mentor zijn!’ Dan bevinden wc
ons inmiddels, na een rit door New York per ‘stretch limo’, op een flat
eenentwintighoog in Manhattan. Voor de oplettende lezer was het al duidelijk; deze
Paloma is de extravagante dochter van ‘de grootste schilder van deze eeuw en zelf
wereldberoemd’: Paloma Picasso. Via haar doet de mislukte Vlaamse schrijver zijn
intrede in de (post)moderne wereld als een Kuifje in Wonderland. Hier is alles
high-tech, glamour, outrageous. Op een party in Madison Square Gardens ontmoet
hij ‘de schrijvers Gore, Norman, John en Truman, zowel als de politici Roman,
Woody, Fay, Diana, Jessica. Verder de opgetutte wonderboys van de reclame, de
marketing, de journalistiek en de glitterfiguren uit de design wereld.’
De Nieuwe Wereld - dat is nog eens een andere wereld dan die van de Vesuvius
waarheen Mulisch zijn achttienjarige alter ego liet reizen, aanvankelijk in gezelschap
van de schatrijke weduwe van de uitvinder van de veiligheidsspeld. Maar tijdens het
hoogtepunt van de reis blijkt de beschermvrouwe spoorloos verdwenen. Hoogtepunt
van De mentor is de uitvoering door Claes Oldenburgh van een ‘geniaal’ idee van
Paloma: de twee gigantische torens van het World Trade Center zullen door
lichteffecten getransformeerd worden in een reusachtige wasknijper. Mister Dangerous
is echter de verwekker van dit idee: het ontstond op het moment dat hij Paloma
verloste van haar slapeloosheid en als dank door haar in de wasknijperstand genomen
wordt: ‘Reeds duwde ze me op het waterbed en ik veranderde in haar hefboom, zij
in de mijne. Archimedes tilde aarde tot bij de maan. Toen ik weer bijkwam lagen we
als de twee benen van een wasknijper tegen elkaar.’
De happening zelf, waarbij onder aanvoering van burgemeester Koch de hele
jet-set annex kunstmaffia van New York aanwezig blijkt, is op een buitengewoon
lichtvoetige wijze beschreven met een grote dosis ironie ten aanzien van de
aanwezigen in het algemeen en de kunst in het bijzonder. De wasknijper wordt tot
symbool van New York uitgeroepen; in het World Trade Centre houdt Mister
Dangerous een toespraak om een nieuw sieraadje te presenteren: een klein
wasknijpertje van ebbehout en zilver. ‘Dit kleine dingetje, dat u kunt gebruiken als
oorhanger, haarspeld of sluiter voor uw jurk, is Manhattan zelf, Manhattan tot zijn
essentie herleid, Manhattan als juweel (...) Dit symbool van de menselijke erotiek
heeft vandaag definitieve vorm gegeven aan dit gebouw en aan uw stad.’ Uiteraard
is het juweel voor goed geld te koop op intekening en het loopt storm. ‘De repetiliviteit
had zich van iedereen meester gemaakt.’
Wie zo snel stijgt, moet bedacht zijn op de val. Hoewel... al zijn de dagen voor de
Vlaamse Reus op Manhattan geteld, het is de vraag of er sprake is van een val. Het
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is bovenal de vraag of er sprake is van een dronkemansdroom of van werkelijkheid.
Paloma is op het hoogtepunt van de happening verdwenen; anderen hebben moeite
zich Mister Dangerous te herinneren. Het verhaal eindigt in de ijle sferen van het
luchtruim.
De repelitiviteit had zich van iedereen meester gemaakt. Die zin zou van Claes
(Paul bedoel ik, maar Oldenburg had ook gekund) afkomstig kunnen zijn. Ik ken
maar weinig boeken die zo een spel met hun bron spelen als De mentor met De pupil.
Het is een sprankelend spel waarbij steeds weer nieuwe overeenkomsten of
spiegelingen opduiken. Maar daarbij is het ook een kostelijk boek door de speelse
wijze waarop de draak gestoken wordt met de allerpostmodernste kunstenmakers.
‘Een gek is iemand die spelletjes speelt die de weerzin van de anderen opwekken.
Wie de mensen weet te amuseren met zijn gekkenspelletjes is een kunstenaar.’ Ik
heb mijn twijfels over wie Van der Linden is; ik weet zeker wat hij is: een begaafd
kunstenaar.
■
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‘Ze bleven altijd integer ten opzichte van elkaar, nu ja, toevallig niet
tegen mij’
Frances Partridge en Angelica Garnett over de Bloomsbury-mythe
Onder de vele gastsprekers die de Stichting Literaire Activiteiten
Amsterdam heeft uitgenodigd voor de grote ‘Bloomsbury-manifestatie’
die deze week plaatsvindt, bevinden zich de twee ‘grand old ladies’ die
het allemaal meemaakten en er elk een boek over schreven: Frances
Partridge (88) en Angelica Garnett (70). Rudi Wester zocht hen op in
Londen. Het programma van de Bloomsbury-week staat elders op deze
pagina.

Rudi Wester
Bloomsbury heeft nog het meeste weg van een leeuwehuis in een dierentuin, schreef
Virginia Woolf aan een vriendin, want ‘alle dieren zijn gevaarlijk, nogal wantrouwend
tegenover elkaar, boeiend en geheimzinnig’. Leon Edel, een van de geschiedschrijvers
van deze beroemde groep die geen groep wilde zijn, noemde hen dan ook een ‘House
of Lions’. Negen leeuwen liet hij in zijn besloten tuin toe: de schrijfster Virginia
Woolf, geboren Stephen (1882-1941); haar echtgenoot schrijver, politicus en uitgever
Leonard Woolf (1880-1969); de schilderes Vanessa Bell (1879-1961), zuster van
Virginia; de kunstcriticus Clive Bell (1881-1964), echtgenoot van Vanessa, vader
van Quentin en Julian Bell; Roger Fry (1866-1934), schilder, kunstcriticus en een
tijdlang minnaar van Vanessa; de econoom John Maynard Keynes (1883-1946); de
homoseksuele essayist en biograaf Lytton Strachey (1880-1932) die samenwoonde
met de schilderes Dora Carrington; de literatuurcriticus Desmond MacCarthy
(1877-1952); en, last but nor least, Duncan Grant (1885-1978), minnaar van Keynes,
Strachey en Vanessa, en vader van Angelica Garnett. Gewoonlijk wordt verder nog
tot ‘de club’ gerekend de schrijver E.M. Forster, de immer zwijgende, behalve als
het over opera ging, Saxon Sydney-Turner, en, soms, de filosoof Bertrand Russell.
Vanaf 1905 kwam dit illustere gezelschap bijeen op 46 Gordon Square, waar de
kinderen Stephen (Virginia, Vanessa, Thoby en Adrian) na de dood van hun vader
een huis betrokken hadden. Thoby Stephen hoopte zo de opwindende bijeenkomsten
die hij met zijn vrienden in de diverse studentengemeenschappen in Cambridge had
gehad, voort te zetten. Dat lukte wonderwel (Lytton Strachey ontwaarde, toen hij de
kuise Virginia Stephen voor het eerst ontmoette, een vlek in haar rok, en vroeg: ‘Is
dat zaad. Virginia?’), al beleefde hij er zelf niet lang plezier van omdat hij het jaar
erop aan een niet tijdig ontdekte tyfusaanval overleed. Maar de overigen zouden, elk
op hun eigen gebied, van bekend tot beroemd worden en Engeland kennis laten
maken met de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van kunst, wetenschap en
politiek in Europa. Maar vormden ze een groep, een elitaire maffia in de ogen van
de een, en een hoogstaand, integer gezelschap in de ogen van de ander?
‘Nee,’ zegt Frances Partridge (‘Ik ben de oudste die onder hen leefde en die nog
steeds in leven is’), als ik haar in haar appartement, met zeer fraaie schilderijen van
Duncan Grant en Dora Carrington aan de muur, in Londen opzoek. Ze is achtentachtig
jaar, met een ijzersterk geheugen en een breekbare stem, en memoreerde al in A
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Pacifist's War en Memories haar leven met de Bloomsburianen. Ook zij studeerde
in Cambridge, werkte in de boekhandel van David Garnett en Francis Burell, een
ontmoetingspunt voor ‘Bloomsbury’, en trouwde met Ralph Partridge die - blijft u
er even bij - de minnaar was van Lytton Strachey en, eerder, echtgenoot van Dora
Carrington. Stracheys levensgezellin. Zij allen woonden of kwamen bijeen met de
andere ‘Bloomsberries’ in Ham Spray House in Wiltshire, en als er iemand kan weten
of Bloomsbury een groep was of niet, is het Frances Partridge.
‘Geen groep,’ zegt ze beslist. ‘Een groep heeft een soort organisatie nodig, maar
nergens waren er grotere individualisten dan in Bloomsbury. Ze stelden vriendschap
boven alles, dat idee hadden ze opgedaan in Cambridge bij de filosoof G.E. Moore.
Maar hun gedachten gingen niet in de riohting van een groep, dat weet ik zeker. Ze
dachten überhaupt niet aan wat andere mensen van hen dachten. Ze hielden van
elkaars gezelschap, ze voelden zich tot elkaar aangetrokken en daar zat niets “bewusts”
bij. Ze vonden huizen vlak bij elkaar in de buurt, daar hielden ze van. Maar ze waren
heus niet altijd even aardig, ja vaak malicieus. Ze waren dol op grappen, en niet altijd
de netste. Maar er waren uitzonderlijk weinig ruzies.’
Wat ze vooral in hen waardeerde, was dat ze altijd volledig zichzelf waren (‘Dat
was soms bij het onbeschofte af. Als ze iemand vervelend vonden, draaiden ze zich
gewoon om en liepen weg’) en dat er geen enkel, maar dan ook geen enkel onderwerp
taboe was. ‘Over alles werd gepraat, vaak op een uiterst originele wijze, en dat werkte
heel stimulerend. Wel was er een bepaalde “Bloomsbury-voice”, die kwam van de
Stracheys want die waren gewend buitengewoon geaffecteerd te spreken. Ik hoor er
nog eentje tegen mijn vader zeggen (met onnavolgbare intonatie - RW): “I don't
belief a single word you say.” Deze overdreven manier van praten, met veel hoge
en lage tonen, namen de Bloomsburianen van Strachey over. Ze gebruikten ook veel
speciale woorden. Zoals je een Schot of een Ier kunt herkennen, zo kon je hen
herkennen. Lytton Strachey was dol op Franse woorden als funeste, en iets was
bijvoorbeeld supéérb. En Virginia Woolf was absoluut een briljant spreekster als ze
eenmaal op dreef was, al kon ze ook heel onaardig en wreed zijn. Ik heb haar wel
eens jongeren in de tang horen nemen, op een teaparty of zoiets ongemakkelijk
sociaals, dat was niet mis. Maar als ze iemand echt mocht, was ze buitengewoon
gevoelig en begripvol.’
Als Frances Partridge eenmaal begint met vertellen is er geen stoppen meer aan.
Ze kende hen allemaal: Roger Fry (‘Hij hoorde er eigenlijk niet bij. Ik was dol op
hem want hij was altijd in een goed humeuren we schaakten veel’), Clive Bell (‘Hij
werd onderschat, zijn boeken liepen niet zo goed. Maar hij was zeer gastvrij en las
elke dag vijf uur lang biografieën en historische werken. Het was meer iemand voor
de achttiende eeuw’), Duncan Grant (‘Niemand kon ontsnappen aan zijn charme’)
en, natuurlijk, Lytton Strachey en Dora Carrington, die door haar kordate optreden
meestal kortweg Carrington werd genoemd. Ik zeg Partridge dat ik haar beschrijving
van de dood van Strachey en de kort daarop volgende zelfmoord van Carrington, die
ze gezamenlijk uit alle macht probeerden te voorkomen, heel aangrijpend vind. ‘Het
drama, het interessante verhaal,’ zo reageert ze, ‘was de levenslange toewijding van
Carrington aan Strachey, een homoseksueel die niet aan haar wensen tegemoet kon
komen, zo te zeggen. Het schilderij dat ze van Strachey geschilderd heeft en dat hier
hangt, is met zoveel liefde gemaakt. Carrington was een bijzonder iemand, heel
onzeker over haar werk, een sauvage. Lytton was vooral een nerveus man die zeer
op Ralph leunde die sterk en mannelijk was. En ik dreigde dat mooie trio op te breken.
Maar alles kwam goed want Carrington en ik begrepen elkaar wel, we regelden de
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dingen onderling. Toen Strachey doodging, wilde zij ook niet meer leven. Het is een
treurig verhaal, maar het leven zit vol treurige verhalen. Wat echt droevig was, was
dat Strachey nog maar tweeënvijftig jaar was. Ik bewonderde hem zeer, hij was zo
onderhoudend en geestig. Ach, ik ben bang dat ik hen allemaal bewonderde.’

Jam maken
Frances Partridge heeft net een nieuwe uitgave verzorgd van The Eminent Victorians,
het boek waardoor Strachey beroemd werd. Het zijn portretten, korte biografieën,
van vier vooraanstaande victorianen, onder wie Florence Nightingale. ‘Strachey was
zeer tegen die ouderwetse dikke biografieën in twee delen waar alles in stond maar
die niets interpreteerden. Hij ging uit van een schokkende opmerking voor een
biograaf, namelijk: “Vergeten is de eerste vereiste voor een levensbeschrijving.”
Biografen moesten, in zijn ogen, vooral dingen weglaten. Beknopt zijn. Het publiek
vond daarom Strachey in elk geval heel leesbaar, gewend als het was aan ontzettend
vervelende dikke pillen.’
Voor Frances Partridge was de opvallendste eigenschap van de Bloomsburianen
hun integriteit. Ze stonden voor wat ze geloofden dat waar en oprecht was, zowel in
de politiek als in wetenschap en kunst. Over het algemeen waren ze links, atheïst en
pacifist in de Eerste Wereldoorlog (‘Dat was wel veranderd in de Tweede’). Partridge:
‘Waar ze ook rotsvast in geloofden: dat je mensen niet met geweld kunt overtuigen,
maar je moet met hen discussiëren. Je kunt mensen niet een idee inknuppelen. Daarom
praatten ze ook zoveel. Het waren over het algemeen trouwens reuze kletskousen.’
Maar als ze niet praatten, dan werkten ze, keihard. Elk van hen had na de Eerste
Wereldoorlog wel een of twee boeken op zijn naam staan, had meegeholpen de
economische regelingen bij de vrede van Versailles in 1919 te onderbouwen (Keynes)
of had het postimpressionisme in Engeland in de lift geholpen, Roger Fry door zijn
tentoonstellingen van 1910 en 1911 waar hij tientallen Cézannes, Gauguins, Manets,
Van Goghs en Picasso's liet zien, en Duncan Grant in de praktijk. Hoe vonden ze
daar allemaal tijd voor? Partridge: ‘Vergeel niet dat mensen in die tijd allemaal
bedienden hadden, zeer toegewijde bedienden. Vooral Virginia Woolf was eigenlijk
opmerkelijk. Ze spendeerde niet alleen veel tijd aan gek zijn, maar ze leidde ook nog
een druk sociaal leven, ze beheerde gedeeltelijk de Hogarth Press, ze schreef die
fantastische boeken en ze deed ook nog wat de meeste “gewone” vrouwen deden,
zoals je eigen brood bakken en jam maken.’
De Bloomsbury-familie begint nu zo vertrouwd te klinken, dat ik ook maar eens
naar Vanessa Bell, de zuster van Virginia, informeer. Vanessa, de bijenkoningin in
het gezelschap, met maar één doel in het leven: schilderen. Tolerant, schitterend om
te zien, geestig en met een uitzonderlijk talent om alles schijnbaar moeiteloos naar
haar hand te zetten. Met echtgenoot en minnaars, met iedereen bewaarde ze goede
vrede. Ook Frances Partridge was zeer op haar gesteld, ‘en omgekeerd. Ik wist waar
ik aan toe was met haar. Sommigen noemden haar kil, maar dat zag ik niet zo. Wel
voelde ik dat haar warmte vooral uitging naar mensen die het dichtst bij haar kinderen
stonden, want voor hen - Julian. Quentin en Angelica - had ze overweldigende
gevoelens.’
Wie daarover zeker kan oordelen, in negatieve zin dan weliswaar, is Angelica Garnett
die pas op haar zestiende jaar door haar moeder Vanessa ingelicht werd over het feit
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dat niet Clive Bell maar Duncan Grant haar echte vader was. Ze nam later weinig
subtiel wraak (‘ik heb wel betere ideeën gehad’) door met een van de minnaars van
haar vader te trouwen, de veel oudere David Garnett. Over het rampzalige effect van
die (te) lange geheimhouding en over de gedragingen en de houding van de overige
Bloomsburianen publiceerde ze in 1984 het mooie en treurige Deceived with Kindness.
A Bloomsbury Childhood.
Ik tref haar in Londen in de Chelsea Art Club, toevallig, want eigenlijk woont ze
het hele jaar in Frankrijk, ergens zeer geïsoleerd in de Haute Provence. Na theater
heeft ze drie jaar geleden ook het schilderen opgegeven en maakt nu sculpturen.
Garnett (70) is tenger,
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nerveus, uitzonderlijk aardig en duidelijk door het leven getekend. Ze heeft er zeven
jaar over gedaan om haar verleden van zich af te schrijven. ‘Het is erg,’ zegt ze
gelaten, ‘in een elitegroep geboren te worden. Niemand had dat door, of realiseerde
zich dat. Ze dachten dat ze mij vrij maakten door mij te laten doen waar ik zin in
had, maar er gebeurde precies het tegengestelde. Ik was aan handen en voeten
gebonden omdat het allemaal zo vrijblijvend was. Leonard Woolf was de enige die
wel eens regels stelde, die wel eens zei: dit is goed en dat is slecht en je kunt dat niet
doen omdat het slecht is. Dat zouden mijn ouders nooit gezegd hebben. Die vonden
dat ik alles zelf maar moest uitmaken en zelf moest beslissen. Dat is in principe oké,
maar voor een kind is het soms, als het erop aankomt, heel goed om te horen dat je
iets niet mag doen. Als kind heb je niet genoeg overzicht. Al die volwassenen om
mij heen waren intellectueel briljant, maar als het op emoties aankwam, waren de
meesten niet thuis. Daar zat een waterdichte scheiding tussen. Geen van allen waren
het warme persoonlijkheden, ze waren allemaal vrij gereserveerd. Ik zou zo graag
gehad hebben dat iemand uit de groep me gewoon eens geknuffeld had.’ Haar tante
Virginia deed nog wel eens een poging, maar ze deed dat dan weer zo eng, zo
onhandig. En Lytton Strachey haatte kinderen, hij noemde ze le petit peuple.

Frances Marshall, later Partridge, in Charleston, 1932

Maar het ergst beschadigd is ze doordat haar ouders. Vanessa Bell en Duncan
Grant, zo lang voor haar verborgen hebben wie haar echte vader was. ‘Op het moment
dat ik het hoorde, kon het me niet zoveel schelen. Pas veel later, na de dood van mijn
moeder, begreep ik hoe oneerlijk het tegenover mij geweest is, en heb ik er zeer
onder geleden. En doe het nog steeds. Achteraf is het ongelooflijk dat ze dat gedaan
hebben. (Aarzelend.) Het heeft me geen ruimte gegeven iemand te zijn. Het was alsof
mijn moeder gedacht heeft dat ze alles met me kon doen wat ze wilde. Als een object.
Als een stuk materiaal dat je kunt kneden, oppakken en wegstoppen in de kast. Deur
dicht en verder geen zorgen. Ze realiseerde zich niet wat ze mij daarmee aandeed.
Uiteindelijk vergeef ik het haar wel, maar ik denk nog steeds dat het verschrikkelijk
is om te doen tegenover een ander menselijk wezen, en zeker je eigen dochter.

Angelica Bell, later Grant, 19 jaar oud
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Het was zo verwarrend omdat ze natuurlijk tegelijk dacht dat ze van mij hield,
enorm veel van mij hield. En dat deed ze ook wei, maar het was een soort liefde die
mij geen ruimte liet te bestaan. Dus rest de vraag: is dat liefde? Op de een of andere
manier denk ik van niet. Het is apenliefde. Ze was een dominerende vrouw, ze wilde
mensen bezitten, geen dingen. Er was iets in haar wat niet klopte, maar ze heeft nooit
willen begrijpen wat dat was. En niemand kon haar dat zeggen, want ze had zoveel
overwicht.

Beschavingsideaal
Ik was het slachtoffer, maar ook mijn broers Quentin en Julian, die later, in 1937, in
de Spaanse Burgeroorlog gesneuveld is. Maar zij hadden het probleem niet dat ik
had, namelijk dat Clive Bell, van wie ik altijd geloofd had dat hij mijn vader was,
dat niet was. Ik betreur het dat ik er met mijn moeder nooit over heb kunnen praten.
We zaten soms uren zwijgend naast elkaar, een marteling. Beiden konden we het
niet doorbreken. Niemand van hen was geïnteresseerd in psychologie of Freud. Zeker
mijn vader niet, hij haatte psychoanalyse.’ Wel was Adrian, de jongere broer van
Vanessa, psychoanalyticus, evenals zijn vrouw. En James Strachey, de broer van
Lytton. ‘Maar ze pasten de theorieën niet op hun vrienden toe, en terecht. Alles was
intellectueel, niet emotioneel. De vertaling van het werk van Freud werd op de
Hogarth Press gedrukt, dus het was verbazingwekkend dat ze niet meer geïnteresseerd
waren. Ik denk dat Virginia er wel belang in stelde en er ook wel over gelezen heeft,
want dat blijkt uit haar werk. Maar zij kon er andere mensen niet mee helpen, ze had
genoeg aan zichzelf. En mijn moeder was er te bang voor, denk ik. Dat was ook wel
zo in die tijd, mensen voelden zich bedreigd door die nieuwe theorieën over je
innerlijke leven en je driften.’
Ook Angelica Garnett gelooft niet dat de Bloomsburianen zichzelf als groep
beschouwden. Clive Bell zei weliswaar ooit tegen Roger Fry dat hij een groot,
historisch groepsportret van Bloomsbury zou moeten schilderen, het is er nooit van
gekomen. Garnett: ‘Het was geen groep in de bewuste zin, het was meer gebaseerd
op sympathie. Mensen die ongeveer dezelfde achtergrond hadden, die ongeveer op
dezelfde manier opgevoed waren, die min of meer dezelfde ideeën hadden. Jong, in
elk geval jong genoeg om iets van elkaar aan te nemen en erover te praten. Later
gingen hun wegen wat uit elkaar, er waren toch grote verschillen onderling. Er waren
geen gezamenlijke politieke activiteiten en zelfs geen ideologische. Het was een
groep individualisten, een contradictio in terminis. Mijn moeder zei altijd dat
Bloomsbury eigenlijk alleen maar bestond vóór de Eerste Wereldoorlog, daarna
kwam er een soort tweede-generatie-Bloomsbury die er weinig meer mee te maken
had.
Ik denk dat voor hen vooral de eerste jaren zo belangrijk waren omdat ze toen
ontdekten dat ze dezelfde ideeën hadden, dat de wereld veranderde en dat zij daar
iets aan konden bijdragen. Maar toen de oorlog was afgelopen waren ze zelf ook
veranderd en bovendien van middelbare leeftijd. Ze hadden allemaal, apart, al wat
bereikt. Virginia Woolf die het als schrijfster anders deed dan Lytton Strachey; John
Maynard Keynes met zijn economische theorieën en Leonard Woolf met zijn politieke.
Iedereen ontbotte op zichzelf. Het was als een waaier die openging. Hoewel ze het
verleden gemeenschappelijk hadden, dachten ze zeker niet van zichzelf dat ze een
soort van eenheid vormden ten opzichte van de buitenwereld. Natuurlijk waren ze
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het eens over bepaalde normen en waarden in het leven, ze waren bijvoorbeeld
absoluut tegen geweld en de meesten waren gewetensbezwaarden tijdens de oorlog.
Over het geheel waren ze progressief en ondogmatisch, ze hadden een bepaald
beschavingsideaal waarin ze geloofden. Ze bleven altijd integer, eerlijk ten opzichte
van elkaar. Nu ja, toevallig niet ten opzichte van mij.’
Angelica Garnett onderkent dat zij de hypocrisie van de Victoriaanse zeden
duidelijk aan de kaak stelden, dat hun houding ten opzichte van homoseksualiteit
opmerkelijk modern en moedig was voor die tijd. ‘Ze slaagden erin een leven te
leiden zoals zij dat wensten, en dat was afwijkend van dat van de meesten. Daardoor
veroorzaakten ze ook veel kritiek. Criticasters dachten dat ze heel rijk waren en niet
voor hun brood hoefden te werken. Dat was maar betrekkelijk, ze hadden een heel
klein eigen kapitaal.’ Vooral de schrijver D.H. Lawrence was zeer op hen gebeten.
Hij vond ze decadent, te sophisticated, te veel pratend. En als schilders te slordig.
Garnett: ‘Schilderen had voor hem te maken met vakmanschap, maar de
Bloomsbury-schilders bekommerden zich daar niet altijd om. Ze geloofden in
spontaniteit. De Omega Workshops die Roger Fry in 1913 stichtte om ontwerpen
voor toegepaste kunst uit te voeren, geloofden dan ook alleen maar in het visuele
aspect en niet of een tafel goed of slecht in elkaar zat. Noch mijn vader noch mijn
moeder bekommerde zich om de techniek van het schilderen. Dat verflagen later wel
eens loslieten, interesseerde hun niet.’

Spinnen op de maan
Zowel Angelica Garnett als Frances Partridge waren lid van de Memoir Club die in
1920 was opgericht om, na een gezamenlijk diner, persoonlijke notities en stukken
te bespreken. Een soort imitatie van de Franse salon, maar dan indringender en
intiemer. Er waren maar tien à elf leden en het heeft tot 1960 bestaan. Frances
Partridge, die op een gegeven moment secretaresse van de club was, vertelt over zo'n
bijeenkomst: ‘Als er een stuk voorgelezen was, begonnen ze het meteen te
generaliseren. Het stimuleerde hun geest. Ze dachten niet, als zoveel anderen, dat
debatteren en discussiëren grof of hard was. Ze vonden het juist fascinerend.’ En
Angelica Garnett: ‘Ik was toevallig in Charleston, ons buitenhuis, toen Virginia een
stuk kwam voorlezen. We zaten allemaal op het grasveld. Toen zei mijn moeder:
“Angelica moet ook lid worden”, en niemand durfde nee te zeggen, omdat zij het
zei. Zo werd ik lid.’
Debatteren, schrijven, schilderen, het ontwikkelen van nieuwe ideeën in een
vertrouwde omgeving en discussiëren tot in het oneindige lijken de voornaamste
karakteristieken van een Bloomsbury dat vooral vóór de Eerste Wereldoorlog dat
stempel mocht dragen. Maar waren ze nu wel zo belangrijk, hebben ze inderdaad
enige invloed uitgeoefend? Frances Partridge: ‘Ik herinner me dat toen ik twaalf was
- dus al heel lang geleden - er aan tafel gepraat werd over “die nieuwe schrijfster”
Virginia Woolf, over het boek dat ze geschreven had waarin taxi's als spinnen op de
maan beschreven werden. Dat maakte indruk. En Lytton Strachey heeft met zijn
nieuwe vorm van biografie heel wat navolgers gehad. Maar de schilders van nu zijn
zeker niet beïnvloed door Bloomsbury. Duncan Grant had eerst veel succes, daarna
weer niet en toen kwam er een periode dat zijn schilderijen als warme broodjes
verkocht werden. Maar omdat ze zulke uiteenlopende gebieden coverden, cirkelden
er veel andere, ook invloedrijke figuren om heen, zoals de filosoof Bcrtrand Russell,

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

die Wittgenstein weer kende.’ En, tenslotte, Angelica Garnett: ‘Ze hadden meer
invloed dan ze zich zelf realiseerden. Het ging toen allemaal op vrij kleine schaal.
De media bestonden nog niet in de vorm die wij nu kennen, er was geen publiciteit
in de moderne zin. De enige twee die echt een groot publiek bereikten waren mijn
tante Virginia en John Maynard Keynes, de econoom. Lytton Strachey tot op zekere
hoogte. Toch oefenden ze invloed uit. Nog steeds. Ik denk dat het komt omdat ze zo
uitgesproken waren. En er is zo veel over hen geschreven dat ze een onderdeel zijn
gaan uitmaken van het culturele leven van Engeland. Je kunt voor of tegen ze zijn,
maar niet ze negeren. Uit artistiek, esthetisch, politiek en sociaal oogpunt waren ze
belangrijk. Het is wat dubbel wat ik zeg, want aan de ene kant heb ik eronder geleden,
echt geleden, maar als je hun boeken leest of hun schilderijen bekijkt, moet je hen
wel bewonderen. Ze hadden alleen hun fouten, zoals iedereen.’
■
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Een andere blik op Izebel van Tyrus
Guus Kuijer actualiseert het bijbelverhaal
Izebel van Tyrus door Guus Kuijer Uitgever De Arbeiderspers, 198 p., f
29,50
Wim Vogel
Het werkt altijd. Je laat een bekende geschiedenis vertellen door een personage dat
tot dan toe zweeg. Zijn verhaal, zijn visie relativeert het bekende. Een ander
perspectief ondermijnt het grote gelijk. Zo ontnam Marnix Gijsen de kuise Suzanna
veel van haar ongerepte aureool door haar geschiedenis te laten vertellen door haar
man. Joachim van Babylon. Anders dan in het Oude Testament komt zij daarin naar
voren als een harde, een ongenaakbare vrouw met wie het moeilijk samenleven is.
En hoe relativeerde Simon Vestdijk in De nadagen van Pilatus niet het bijbelse beeld
van de Romeinse landvoogd, het gedrag van Maria Magdalena, het optreden van de
eerste christenen in Rome: informatie die afweek van wat ik tot dan toe gehoord en
gelezen had.
Guus Kuijer past in zijn roman Izebel van Tyrus dezelfde truc toe. Vraag aan
Maarten 't Hart wie zij was en hij zal antwoorden: ‘Izebel van Tyrus? Dat is die hoer
van Sidon, die slet die haar leven lang is achtervolgd door de profeet Elia en die
volkomen terecht door honden verscheurd wordt.’ Flarden van haar leven kom je
tegen in het boek Koningen en in de Kronieken, beide in het Oude Testament.
Bij Kuijer is Izebel zelf aan het woord. Zij zit in een torenkamer, wacht op de
terugkomst van Jehu, de vermoedelijke moordenaar van haar man Achab, koning
van Israël, en zij schrijft in de dagen die haar resten haar memoires. Zij laat weinig
heel van dat bijbelse beeld: een hoererende vrouw die afgoden aanbidt, die Israël in
het verderf wil storten, die de vloer aan veegt met profeten. Wat haar geschiedenis
zoals Kuijer die vertelt, bijzonder maakt is haar actualiteit. De houding van Israël
betreffende de buurlanden, minderheidsgroeperingen en de Palestijnen lijkt niet
wezenlijk veranderd. Dat geldt ook het dogmatische karakter van het joodse geloof
zoals dat toen door sommige profeten en nu door sommige joodse leiders wordt
uitgelegd.
De manier waarop in het Oude Testament de ene slachtpartij na de andere wordt
beschreven, wijkt niet af van die in andere mythologieën. Wat mij in Kuijers verhaal
wel weer opviel was het gemak waarmee profeten die honderdduizenden slachtoffers
goedpraten, alsof met God aan je kant, zoals Bob Dylan in de jaren zestig zong, alles
is toegestaan. Ook valt op dat toen en nu politiek en geloof mannenzaken waren en
zijn waar vrouwen niets mee te maken dienen te hebben.
Uit haar memoires die Izebel van Tyrus aan het papyrus toevertrouwt, blijkt dat
dat laatste haar het meest kwalijk werd genomen door Israël. Zij was een vrouw die
haar man (en uitsluitend haar man) gepassioneerd en onvoorwaardelijk liefhad, die
zich mengde in politieke en godsdienstige discussies en die van mening was dat
iedere groepering recht had op haar eigen god of goden. Haar tegenspeler is de profeet
Elia die als een klit in haar geschiedenis zit. Bijbelvaste lezers zullen ook zonder
Kuijer weten dat door zijn toedoen op de berg Karmel een slachting plaatsvond
waarbij vierhonderdvijftig Baalpriesters het leven lieten. Izebel zegt naar aanleiding
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van die daad Elia de wacht aan en tekent daarmee feitelijk haar vonnis. Haar leven
neemt een tragische wending. Haar man sneuvelt, haar dochter ontpopt zich als een
harde, gewetenloze machtswellustelinge, haar oudste zoon is simpel, haar andere
krachtig en rechtlijnig, maar ook hij wordt net als zijn vader Achab vermoord door
Jehu, de opperbevelhebber van het leger.

Ronkende profeten
De keuze van Kuijer voor Izebel als hoofdpersoon beeft natuurlijk gevolgen vor de
taal en voor de stijl. Zij ergert zich aan de ronkende profetentoon, aan hun
zelfgenoegzaamheid. Elia is voor haar ‘een behaarde, onbehouwen kerel’, ‘het
vleesgeworden gelijk’, een slager, een massamoordenaar. Zijn opvolger Elisa noemt
zij ‘die kale, die droogkloot’ en zij laat hem zelfs ‘peentjes zweten’ als ook hij niet
onmiddellijk raad weet. Die populaire taal (‘Alles kits?’. ‘Achab, de geile aap’,
‘Potverdrie! Baal tegen Jahweh, dat kan een mooie pot worden zeg!’) shockeert even
maar blijkt als relativering bijzonder functioneel.

Guus Kuijer

In haar laatste uren beseft Izebel waarom ze werd vervloekt. Omdat ze geen
godsdienstige dictatuur wenst, zeker niet die van Jahweh, die geniale oorlogsgod én
omdat ze ‘zo hardnekkig liefhad en hoop hield en niet neerzag op genot’. Ook haar
hemel mag dan wanhopig leeg en vijandig zijn, zij heeft dat leven lang volgehouden
omdat ze bleef hopen. Ze schrijft: ‘Er is geloof, liefde en hoop, deze drie: maar de
meeste van deze is de hoop. Er is hoop omdat er zoveel moois is.’
Door de parallellie tussen het land van Juda en Samaria uit de achtste eeuw voor
Christus en de huidige situatie in Israël, door het antwoord dat Izebel van Tyrus geeft
op de lege en vijandige hemel, is haar geschiedenis zoals Kuijer die beschrijft van
een verontrustende actualiteit. Maar hopeloos? Wie weet.
■

Thrillers
De heldin van Sue Grafton is tweeëndertig jaar en heet Kinsey Millhone. Ze is
privé-detective en woont in een klein stadje aan de Californische kust. Haar
avonturenreeks is voor beginnende lezers opgezet. Na de A, B en C is Grafton nu
bij de D aangeland. D is for Deadbeat (Bantam, f 13,95) past goed bij deze saaie
letter en is niet echt opwindend. Pas helemaal aan het eind komt er een spannende
scène, als Millhone op de dakrand van een kantoorflat tegenover de dader van twee
moorden komt te staan. De aanloop daarheen is een uitgesponnen verhaal zonder erg
veel verband over een gevangenisboef die iets goed te maken heeft. Vergeleken met
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haar mannelijke collega's is Millhone enigszins een tutteraarster. Ze wil ook graag
vertellen wat ze allemaal in en om de woning doet. Maar het geheel is best te genieten
en de afwezigheid van geklaag over vrouwenleed is een meevaller.
Liefhebbers van de spionageboeken van Len Deighton zullen moeten wachten op
zijn nieuwe boek Spy Hook. Voor hen is Winter, dat nu net in het Nederlands is
verschenen (De Boekerij, f 39,90) en ook in de Engelse pocketversie te koop is
(Grafton, f 18,75), hooguit een tussendoortje. Winter is namelijk een vuistdik
familiedrama dat tegelijk ook het drama van Duitsland vertelt. Het leven van Peter
en Paul Winter wordt gevolgd vanaf hun geboorte aan de vooravond van de twintigste
eeuw tot aan hun dood in 1945. Ondanks de omvang van het boek moet de auteur
stevig door de jaren heenspringen. Deighton kan eigenlijk niet echt slecht schrijven
en zelf was ik erg gecharmeerd van de beschrijving van bombardementsvluchten
met Zeppelins in WO-I, maar in tegenstelling tot ander werk zit in dit boek wel erg
veel huis-, tuin- en keukenvulsel. In Winter krijgt de lezer ook nog enig inzicht in
het leven van de vader van Bernard Samson, de hoofdpersoon uit de trilogie
Game/Set/Match, maar echt opwindend wordt het er allemaal niet van.
Cambridge is een alleraardigst uniyersiteitsstadje in het Oosten van Engeland. De
Amerikaanse schrijfster Nora Kelly vindt dat blijkbaar ook en in In the Shadow of
King's (Fontana, f 16,50) beschrijft ze het met liefde. King is een van de beroemdste
delen van de universiteit en je moet heel wat in je mars hebben om daar een
benoeming te krijgen. De dode professor in het verhaal was niet alleen een bolleboos,
maar ook een vreselijk sekreet. Niemand treurt om zijn verscheiden, maar uiteraard
moet de moord wel worden ontraadseld. De taak komt terecht bij een Amerikaanse
historica die in Cambridge op bezoek is en heel handig over een verloofde beschikt
die in dienst is van Scotland Yard. Overigens zullen lezeressen die zitten te wachten
op de onvermijdelijke lesbische relatie in een vrouwenboek flink moeten doorbijten.
Dal komt pas aan het eind naar buiten en staat los van de moordzaak, zoals het hele
boek eigenlijk meer een boek over Cambridge is dan een spannend verhaal.
Aan het eind van The White House Pantry Murder van Elliott Roosevclt (Avon.
f 13,95) zijn alle raadsels opgelost, behalve één. Hoofdpersoon is de bescheiden,
maar wel doortastende presidentsvrouw Eleanor Roosevelt die door haar man Franklin
D. voortdurend Babs wordt genoemd. Uit huiselijke kring heb ik opgestoken dat
deze aardige naam een afkorting is van Barbara, maar Eleanor kijkt dus ook om als
deze naam valt. Verder is haar aandacht bij een delicate affaire. Winston Churchill
is in 1941, in het eerste Amerikaanse oorlogsjaar, op kerstbezoek in het Witte Huis
en onmiddellijk vallen er doden. Woonde er al lang voor Johnson een moordenaar
in het Witte Huis of is er iets anders aan de hand? Omdat mevrouw Roosevelt een
belangrijke aanwijzing voor de lezer verzwijgt, kun je het raadsel pas op driekwart
zelf oplossen in plaats van halverwege. Zoon Roosevelt heeft een gemoedelijke
manier van vertellen en lijkt niet erg gefrustreerd door het feit dat hij beroemde
ouders had. Weliswaar speelt alles in WO-II en zijn de Duitsers en de Japanners nog
onverslaanbaar, maar Amerika blijft optimistisch en Winston Churchill kan weer
eens vers fruit eten en een heet bad nemen. Een gezellig boekje voor als het slecht
weer is.
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Ed McBain hanteert nogal een Ot-en-Sien-stijl met heel korte zinnetjes en hij heeft
de akelige gewoonte om documenten in facsimile in zijn boeken af te drukken, maar
hij weet verdomd goed hoe hij een spannend boek moet maken. Puss in Boots
(Sphere, f 16,55) is daar weer een voorbeeld van. Het is een aflevering uit de Matthew
Hope-serie. Hope is een advocaat in Florida en dit keer komt hij in de porno terecht.
Dat weten we tenminste als lezer, maar McBain houdt dat voor zijn hoofdpersoon
verborgen. Hope mag zelfs genieten van een romantische verhouding met zijn
ex-vrouw. Dat vormt een mooi contrast met het optreden van een nare psychopaat
met een heggeschaar die niet geheel ten onrechte iets legen porno heeft. Kerstmis in
Florida is bij gebrek aan sneeuw ai niet echt romantisch en McBain doet ook nog
erg zijn best om de vredesgedachte helemaal buitenbeeld te krijgen.
THEO CAPEL

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

11

Zwelgen in hulpeloosheid
Martin Walser op herhaling

Martin Walser

Jagd door Martin Walser UitRever Suhrkamp, 223 p., f 42,- Importeur
Nilsson & Lamm
Cyrille Offermans
De nieuwe roman van Martin Walser, Jagd, sluit aan op een boek van acht jaar
geleden, Das Schwanenhaus, meer in het algemeen echter op al zijn-werk van de
laatste tijd. Zoals bij Walser sinds jaar en dag te doen gebruikelijk gaat het ook nu
weer om de verstrengeling van een type lijden aan het leven dat met de term
Weltschmerz zowel to gemoedelijk als te tijdloos zou zijn getypeerd. En het gaat om
de stuntelige, beangstigend fantasieloze pogingen om via succes, bij voorkeur in het
werk of de liefde, uit te breken in de richting van een betenisvoller leven. Pogingen
die de schrijver steevast genadeloos laat eindigen, namelijk met het treurige, op de
achtergrond trouwens permanent aanwezige besef van hun onvermijdelijke fiasco's.
Daarbij spaart Walser zijn helden niet: het zijn emotioneel en moreel afgestompte
figuren die zich van hun gevoelloosheid, of misschien liever van het
tweedehandskarakter van alles wat ze voelen en denken, pijnlijk scherp bewust zijn,
maar desondanks hoogstens bij machte zijn dat bewustzijn te camoufleren, niet om
zich daadwerkelijk wat onafhankelijker te gedragen. Het is duidelijk dat de schrijver
zwelgt in die hulpeloosheid en de automatisch escalerende vormen van bedrog en
zelfbedrog die daarbij horen. Telkens als je denkt dat zijn figuren nu wel genoeg in
al hun schamelheid en leugenachtigheid te kijk zijn gezet, weet hij nog een
overtreffende trap van ontluistering te bedenken die zij, kampioenen van de
aanpassing, dan weer als de nu eenmaal bij hen passende, uiteindelijk zelfs als
begerenswaardig geherinterpreteerde status moeten zien te accepteren. Mede omdat
de lezer rechtstreeks getuige is van al die innerlijke worstelingen - Walser is een
meester in het gebruik van de vrije indirecte rede - valt er bij hem niettemin altijd
veel te lachen.
Zoals gezegd sluit Jagd aan op Das Schwanenhaus: de locatie en de belangrijkste
personages zijn identiek, ofschoon het verhaal voor het overige een zelfstandig en
afgerond karakter heeft. De hoofdfiguur, Dr. Gottlieb Zürn, is makelaar van beroep
en nog altijd verwikkeld in een hevige concurrentieslag met enige collega-makelaars,
tegen wie hij met een mengsel van afgunst, bewondering en haat opkijkt. Dat hij het
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tegen hen niet redt, staat al van tevoren vast - het liefst zou Zürn zich ook al bij
voorbaat in zijn nederlaag hebben geschikt. ‘Te kunnen doen wat een ander wilde,
maakte hem volkomen willoos,’ staat ergens in Das Schwanenhaus, en dat zou ook
het motto van Jagd kunnen zijn: op die manier zijn de pijn en het leed - voor Zürn
noodzakelijke bijprodukten van elke strijd, ja zelfs van elke handeling - het geringst.
Het verbaast niet dal Zürn in het geheim dichter is (als zijn moeder [!] er maar niks
van merkt) en dat hij een uitgesproken voorkeur voor nietsdoen aan de dag legt;
alleen zo, ver van alle sociale strijd en ontheven van de noodzaak iets te betekenen,
meent hij echt gelukkig te kunnen zijn.

Allureloos geknoei
Maar dat gevoel is, begrijpelijkerwijs, labiel en dubbelzinnig: zodra zich een
gelegenheid vbordoet die hoe dan ook uitzicht biedt op iets beters, stelt Zürn, niet in
staat om zelfs de meest banale verleiding te weerstaan, zijn passieve levensidealen
in een handomdraai bij. Dat leidt in Jagd tot groteske taferelen. Zürn, die als makelaar
ook in zijn eigen zaak inmiddels naar het tweede plan is verwezen, en wel door zijn
alleszins tüchtige echtgenote, denkt wraakzuchtig compensatie te moeten zoeken in
een reeks clichématig modieuze erotische escapades met vrouwelijke klanten, om
vervolgens te ontdekken dat hij ook in het buitenechtelijke bed gedoemd is naar
andermans pijpen te dansen.
Typerend voor Zürns allureloze geknoei is het dat het belangrijkste rendez-vous
in dit kader plaatsvindt onder de dekmantel van een zoektocht naar een in de punken drugscene zoek geraakte dochter. En niet minder typerend is de afloop van die
dubbele opdracht: als Zürn, voortdurend op zijn qui-vive om zowel zijn overspeligheid
als zijn schuldgevoelens te camoufleren, zijn vrouw opbelt om haar het geruststellende
nieuws te melden dat hij dochterlief op het spoor is, krijgt hij van hédr te horen dat
die alweer thuis is, dus eveneens dat hij andermaal staat te liegen.
Jagd is niet een nieuw hoogtepunt in het zo langzamerhand zeer uitgebreide oeuvre
van Walser. Daarvoor is dit boek toch te veel een herhalingsoefening. Ook vind ik
dat Walser zijn zucht om zich te verliezen in vaak weinig ter zake doende uitweidingen
wel wat meer had kunnen bedwingen. Nu blijkt de zwakte van zijn protagonist ook
zijn eigen zwakte, zij het dat hij die met grote virtuositeit, dat wel, weet om te munten
tot iets waarmee te leven valt.
■
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Strijd om de toekomst
De discussies binnen de Sovjetpers
Glasnost Grensverleggende artikelen uit de Sovjetmedia Onder redactie
van Marius Broekmeijer Uitgever Jan Mets, 178 p., f 27,50
Martin van den Heuvel
Er springen wel wat verschillen in het oog als je Gorbatsjovs Perestrojka met Broek
- meijers Glasnost vergelijkt. Dat is ook logisch. Gorbatsjov wilde met zijn boek
richtlijnen geven om de Sovjetunie te hervormen; kritiek, zelfs scherpe kritiek, was
daarvoor nodig, want er was veel fout gegaan. Broekmeijer c.s. heeft uit de Sovjetpers
van de laatste tijd artikelen geselecteerd waaruit eerder de noden en misstanden van
het Sovjetrijk blijken, dan de richtlijnen om verbetering aan te brengen.
Een van de eerste dingen die je je, deze bundel lezend, realiseert, is hoezeer in de
huidige Sovjetunie de strijd om de toekomst gevoerd wordt met voorbeelden uit het
verleden. Gorbatsjov en zijn aanhangers willen aantonen dat het politiek-economisch
bestel dat Stalin geschapen heeft essentiële gebreken vertoont. Conservatieve leiders
als Ligatsjov willen minder veranderen en geven daarom een positiever beeld van
het stalinisme. In de discussie die deze politieke tegenstelling heeft opgeroepen, gaat
het soms heftig toe. Voorstanders van Stalin schrijven: ‘Tijdens zijn leven was er
tenminste orde en werd er niet zo gestolen als thans.’ Sommige Russen vinden zelfs
dat er nu een tweede Stalin nodig is om orde op zaken te stellen. Er bestaat bij een
flinke groep krantelezers uitgesproken verzet tegen het feit dat ‘grote leiders’ als
Stalin ‘zo in de modder worden getrapt’.
Maar Stalin wordt ook heftig aangevallen. Een gepensioneerde militair citeert via
de krant voor de Stalin-aanhanger Mallakoerbanov een gedicht van Nekrasov: ‘Hoe
zwaarder de straffen, des te liever heeft men de heren.’ Zijn conclusie is:
‘Mallakoerbanov verlangt gewoon weer naar het prikkeldraad.’

Het Russische satirische blad ‘Krokodil’ geeft zijn visie op de glasnost. Een hoge functionaris
vraagt op een vergadering: ‘En, wat is uw mening?’ Hij heeft de aanwezigen echter allemaal in
zijn macht door eerder gegeven premies, extra toelagen, orders en een mooie flat

Lezers uit de provincie klagen dat hun overheden de ‘perestrojka’ tegenhouden.
Maar conservatieven eisen een uitgebreider toepassing van de doodstraf en zeggen
hun abonnement op progressieve bladen op. De jurist Moerzitsj uit Riga schrijft zelfs:
‘We moeten ons verzetten tegen die verdomde kwijlerige liberalen. We mogen niet
toelaten dat hun rottige ideetjes de overhand krijgen, want dan is het gedaan met de
rechtvaardigheid.’
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Nou, het verzet waarom Moerzitsj vraagt, is er nog steeds voldoende. Uit een
artikel in de bundel blijkt dat de lokale autoriteiten regelmatig rechters onder druk
zetten. Twee eerlijke rechters werden zelfs zélf veroordeeld omdat ze voor dergelijke
pressie niet wensten te wijken.

Bourgeoisgezanik
Schitterend is het verhaal van Arkadi Vaksberg uit de Literatoernaja gazeta over
Andrej Vysjinski, de procureur-generaal tijdens de stalinistische processen van de
jaren dertig. Vysjinski placht de beklaagden als ‘schoelje, stinkende kadavers of
stront’ te betitelen. Velen van deze ‘verachtelijke honden’ zijn inmiddels
gerehabiliteerd: maar nog niet zo lang geleden verklaarde een hoge Sovjetrechter
dat het principe dat iemand onschuldig is zolang zijn schuld niet is bewezen
‘bourgeoisgezanik’ was.
De journalist Fjodor Boerlatski portretteert Nikita Chroesjtsjov, de opvolger van
Stalin. De overeenkomsten en verschillen tussen Chroesjtsjov en Gorbatsjov dringen
zich daarbij op. Beiden koppig en vasthoudend, en ervan overtuigd dat het
stalinistische bouwwerk ingrijpend vertimmerd moest worden. Chroesjtsjov stoot in
1956 Stalin van zijn voetstuk, hoewel hij weet dat een overweldigende meerderheid
in de partij daar tegen is. Chroesjtsjov moest, net als Gorbatsjov nu, stormlopen tegen
de bureaucratie om zijn hervormingen erdoor te krijgen. Maar Chroesjtsjov handelde
vaak emotioneel en ondoordacht. Hij wilde te veel, te snel. Bovendien verwaarloosde
hij de leerstellige aspecten van zijn hervormingsactiviteiten. Het ‘Chroesjtsjovisme’
is daarom geen conceptie voor de vernieuwing van het socialisme geworden.
Gorbatsjov is uiteraard ook een zeer gedreven man, maar hij lijkt toch van
Chroesjtsjov geleerd te hebben welke fouten hij moet zien te vermijden.
Als echte schoolmeester moet mij over deze aardige bundel natuurlijk nog wel
wat van het hart. Waarom lees ik op bladzijde 130 ‘Tartoe’ als het over de Estlandse
stad Tartu gaat? Gelukkig weet ik zelf het antwoord op deze vraag. Die naam is
vanuit het Russisch terug getranscribeerd in het Latijnse alfabet. Maar de Esten
gebruiken zelf onze letters en schrijven sinds jaaren dag Tartu. En voor hen liggen
deze ‘onnozelheden’ gevoelig. Hun hoofdstad heet Tallinn, met tweemaal n, en beslist
geen Tallin, zoals de Russen schrijven. Zeker nu Gorbatsjov meer begrip krijgt voor
de gevoeligheden van zijn minderheden, moeten wij ons dat in het Westen ook
aantrekkken.
■

Voorheen de koloniën

De belangstelling van wetenschappelijke en onwetenschappelijke schrijvers en lezers
voor de geschiedenis van kolonialisme en dekolonisatie blijft overweldigend. The
Decolonization of Indonesia; International Perspectives was de titel van een
geleerde bijeenkomst in het Roosevelt Study Center te Middelburg in september
1987. Onder dezelfde titel is nu het viertal lezingen gebundeld dat toen werd
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uitgesproken. Deze voordrachten over de ethische keus waar Soekarno voor stond
toen de Japanners hem aanboden met hen mee te werken, over Britse. Nederlandse
en Amerikaanse beleidsprincipes, over de verhouding tussen Nederland en de
Verenigde Staten in 1947-1948 en over de rol van de Verenigde Naties bij de
dekolonisatie werden gehouden door respectievelijk Soedjatmoko, J.J.P. de Jong,
P.J. Drooglever en Leon Gordenker. Met name het stuk van Soedjatmoko die Soekarno
kende en met hem over politiek sprak, is buitengewoon interessant. De prijs van het
bundeltje dat 75 bladzijden telt, is helaas erg hoog. (Roosevelt Study Center, postbus
6001, 4330 LA Middelburg. f 29,50.)
Het koloniaal verleden in Vietnam is in Nederland maar zelden onderwerp van studie.
John Kleinen promoveerde op Boeren, Fransen en rebellen, een studie van
boerenverzet in een Midden-Vietnamese regio (1880-1940). De leiders van de
verschillende opstandige bewegingen in Midden-Vietnam die door Kleinen bestudeerd
zijn, waren geen revolutionairen. Wat zij wilden was de Franse koloniale invloed
ongedaan maken. De komst van de Fransen brak een samenleving die een stelsel van
betrekkelijk gesloten gemeenschappen omvatte, opeens open. Kapitalisme,
individualisme en kerstening deden hun intrede. Het protest van de boeren, die
aansluiting vonden bij elites en bij stadse bewegingen, verontrustte de Fransen dan
ook zeer. Ze zochten er typisch Frans-koloniale oplossingen voor, en die zijn anders
dan die van Engelsen of Nederlanders. Voor wie iets begrijpen wil van die
geschiedenis, ook als voorspel van de Amerikaans-Vietnamese oorlog, is dit
proefschrift een onmisbare bijdrage. (Verkrijgbaar bij de auteur, per adres:
Antropologisch-Sociologisch Centrum, Oudezijds Achterburgwal 185, 1012 DK
Amsterdam. 300 p., f 65,-.)
Het Portugese regime in Angola kwam tot een abrupt einde in 1975. De beroemde
journalist Ryszard Kapuscinski was erbij en hij beschrijft de uittocht der Portugezen
en het begin van de burgeroorlogen. Kapuscinski doet dat prachtig, in een beeldende
stijl waarin de politieke analyse en het plastische verhaal op een zeldzame manier
verenigd zijn. Voor wie het even vergeten was: Kapuscinski is de auteur van The
Emperor (Haile Selassie) en Shah of Shahs. Na zijn grote succes met deze twee
boeken is de herdruk van zijn bescheidener, maar even prachtige boek over Angola
zeker welkom. De titel: Another Day of Life. (Penguin Books, f 26,25.)
Wie Angola in een bredere context wil begrijpen, moet een klein handboek van de
geschiedenis van Afrika hebben. Voor Europese geesten is die geschiedenis complex
en verwarrend, maar Roland Olivier en J.D. Fage scheppen er naar vermogen orde
in in hun Short History of Africa. Gelukkig met veel aandacht voor zowel ecologie
als religie, en daarom zeer waardevol. (Pelican Books, f 29,80.)
In de regel zijn romans over een koloniaal verleden in Afrika nogal vervelend,
maar een uitzondering moet gemaakt voor West with the Night van Beryl Markham.
Ze leefde een Out-of-Africa-leven, ze is echt intelligent en schrijft goed, en zoals
Blixens boek ook veel beter is dan de film, zo is dit boek ook voor niet wie geen
kolonie-freak is uitstekende autobiografische literatuur. (Penguin Books f 19,20.)
India telt vele goede romanschrijvers die in het Engelse publiceren. T.N. Murari is
een van de bekendste en hij schrijft over het koloniaal verleden in smakelijke
historische romans die tegelijk thriller zijn. Zijn spannende en goedgedocumenteerde
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The Imperial Agent is nu als pocket verschenen en in iedere kiosk te koop. Het tweede
deel van deze koloniaal-historische thriller heet The Last Victory en is niet zo goed
als het eerste. De intrige wordt wel braaf uitgesponnen, maar de thrill is weg. Het
tweede deel is overigens pas na lezing van deel 1 te volgen. (New English Library f
55,70 gebonden editie.)
Shiva Naipaul reisde door Azië en schreef er zijn laatste essays kort voor hij in 1985
stierf, veertig jaar oud. In An Unfinished Journey (Penguin Books f 21,95) zijn die
laatste stukken over Australië, India. Sri Lanka, en over het begrip Derde Wereld
gebundeld. Het ene stuk is nog mooier en slimmer dan het andere, al zal de lezer er
vaak de typische Naipauliaanse bitterheid aantreffen tegen wat Shiva en zijn broer
V.S. neoromantische nonsens over back to the roots vinden. Zo is Shiva Naipaul
matig ingenomen met de terug-naar-de-natuurbeweging rond de Aboriginals. Zijn
gezonde skepsis wordt soms ondermijnd door zijn al te vanzelfsprekend aanvaarden
van de waarden van de westerse stedelijke wereld. Wie Shiva Naipaul leest, moet er
Songlines van Bruce Chatwin naast houden. Ook een boek over onder anderen de
Aboriginals waar je niet dommer van wordt maar met een geheel andere, romantischer
en conserverender tendens. Geleerd, doorvoeld en knap. (Penguin Books, f 19,20.)
Reizen door Azië is een les in beleefdheid, zelfs voor de neokoloniaal. Raadpleeg
daarom op reis een handboek zoals de Gids voor Azië, met als ondertitel: Hoe te
converseren, dineren, fooien geven, autorijden, onderhandelen, kleden, vrienden
maken en zakendoen in Azië. Het is duidelijk dat het boek niet op de vakantieganger,
maar op de werkende mens is afgestemd en dat is nuttig. De werkende mens kan
zich niet veroorloven een ruïne van bedorven contacten achter te laten; hij moet aan
zijn netwerk weven. Foutloos is het boek niet. Dat de reiziger bijvoorbeeld, zoals de
auteurs menen, in Jakarta havermout voor ontbijt krijgt, is uiterst twijfelachtig. (Het
Spectrum f 34,90.)
TESSEL POLLMANN
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Alice's wonderland voor volwassenen
Een burleske Albany-roman van William Kennedy

William Kennedy

Quinn's book door William Kennedy Uitgever Viking, 289 p., f 51,40
Importeur Nilsson & Lamm (De Nederlandse vertaling verschijnt in
februari bij uitgeverij Bert Bakker)
Ed Schilders
William Kennedy staat bekend als een schrijver die veel ‘werkelijkheid’ gebruikt in
de opbouw van zijn romans. Het decor van de drie romans die tot nu toe in het
Nederlands werden vertaald, is Albany, de hoofdstad van de staat New York; voor
de handelingen van de personen heeft Kennedy altijd graag geput uit de politieke en
sociale geschiedenis van die stad. De fictionalisering waaraan hij dergelijke
realistische gegevens onderwerpt, heeft altijd geleid tot zeer bijzondere resultaten.
Zijn roman over de gangster Legs Diamond (De legende van Legs Diamond) is een
frivool maar indringend portret van het slechte in een mens, een portret dat des te
boeiender is omdat Kennedy er de naam van Legs Diamond aan gegeven heeft en er
de bruikbare feiten uit diens leven in verwerkt heeft. Als biografie is die
gefictionaliseerde werkelijkheid uiteraard niet langer bruikbaar, hoe feitelijk de basis
ook mag zijn. De kracht van de drie eerste Albany-romans is de perfectie waarmee
werkelijkheid en fictie in evenwicht gebracht zijn. Kennedy bewees niet alleen, dat
hij wist hoe de straten en kroegen van Albany er in de jaren dertig uitzagen, maar
ook dat hij een handelaar in oud ijzer op een kar door die straten kon laten rijden, en
dat hij wist hoe je in die kroegen aan de drank of de vrouw geraakte.
Na drie romans waarin Kennedy die techniek gebruikt heeft, komt Quinn's Book
als een verrassing. Het is opnieuw een Albany-roman die op historische feiten is
gebaseerd, maar die werkelijkheid lijkt voor het eerst in het oeuvre van Kennedy
naar de achtergrond te zijn verschoven. Het realisme dat de drie voorgaande romans
kenmerkte, heeft plaats gemaakt voor een sfeer die mij althans, moeilijk te
omschrijven bleek. Kennedy brengt de lezer dicht bij de grens van de absurditeit,
om hem vervolgens weer abrupt terug te schrijven naar een realisme van het zuiverste
water. Kennedy in ‘Wonderland’. for adults only, was een gedachte die zich
regelmatig opdrong, maar ik ben er nog steeds niet zeker van of daarmee inderdaad
ook de bedoeling van de schrijver juist omschreven is.

Lijkschennis
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Daniël Quinn is de jeugdige hoofdpersoon en de verteller van (het grootste deel) van
het verhaal dat zich halverwege de vorige eeuw afspeelt. Hij wordt omschreven als
born to witness tragedy and to elevate people front trouble. Aan de eerste helft van
die omschrijving doet Kennedy meer dan voldoende recht, aan de tweede eigenschap
komt hij nauwelijks toe.
In het eerste, fenomenaal geschreven hoofdstuk, getuigt Quinn van de bijna-tragedie
die zijn gehele verdere leven zal bepalen. We maken kennis met Magdalena Colón,
wier achternaam even symbolisch bedoeld is als haar voornaam bijbelse herinneringen
oproept. Ze is een van de ‘grote horizontalen’, gemodelleerd naar Lola Montez,
bijgenaamd La Última, actrice uit wellust, courtisane van beroep. Magdalena en haar
nichtje Maud, onttrokken aan de zus van Magdalena, die het met Lodewijk van
Bavaria houdt, verlaten Albany opeen winterse dag. De boot waarmee ze de rivier
willen afzakken wordt door de elementen en het kruiende ijs zo zwaar geteisterd dat
hij omslaat en allen, vrouwen en kinderen eerst, ten onder gaan in het ijskoude water.
Heel Albany is getuige van dit drama, maar het zijn John the Brawn, een bootsman,
en zijn maatje Quinn, die moedig van wal steken om de actrice en haar zorgenkind
te redden. Voor Magdalena komt de hulp te laat, maar daar staat tegenover, dat haar
kostbare bagage veilig in bezit van John the Brawn komt. Een meevaller.
De overledene en het geredde kind worden, terwijl zich een ware natuurramp over
Albany voltrekt, naar het huis gebracht van de rijke Hillegond. Daar wordt Magdalena
opgebaard in de ‘Dood Kamer’, een Nederlandse bijdrage aan de cultuur van upstate
New York. We weten dan al dat Magdalena beslist een van de mooiste lijken moet
zijn die ooit naar gene zijde verhuisden, maar toch, mijn verbazing was niet gering
toen Kennedy de broek van John the Brawn en de natte rokken van Magdalena
respectievelijk omlaag en omhoog liet gaan, om vervolgens in die ‘Dood Kamer’
het fraaiste staaltje van seksuele lijkschennis te doen voltrekken dat ik, net als de
jonge Quinn, mocht aanschouwen.

Pastiche
Het verhaal heeft op dat moment duidelijk een burlesk karakter, en dat Kennedy dat
effect ook inderdaad heeft willen bereiken, is een gedachte die bevestigd wordt als
Magdalena Colón, onder druk van de niet geringe John the Brawn, langzaam
terugkomt naar deze zijde. Nooit deed een penis in de literatuur een groter wonder.
Nu weet ik wel dat dergelijke dingen echt gebeuren - Mademoiselle Rachel, een
toneelspeelster, overleed in 1858 aan de verwondingen die zij opliep terwijl men
haar schijndode lichaam aan het balsemen was - maar Kennedy heeft met deze
wederopstanding van Magdalena's vlees een toon gezet die hij niet overtuigend heeft
kunnen of willen handhaven.
Die toon is op zijn best een perfecte pastiche van negentiende-eeuwse elementen:
theatraal, horrorachtig, gevoel voor het bovennatuurlijke. Een sarcofaag dient als
eettafel: er is een absurde zelfmoordpoging met een dito redding; een geheim
genootschap wordt ontmaskerd in een manuscript dal in een geheime code geschreven
is; er zijn ratten en ontvoeringen; een tong wordt uitgerukt en er ‘ontploft’ een lijk;
er wordt gedroomd van een bilaterale pudenda.
Ik zou dat allemaal nog vermakelijker gevonden hebben dan het door Kennedy's
geraffineerde stijl al is, als dergelijke gegevens en de motieven die ermee
samenhangen, niet merkwaardig contrasteerden met andere, veel minder naar
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‘Wonderland’ geschreven passages. Het lijkt erop of Kennedy voortdurend getwijfeld
heeft definitief de overstap te maken van zijn realisme naar het tarten van de
werkelijkheid.
Vervolg op pagina 14

Geletterd? 99

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 29 september opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland, Postbus 1254.
1000 BG Amsterdam. De oplossing staal in Geletterd? 100 van 8 oktober. De
citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Hotel
1 Het ‘English spoken’ dateerde uit een tijd toen onder de kostgangers een heer
was, die in Londen had gewoond en daarom opsneed met zijn Engels. Nog
steeds kende madame Brulot een woord of vijf, zoals yes, no, money, room en
dinner.
2. - Marie! zei tante. Weet je wat ik so ghek van jou vind? Jij bent ddòl op jouw
kinderen... ddòll!... maar als jij een dochter na jaáren terug ziet, laat jij haar
slapen in ghôtel des Indes! Hoe is dat, sèg?
3 Je kunt toch niet over je laten lopen, dan maken ze binnen de kortste keren van
Königshof een zwijnestal. Ik weet hoe het gaat. Het begint met gegiechel van
kamermeisjes op de gangen en het eindigt met familiaar doen tegen de gasten.

Oplossing Geletterd 98 van 10 september (Zwanen):
1. ‘De Zwanen moesten zonder zorgen kunnen leven’: J.C. Noordstar, De Zwanen
en andere gedichten.
2. ‘Zilverblanke zwanen, 'k groete u’: Guido Gezelle, Dichtwerken.
3. ‘Ik heb de zwanen vaak benijd’: Theo van Baaren, Hoe-korter-hoe-liever.

Winnaar: E. van der Aa, Turnhout
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Tijdschrift
Frederik van Eeden, dichter, romanschrijver en arts raakte aan het eind van de vorige
eeuw ook bekend door een idealistische commune die hij stichtte. Walden was de
coöperatieve kolonie in de buurt van Bussum waarin Van Eeden streefde naar een
eerlijke verdeling van bezit en van arbeid. De kolonie was geheel selfsupporting,
maar een echt welvarend bedrijf werd het niet. Na bijna tien jaar ging de kolonie
failliet. In tegenstelling tot wat je zou denken van dit soort idealistische
leefgemeenschappen was Van Eeden geenszins de mening ‘small is beautiful’
toegedaan. Hij vond juist na het mislukken van het experiment met Walden
grootschaligheid en een goede bedrijfsvoering noodzakelijk. Mariannne L. Mooijweer
beschrijft in Het Oog in 't Zeil, jaargang 5, nummer 6 van augustus 1988 de
expansiedrift van Frederik van Eeden. Op uitnodiging van Amerikaanse vrienden
reisde hij aan het begin van deze eeuw drie keer achtereen naar de Verenigde Staten.
Ook een socialistische onderneming heeft een efficiënte manager nodig was hem
gebleken en in het land van de ‘free enterprise’ dacht hij die wel te vinden. De
Hollandse omgeving benauwde hem en de niet aflatende energie van de Amerikanen
wond hem op. ‘Tegenover de apathie en het sombere cynisme van Europa stelde hij
de Amerikaanse landaard: groots, meeslepend, optimistisch en voortvarend,’ meent
Marinanne Mooijweer. Van Eeden maakte een glorieuze entree in New York. Opeen
van de affiches, afgedrukt in Het Oog in 't Zeil, die een uitnodiging voor een lezing
van Van Eeden bevat, staat ‘Dr. Van Eeden is the William Morris of the Present
Day’. Amerika bevond zich juist in de ‘progressive era’, de periode tussen 1890 en
1914. Er werd gestreefd naar algemeen kiesrecht, verbetering van de sociale wetgeving
en vermindering van de corruptie. Dus de tijd was rijp voor Van Eedens denkbeelden.
In Nederland reageerde men met gemengde gevoelens op Van Eedens geflirt met
het grootkapitaal. Een bankier uit North Carolina wist hij te overtuigen om het
startkapitaal voor een coöperatie naar zijn idee te schenken. Maar het enthousiasme
van de Amerikanen en dat van de uit Nederland geëmigreerde kolonisten hield
evenmin stand als dat van Van Eeden zelf. Marianne Mooijweer geeft voor Van
Eedens desillusie en ontgoocheling een heel persoonlijke en emotionele verklaring.
Jan Paul Hinrichs publiceert in dit nummer twee brieven van Boris Pasternak, die
hij schreef in antwoord op de fanmail die hij na het ontvangen van de Nobelprijs in
grote mate kreeg. De brieven zijn mijns inziens vrij onbeduidend. Ze laten zien dat
Pasternak heel beleefd maar toch ook duidelijk afwijzend reageert op de
bewonderende, van foto's vergezelde post uit Den Haag van een zekere Frieda
Kaufman. Hinrichs denkt daar anders over. Iedere snipper van zo'n begenadigd auteur
vindt hij de moeite waard. Wel leuk om te weten is dat de eerste Russische uitgave
van Dr. Zjivago gezet en gedrukt is in Den Haag bij Mouton & Co. in 1958. Jammer
genoeg schrijft Koos van Weringh de laatste aflevering van Der Münchener
Beobachter in deze Het Oog in 't Zeil. In deze rubriek praal Van Weringh altijd soepel
een aantal opmerkelijke politieke of culturele situaties in Duitsland aaneen. Van
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Weringhs oog valt steeds vooral op kwesties die veroorzaakt worden door de typische
Beierse landaard en de invloed van de Tweede Wereldoorlog op het Zuidduitse
denken. Kan het Goethe Institut in München aan de Dachauer Strasse gevestigd zijn,
is één van de problemen die hij in deze aflevering aanroert. Mild en kritisch tegelijk
is Van Weringh iedere keer weer en ik hoop dan ook dat hij van zich zal laten blijven
horen in Het Oog in 't Zeil.
EVA COSSEE

[Alice's wonderland voor volwassenen - vervolg]
Aan de realistische kant van het boek vinden we bijvoorbeeld een Quinn die als
journalist de burgeroorlog gevolgd heeft en die een sjiek en preuts publiek streng
onderhoudt over de onmenselijkheid daarvan. Kennedy maakt er een prachtige tirade
tegen het geweld van. De afschaffing van de slavernij, het Amerikaanse racisme, en
het Albany-gedeelte van de underground railrood, krijgen veel en indringend
aandacht. Het lot van de immigranten uit Ierland - that dying sow of a nation - en de
Amerikaanse Indianen, op zulke punten herkennen we de schrijver van romans als
IJzerkruid en Billy Phelans meesterspel.

Penis ex machina
Het ligt niet aan de klasse van zulke afzonderlijke verhaalelementen of motieven.
Het gaat om de twijfelachtigheid van de auteur en de toonsoorten die daardoor niet
met elkaar in harmonie zijn. Bovendien komt dit contrast de ontwikkeling van de
karakters en daarmee de kracht van het verhaal als geheel niet ten goede. De
verbindende lijn daarin moet de relatie zijn tussen de jongeling Quinn en het meisje
Maud. Maud wil geschaakt worden door Quinn. Wat zich laat aanzien als een
zoektocht naar de graal - de schoot van Maud, die aan het slot ook gevonden wordt,
slechts bedekt door een frivool lint - is achteraf toch niet meer dan een oppervlakkige
speurtocht zonder de heldhaftige intensiteit, die aan iedere liefde die klassieke
pretenties heeft ten grondslag moet liggen. Maud is dan wel geen easy lay, maar dan
toch een te eenvoudig schaakstuk; Quinn is een held die alleen maar meevallers kent.
Ook voor de andere personen geldt dat ze op zichzelf heel sterk gestalte hebben
gekregen, maar dat ze samen geen verhaal vormen dat blijft nadreunen in het hoofd
van de lezer. Magdalena is geil. John the Brawn uitstaanbaar slecht. Hillegond de
menslievendheid zelve, Obadiah een dijk van een vechtneger, en van de
Aphrodite-tovercake die Maud bakt, zou ik wel een tweede sneetje lusten. Maar wat
al deze aardige, aantrekkelijke mensen mij als lezer willen aandoen, waarom zij
precies hun verhaal geleefd hebben, daarover kan ik hier helaas geen uitsluitsel geven.
Quinn's Book vertelt een mooi verhaal, maar de vorige verhalen van William Kennedy
waren mooier, omdat ze hechter doordacht waren en er indringender over thema's
als schuldgevoelens, trouw en ontrouw, macht, en het noodlot, geschreven werd.
Daarin kreeg niemand de kans om via een penis ex machina te ontsnappen aan het
fatum.
Misschien zal Quinn's Book te zijner tijd een overgangsroman blijken te zijn, en
zal Quinn, die we op nog jeugdige leeftijd de schoot van Maud zien veroveren, ons
definitief meenemen naar ‘Wonderland’. In dit boek lijkt hij nog teveel op de poes
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van Alice. Dan weer staat hij voor de spiegel, dan weer kijkt hij erachter. Nooit
springt hij er vastberaden doorheen.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Ambo/Agathon, f 35,50)

2. (4)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

3. (2)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

4. (3)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

5. (5)

Roald Dahl, De boekhandelaar en de
chirurg (Meulenhoff, f 16,90)

6. (6)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

7. (-)

Marten Toonder, Als dat maar goed gaat
(De Bezige Bij, f 21,50)

8. (8)

Robert Ludlum, De karusintrige
(Luitingh, f 29,50)

9. (-)

Marten Toonder, Als je begrijpt wat ik
bedoel (De Bezige Bij, f 10,-)

10. (9)

Isaac Bashevis Singer, De magiër van
Lublin (De Arbeiderspers, f 15,-)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking. Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (2)

De triomftocht van Oranje. EK '88 Red.
Ben de Graaf (M&P, f 24,90)

4. (5)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)
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5. (4)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

6. (8)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

7. (-)

Pieter Winsemius. Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

8. (6)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

9. (9)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

10. (-)

Edo Sprong, Alles in de hand (Tirion, f
49,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
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Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
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Streven naar het Hogere
Tol voor kort was er in het Parijse Grand Palais een mooie tentoonstelling te zien
over het Japonisme, de invloed van de Japanse op de westerse kunst van rond de
eeuwwisseling. Onder de japonisten bevond zich ook een aantal fotografen, en een
van hen was Alvin Langdon Coburn: een van oorsprong Amerikaanse fotograaf
wiens monografie onlangs is verschenen onder de titel Alvin Langdon Coburn,
Symbolist Photographer (Aperture, f 39,25). Het boek geeft een degelijk overzicht
van Coburns achtergrond en werkzaamheden, en een fraaie keus uit zijn foto's: veelal
wazige, atmosferische stadsgezichten van Londen en New York, Amerikaanse
landschappen en portretten van beroemde tijdgenoten zoals W.B. Yeats, Henry James,
F. Holland Day en hemzelf. De laatste tonen in doorsnee een nadenkende man met
diepzinnige blik op de verte en vaak een hand steunend onder de kin. Coburn werd
in 1882 in Boston geboren, reisde in 1899 naar Londen waar hij deelnam aan de
Linked Ring Brotherhood: een groep fotografen die een mystieke inslag koppelden
aan een impressionistische stijl van fotograferen in gom- of platinadruktechnieken.
Coburns eigen streven naar het hogere dreef hem naar verenigingen zoals de
Rozenkruisers, Vrijmetselaars, de Hermetic Truth Society, de Order of Ancient
Wisdom, en zelfs de Druïden, verenigingen die toen vooral onder kunstenaars nogal
wat populariteit genoten. Al die hooggestemdheid verhinderde niet dat hij vooral in
de periode tussen 1903 en 1911 een goed oog voor bruggen en wolkenkrabbers wist
aan te wenden voor Japanse composities vol hoge, asymmetrische verticalen en
diagonalen, en met een vlakke beeldopbouw die hij bereikte met een telelens en de
genoemde wazigheid. Het is een stijl van fotograferen die sindsdien in een wat kwade
reuk is komen te staan vanwege het al te openlijke appel aan een artistieke status, en
die nu pas weer enige gerechtvaardigde waardering krijgt.
MH

Eerherstel voor heldinnen
‘Dit boek is een reactie op al die reisgidsen die aandacht besteden aan te veel mannen
en te weinig (zo ze überhaupt al voorkomen) vrouwen.’ Aldus Jane Legget in de
inleiding van de door haar samengestelde gids Local Heroines A Women's History
Gazetteer To England, Scotland and Wales (Pandora. 375 p., f 40,-). Ze beschouwt
het niet noemen van vrouwen in bestaande reisgidsen als deel van de algemene
tendens om de rol van vrouwen in de geschiedenis onder te belichten. De bedoeling
van deze Gazetteer is dan ook om de blik van de reiziger te verruimen. Er staan
uitsluitend vrouwen in, te vinden via een dubbel register: op achternaam en op plaats.
Sommige vrouwen komt men uiteraard op meer dan één plats tegen. Leggett stoort
zich aan de overweldigende openbare aandacht voor ‘veelal bijzonder
vergetenswaardige’ heren, zoals koningen, politici, juristen, generaals, plaatselijke
beroemdheden en trotse burgers. Haar eigen gids bevat evenwel een groot aantal
vrouwelijke pendanten van dergelijke publieke figuren. Om het evenwicht te herstellen
waarschijnlijk. Er is echter ook veel aandacht voor kunstenaars van allerlei pluimage.
Aangezien er op lang niet alle genoemde lokaties ook daadwerkelijk iets te zien is
voor de bezoeker, overheerst de biografische informatie dikwijls de geografische.
Dat is overigens wellicht wel zo leuk. Zo leren we dat Ann Griffiths, schrijfster van
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een van de beroemdste methodistische kerkgezangen (in het Engels bekend als Bread
of Heaven) haar hele leven doorbracht op een afgelegen boerderij buiten Llanfihangel
Yng Ngwynfa. Daar ze zelf niet kon schrijven, tekende een boerenknechtje die deze
kunst machtig was haar creaties op. James Miranda Barry slaagde erin zich te
kwalificeren als militair arts door zich gedurende haar gehele opleiding als man te
vermommen en te gedragen. Ze verkreeg een aanstelling in de kazerne te Plymouth
(we schrijven 1813), en bekleedde hoge medische posten in Canada en West-Indië.
Pas na haar dood werd haar sekse ontdekt. In de categorie ‘medische wonderen’ past
ook zeker Joanna Southcott, profetes, die in 1802 vanuit Devon naar Londen trok en
wier aanhangers in haar schijnzwangerschap (op hoge leeftijd) de nakende geboorte
van de nieuwe messias zagen. Van haar is, jammer genoeg, alleen de begraafplaats
bekend. Wie ontbreekt tussen alle vrouwelijke cultuurdragers is Jan Morris. Als
schrijfster interessant genoeg, maar voor wie als man geboren is, is in de gids van
Jane Leggett nu eenmaal geen plaats.
NM

Kerkhoftoerisme
Graven zijn nog steeds in trek als bedevaartsoord. Gidsen zijn voor bedevaartsganger
en kerkhoftoerist onmisbaar, want je moet maar net weten waarde favoriete dode
ligt begraven en van vele grote wereldburgers is de precieze begraafplaats zelfs nog
steeds niet bekend. In 1985 verscheen een boekje dat helpt bij binnenlands grafbezoek:
Hun laatste rustplaats, een kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten,
politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders. Het door Adelaïde van Reeth
en Guido Peeters samengestelde Herinneringen in steen (De Haan, 359 p., f 69,50)
leidt voornamelijk naar buitenlandse kerkhoven, al zijn ook de graven van De Ruyter,
Troelstra, Roland Holst en Louis Couperus in dit boek opgenomen. Gezien de
ondertitel van het boek - ‘rustplaatsen van onmiskenbare beroemdheden uit de
geschiedenis van de Westerse beschaving’ - lijkt me dit wat al te veel postume eer,
maar de graven zelf zijn mooi genoeg. De werkelijk schitterende foto's door Tom
Weerheijm zijn aanstekelijk. Je wilt de auto pakken en bijvoorbeeld onmiddellijk,
bij de klanken van het onvoltooide Requiem van Mozart (1756-1791) op de
cassetterecorder, naar het Zentralfriedhof in Wenen rijden voor een bezoek aan diens
graf. Of naar de Parijse begraafplaats Père Lachaise om voor haar um in het
colombiarium te mijmeren over de lang vervlogen dansvoorstellingen van de immer
doorzichtig geklede Isadora Duncan (1878-1927). Het lijkt een hele onderneming
om de stoffelijke resten van deze bewonderde doden te bezoeken, maar het is niets
vergeleken bij de inspanningen die Boudewijn Büch zich getroostte om even aan de
voet te kunnen staan van de laatste rustplaats van R.L. Stevenson (1850-1894). Büch
moest ervoor naar een van de Samoa Eilanden reizen, en daar aangekomen nog cens
een uitputtende bergbeklimming volbrengen. ‘De hitte was ondraaglijk,’ schrijft
Büch in zijn voorwoord bij Herinneringen in steen, ‘verstikkend, de lucht leek stil
te staan, dood, maar onbewust naderde ik langzaam mijn doel: zijn forse sarcofaag.’
Het waarom van zijn reis brengt Büch ook onder woorden: ‘Een groot man of een
belangrijke vrouw leeft pas echt bij de lezer wanneer hij oog in oog heeft gestaan
met dat onontkoombare feit waaraan geen leven ontkomt: de dood.’ Het boek staat
vol met fraai gefotografeerde graven van allerlei slag, tombes, sarcofagen, urnen,
grafmonumenten, zuilen et cetera. De mooiste laatste rustplaats is het in de rotsen
uitgehouwen graf van de componist Edvard Grieg (1843-1907), anderen moeten zich
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tevreden stellen met een vrij eenvoudig kruis, zoals August Strindberg (1849-1912)
op Norra Begravningsplatsen te Stockholm. Net als bij alle andere afgebeelde graven
is ook bij Strindberg een korte biografische schets afgedruki. De auteur ervan meldt
dat Strindbergs laatste levensfase door ‘een vorm van christendom’ wordt gekenmerkt,
en schrijft later dat hij ‘na een crisis te hebben doorgemaakt in Parijs, een soort
christendom aanhing’. Nu wil ik het weten ook: welke vorm was dat? Het is nog een
van de mildste knulligheden die de biografietjesleverancier de lezer van Herinneringen
in steen te bieden heeft. Een paar andere voorbeelden: ‘De zeeman Columbus was
niet zonder ervaring toen hij in 1492 de Nieuwe wereld ontdekte.’ ‘De
maatschappij-onvriendelijke Shelley,’ ‘Vele van Beethovens werken worden over
de gehele wereld nog elke dag gespeeld,’ ‘Door zijn zelfontleding betrok Stendhal
alles op zichzelf.’ ‘Het leven van Balzac, met zijn dandyisme en snobisme, schulden
en de vele vrouwen die hem steunden, is te kenschetsen als een drama in tientallen
bedrijven.’ Jammer dat deze biografische opstelletjes zo detoneren bij de foto's: het
had een memorabel boek kunnen worden.
AJ

‘Om de boeken van de drie gezusters Brontë te begrijpen, moeten we hun levens kennen: om hun
levens te begrijpen, moeten we het landschap kennen waarin ze zich af speelden,’ schrijft
Brontë-kenner Arthur Pollard in zijn introductie van ‘The Landscape of the Brontës’ (een
coproduktie van Webb & Bower en Michael Joseph, f 64,30). Simon McBride fotografeerde alle
plekken die Yorkshire tot een literair landschap maken, en die zijn niet beperkt tot de pastorie van
Haworth of de grimmige verlatenheid van Emily's ‘Wuthering Heights’, al leveren de ‘moors’
welde mooiste kleurenplaatjes op. Pollards goedgekozen teksten (uit Mrs. Gaskells ‘Life’ en uit de
romans van Charlotte, Emily en Anne) geven aan het album de meerwaarde die het gemiddelde
vleugelboek ontbeert.

Aan deze pagina werkten mee: Mariëtte Haveman, Atte Jongstra en Niek Miedema.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
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Plantage Muidergracht door Adriaan Morriën. De Arbeiderspers, Privé-Domein,
f 42,50. Een mozaïek van herinneringen, (reis)verhalen, invallen en andere
autobiografische notities, die te zamen een zelfportret van de schrijver vormen.
Zeven sloten door dr. Kees van Kooten. De Bezige Bij, f 22,50. Zes korte verhalen
waarin de schrijver erop uittrekt, en drie gedichten.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

16

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Meesterwerk

Bas Heijne
De pijnlijkste lectuur in Conversations with Capote vormt het hoofdstuk waarin
Truman Capote zelfverzekerd babbelt over zijn grote, onvoltooide roman Answered
Prayers. De schrijver toont zich vol goede moed, koketteert charmant met zijn
jarenlange gevecht met de muze, zegt dat de eindstreep eindelijk in zicht is, beweert
onlangs opnieuw een lang hoofdstuk afgemaakt te hebben. ‘Zijn de laatste
hoofdstukken al voltooid?’ vraagt de interviewer, niet zonder skepsis. ‘Ja.’
De lezer weet inmiddels dat Capote op dat moment liegt dat hij barst. Afgezien
van de drie scandaleuze fragmenten die hij halverwege de jaren zeventig publiceerde,
had hij geen letter meer geschreven aan zijn magnum opus, het glitter-en-glamourepos
over de rijken en beroemden van Amerika, waarmee Capote zich de evenknie van
Proust zou tonen. In 19X4, na de dood van de schrijver, kwam de waarheid aan het
licht: Answered Prayers bleek grotendeels het verzinsel van een man die gevangen
zat in de nachtmerrie van een groot kunstenaarschap. De enige die Capote indertijd
doorzag was zijn aartsrivaal Gore Vidal (‘Mr. Capote heeft Answered Prayers
helemaal nooit geschreven,’ beweerde deze in 1979); opnieuw een bewijs voor de
stelling dat je vijanden je vaak beter kennen dan je vrienden.
Het is de verdienste van Gerald Clarke (zijn volumineuze boek over hoe het enfant
terrible van de Amerikaanse letteren tot monstre sacré werd, verscheen onlangs) dat
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het gemarchandeer van Capote met zijn ongeschreven meesterwerk in de eerste plaats
mededogen oproept. Het nuchtere proza waarmee hij de neergang van de schrijver
in kaart brengt, wekt bij de lezer de hoop dat met diens voortijdige dood inderdaad
een grote roman verloren is gegaan, dat Capote tijdens de gruwelijke laatste tien jaar
van zijn leven tenminste werkelijk worstelde met wat zijn hoofdwerk zou zijn geweest.
Ook dat blijkt een illusie. Verleden jaar liet Capotes uitgever, waarschijnlijk om
nog iets van de gigantische voorschotten terug te verdienen, de drie losse hoofdstukken
uit Esquire in boekvorm verschijnen. Dat boek is geen meesterwerk, het is zelfs niet
eens de aanzet tot een echt goede roman. ‘Alle literatuur is roddel,’ verklaarde Capote
in Conversations, maar in zijn onvoltooide laatste roman lijkt het tegenovergestelde
zijn uitgangspunt te zijn geweest. Dat is doodzonde, vooral omdat de prachtige
opening (‘Ergens in deze wereld bevindt zich een uitzonderlijke filosofe, genaamd
Flotie Rotonde’) en een handvol veelbelovende scènes suggereren wat het had kunnen
zijn. Wat het boek echter faliekant doet mislukken, is de overduidelijke desinteresse
die de schrijver voor zijn personages aan de dag legt. Answered Prayers blijkt een
niet onaangename hutsekluts van roman, gedenkschrift, anekdote en achterklap, maar
heeft net zo weinig met Proust te maken als Lee Towers met Frank Sinatra. Het
hoofdstuk dat hem voor de rest van zijn leven persona non grata bij zijn rijke vrienden
maakte, ‘La Côte Basque, 1965’, laat zich lezen als een trefzekere persoonlijke
wraakoefening, een amusante studie in valsigheid, maar niet als een rijke evocatie
van een ten dode opgeschreven wereld.
Capote lijkt dan ook eerder op Oscar Wilde dan op Proust. De beide mannen
hadden veel gemeen: zowel Wilde als Capote waren extravagante, homoseksuele
schrijvers die de beau monde aan hun voeten kregen, beiden waren buitenstaanders
die gefascineerd waren door, of gefixeerd op, het gouden schijnsel van de wereld
waarin ieder zijn eigen kunstwerk was.
Beiden riepen uiteindelijk het onheil over zichzelf af en werden uitgestoten: Wilde
door tegen de markies Queensberry een proces wegens smaad aan te spannen dat hij
wel móést verliezen, Capote door de vuilste was van zijn beste vrienden buiten te
hangen. Hun beweegredenen voor deze op het eerste gezicht onbegrijpelijke
stommiteiten vormen een waar freudiaans doolhof voor hun biografen. Zij kunnen
uiteindelijk weinig anders doen dan vaststellen dat de schrijvers zich onweerstaanbaar
aangetrokken voelden tot een wereld die zij diep in hun hart evenzeer bewonderden
als verachten. Na zijn val hoonde Capote: ‘Ik begrijp niet waarom iedereen zo van
streek is. Wat denken ze dan dat ze in hun buurt gehad hebben, een hofnar? Ze hadden
een schrijver.’ Maar Clarke vertelt dat hij verdwaasd was van verdriet en keer op
keer in huilen uitbarstte.
Paradoxaal genoeg betekende voor zowel Wilde als Capote hun verdrijving uit de
hogere kringen niet de redding, maar het einde van hun kunstenaarsschap. Wilde
schreef na zijn verblijf in de gevangenis nog het lange gedicht ‘The Ballad of Reeding
Gaol’, Capote de verhalenbundel Music for Chameleons; in beide gevallen bleek het
echter geen nieuw begin, maar een laatste opleving van hun talent. Beiden eindigden
hun leven met het besef dat zij hun creatieve vermogens nooit volledig verwezenlijkt
hadden. ‘Mijn tragedie,’ vatte Wilde het samen, ‘is dat ik mijn talent in mijn werk
heb gestopt, en mijn genie in mijn leven.’
Hetzelfde geldt voor Truman Capote met betrekking tot Answered Prayers, het
boek dat hem vijfentwintig jaar lang heeft achtervolgd. Dat werk zou als motto
krijgen: ‘Er worden meer tranen vergoten om verhoorde gebeden dan om niet
verhoorde,’ en het thema zou zijn dat juist de mensen die alles krijgen waar ze naar
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streven het ongelukkigst van allen worden. ‘Alles wat er in dat boek zal staan is waar
gebeurd,’ verklaarde Capote in een interview. Hij wist toen waarschijnlijk niet dat
hij dat boek nooit zou kunnen schrijven, omdat het zijn eigen leven was. ‘Er is deze
Gerald Clarke,’ zegt Capote in Conversations, ‘die een boek over mij schrift. (...) Ik
wil het niet lezen, maar hij weet wel meer over mij dan wie dan ook, mijzelf
inbegrepen.’ Answered Prayers werd uiteindelijk toch geschreven, zonder dat de
schrijver het besefte: de auteur heet Gerald Clarke, de hoofdpersoon Truman Capote.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

2

[1 oktober 1988 - Nummer 39]
Gedicht
Het leven heeft niets van een lijn,
geen kabelbaan of tandradtrein het stijgt niet, het rijmt niet.
Dat soort oefeningen om mee in slaap of zeg
vooruit te komen, testbeelden, ha! Maar opeens
heb ik toch het idee het manifesteert zich
in brokken. Een bergmassief? Toch verre dorpen,
stations, onverwachts?
Schrik. Hier is het dan. Hier sta je.
Hoe kan ik je nu negeren? Kijk, alles is er,
schoonheid, zwerfkaart, abonnement;
nooit heb ik kunnen leren
- voor Opstel een negen. Tekenen tien,
rest vieren. Wat heb ik school gehaat dat het zaak is om alleen te gaan.
Liefde? Let op, ik ga bij jou college lopen.
Verlangen naar een eindexamen. Steeds.

NICO SLOTHOUWER
Uit: Ieder hangt aan zijn gevallen toren. Een bloemlezing van jonge Vlaamse en
Nederlandse dichters samengesteld door Rogi Wieg. Deze bundel (80 pagina's)
verschijnt eind oktober bij Nijgh & Van Ditmar/ Dedalus en kost f 15,-.
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Opgroeien in de literatuur
Een literaire boekengids voor scholieren
De tienerjaren gelden als een beklemmende tijd. Al verlangen veel
mensen op latere leeftijd terug naar de tijd dat ze achttien of jonger
waren, de jongeren zelf weten wel beter: als er iets is, waardoor de
adolescentieperiode niet gekenmerkt wordt, dan is dat zorgeloosheid.
Er zijn te veel dingen om uit te zoeken, om je druk over te maken, om
je aan te ergeren, of eenvoudig om uitzichtloos naar te verlangen. Niet
dat dat later nou zo veel beter wordt, maar je raakt er aan gewend en
dat scheelt. Over het onderwerp ‘jong zijn en volwassen worden’ zijn
boekenkasten vol romans geschreven, zo veel dat de woorden ‘een
ellendige jeugd is een goudmijn voor een schrijver’ gevleugeld zijn
gewordpn. Voor dit speciale scholierennummer van de boekenbijlage
van Vrij Nederland heeft een twintigtal mensen een stukje geschreven
over hun favoriete boek uit de categorie ‘ontwikkelingslrteratuur’.
Dit levert een divers beeld op: klassiekers als ‘Dood op krediet’ en
‘Klaaglied om Agnes’ naast relatief onbekende boeken als ‘Deirdre
en de zonen van Usnach’ of ‘Olivia door Olivia’. Verder in dit nummer
een reportage over de lotgevallen van schrijvers op school; de
boekbesprekingen en de vaste rubrieken zijn voor de gelegenheid
aangepast aan het thema.

Tekening Weiter van Letringen

Tim Krabbé
J.D. Salinger, De vanger in het koren
Dat vond ik zo verschrikkelijk zielig
Tim Krabbé (1943) is schrijver. Zijn boek Het gouden ei wordt verfilmd
door George Sluizer. The Catcher in the Rye verscheen als De vanger in
het koren in pocket bij Meulenhoff, f 10,-.
Holden Caulfield, de hoofdfiguur van The Catcher in the Rye van J.D. Salinger
(1951), is een New Yorkse jongen van zeventien (‘nou ja, bijna zeventien’) die van
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zijn kostschool is gestuurd omdat hij ‘zich niet inzet’. Hij durft dat niet te vertellen
aan zijn ouders en omdat hij net een flinke zakcent van zijn oma toegestopt heeft
gekregen kan hij het zich permitteren een paar dagen in New York rond te zwerven
en in hotels te overnachten. Het boek is een van de beroemdste van de eeuw; het is
schitterend, bijna volmaakt geschreven, miljoenen hebben het met veel plezier gelezen.
Daarmee is het belangrijkste gezegd; een van zijn latere boeken heeft Salinger
opgedragen ‘aan de amateurlezer als die nog bestaat - iemand die gewoon leest en
leeft.’
In diepere zin is Catcher een pleidooi voor Het Echte. Gedurende zijn zwerftocht
ontmoet Holden Caulfield allerlei figuren die ieder op hun eigen manier dit echte
hebben verloochend en phoney zijn geworden; medescholieren die naar een stomme
voetbalwedstrijd zitten te kijken; een pianist die zich heeft laten verleiden tot
virtuositeit, het publiek dat daar voor klapt; dominees die niet meer in staat zijn met
gewone stem te spreken; zijn broer die zulke mooie verhalen schreef maar die zich
nu in Hollywood bij de film verhoert. Holden heeft een visioen waarin hij in een
korenveld staat, aan de rand van een ravijn. Duizenden kleine kinderen zijn daar aan
het spelen. ‘En wat ik dan moet doen. Ik moet iedereen vangen als ze in het ravijn
dreigen te vallen - ik bedoel ze hollen maar rond en ze kijken niet waar ze lopen en
dan moet ik ergens vandaan komen en ze vangen. Dat zou ik de hele dag doen. Ik
zou gewoon de vanger in het koren zijn en zo.’
Het boek is in Nederland al aan zijn vierde titel toe. Het is grappig om te zien hoe
die titel steeds echter is geworden. Eerst was het het nietszeggende ‘Eenzame
zwerftocht’. Daarna kwam ‘Puber’ (alsof het daaraan lag, alsof Holdens medepubers
niet net zo phoney konden zijn als de rest), vervolgens het te nadrukkelijke ‘De
kinderredder van New York’, en nu gewoon: ‘De vanger in het koren.’

J.D. Salinger in 1003

Holdens visioen ontstaat door een klein jongetje dat hij met zijn ouders op straat
ziet lopen, arme mensen; de vader ‘heeft zo'n hoedje op dat arme figuren vaak hebben
als ze er op hun zondags willen uitzien’. Het jongetje loopt naast de stoep in de goot
een liedje te zingen, en Holden gaat dichter bij hem lopen om te horen wat het is:
...if a body catch a body coming through the rye...

Tim Krabbé, foto Bert Nienhuis

Dat maakt de titel zo prachtig: de boodschap zit erin (red het kinderlijke, echte)
en tegelijk het bijzondere van Holden Caulfield. Wie anders zou nu speciaal naar
zo'n jongetje toelopen om te horen wat hij aan het zingen is?
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Toen mijn vader me het boek gaf, ik zal veertien zijn geweest, en het heette ‘Puber’,
vertelde hij er alvast één ding uit dat hij zo mooi vond. Holden is half verliefd op
Jane Gallagher, maar waar hij in haar het meest van houdt is dat ze bij het dammen
altijd al haar dammen op de achterste rij laat staan en er niets mee doet.
Dat vond ik toen aanstellerij, van Jane, van Holden èn van mijn vader, maar Catcher
is natuurlijk zo'n klassiek boek geworden juist om dit soort details: Holden is een
van die weinige mensen met gevoel voor het zielige.
En dan bedoel ik niet het gewone zielige. Dat is als alles je mislukt, als niemand
je liefheeft, en als je dan ook nog ziek wordt. Holdens soort zieligheid bestaat eigenlijk
alleen in de ogen van de waarnemer. Dingen kunnen dit soort zielig zijn. Het hoedje
van die vader. Poppen zijn heel vaak zielig. Een badmintonspel van f 5,95 voor op
vakantie is zielig, en dan niet zozeer het spel zelf, als wel het daarbij gekochte zakje
extra-shuttles van f 1,95. Bij sport is eerder een winnaar op Holdens manier zielig
dan de verliezer. Niet Jane Gallagher is zielig, maar het feit dat ze haar dammen niet
gebruikt.
Er is in de Nederlandse literatuur natuurlijk één figuur met datzelfde oog voor dit
zielige: Frits van Egters uit De avonden (1947) van Reve. Centraal daarin is de
beroemde bessen-appel-scène, als Frits' moeder denkt een fles wijn gekocht te hebben
voor oudejaarsavond: ‘Hij nam de fles bij de hals op. Er zat een blauw etiket op met
een gele rand. “Bessen-appel,” las hij zacht. “Bessen-appel,” zei hij bij zichzelf,
“bessen-appel. Help ons, eeuwige, onze God. Zie onze nood. Uit de diepten roepen
wij u. Verschrikkelijk.”’
In die scène is Frits' moeder op beide manieren tegelijk zielig. ‘Die man zei (...),’
zegt ze over de winkelier bij wie zij de namaak wijn heeft gekocht, en die haar liet
vermoeden dat het echte was. Frits stelt zich voor hoe zijn moeder in de winkel heeft
gestaan, onbewust haar zieligheid ondergaand. ‘Het was wijn’, zei die man. ‘Dit is
het verschrikkelijkst van alles wat gebeurt,’ zei hij bij zichzelf.’
Net als Frits van Egters stelt Holden Caulfield zich bij allerlei dingen het zielige
moment voor waarop het werd gekocht. De verkeerde schaatsen die zijn moeder hem
heeft gegeven (hockey-schaatsen, geen noren); ze is ervoor naar een winkel gegaan
en heeft ‘een miljoen stomme vragen gesteld’. De hoedjes van twee kantoormeisjes
die helemaal uit Seattle zijn gekomen om zich in New York te amuseren zijn al zielig
- maar het zieligste is zulke hoedjes te hebben én je te verheugen op een show in
Radio City Music Hall. Als Holden zelf in een show een rolschaatser ziet die al
moppen tappend onder lage tafeltjes doorrijdt, bederft hij zijn eigen plezier door zich
die man voor de geest te halen terwijl hij dat oefent. Als het hoertje op zijn hotelkamer
komt en haar zielige groene jurkje uittrekt, moet Holden denken aan hoe ze het in
de winkel heeft gekocht, ‘en niemand die wist dat ze een hoertje was en zo. De
verkoper dacht waarschijnlijk dat ze gewoon een meisje was toen ze het kocht. Dat
vond ik zo verschrikkelijk zielig - ik weet niet precies waarom.’
Dat zou tenminste mijn vertaling zijn van It made me feel sad as hell. Holden kan
niet met dat meisje naar bed omdat hij steeds moet denken aan dat groene jurkje van
haar dat in de klerenkast hangt.
Hoewel hij een beetje eenzaam is, en zijn liefde niet goed kwijt kan, is Holden
Caulfield zelf niet zielig - maar de wereld die hij waarneemt is zielig in de beste
betekenis van het woord. Vooral dat maakt The Catcher in the Rye zo'n prachtig
boek.
■
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Cees Grimbergen
A.F.Th. van der Heijden, Vallende ouders
Een jeugdsentimenteel bezoek
Cees Grimbergen is free lance verslaggever en werkt onder andere voor
IKON-tv, waar hij vorig jaar het programma ‘Pubers’ presenteerde.
Vallende ouders is verschenen bij Querido, f 39,90.
Jeugdjaren. Een onuitputtelijke bron om eindeloos uit te verhalen. A.F.Th. van der
Heijden doet dat in Vallende ouders, deel I van zijn trilogie De tandeloze tijd. Albert,
de ik-figuur, maakt me deelgenoot van zijn jeugd, van vóór zijn nulde jaar tot achter
in de twintig. Ik heb dat boek met veel genoegen gelezen.
In tegenstelling tot een verslaggever mag een schrijver zijn eigen waarheid bij
elkaar liegen. En dat doet Van der Heijden fantastisch. Vierhonderdzeventig pagina's
Vallende Ouders geven je een inkijkje in de wereld van een gemiddelde Brabantse
arbeidersbaby die zich ontwikkelt tot impotente zuipschuit in de marge van een
Nijmeegse studentenscene. Van der Heijden heeft niet alleen naar zichzelf, maar ook
naar zijn omgeving en andere mensen gekeken. En als je dat goed doet, wordt het
ogenschijnlijk onbelangrijke alledaagse waardevol.

Cees Grimbergen

Van der Heijdens boek is autobiografisch, althans gedeeltelijk. De schrijver komt
echt uit Geldrop en studeerde in Nijmegen filosofie (vandaar ook een geleerd,
verdwaald citaat van Nietzsche). Zijn beperking is natuurlijk het gebrekkige geheugen
van ieder mens. Dat biedt te weinig zekerheid, maar aan de andere kant de
mogelijkheid naar hartelust te fantaseren. Ik vind het een sensatie als een schrijver
van jeugdherinneringen mijn eigen jeugdherinneringen, prikkelt. Je kunt er als lezer
zelfs een spelletje van maken door zo ver mogelijk in je eigen herinneringen terug
te graven.
Na Vallende ouders sprak ik met een vriend over een ervaring die hij als driejarige
had gehad. Zoiets maakte ik ook mee.
Ik heb mijn eigen speelplekje gemaakt onder de tafel in de huiskamer, zo'n tafel
met een tafellaken eroverheen. Er is een familiefeestje, kruipend over voeten en
tussen benen van ooms en tantes heb ik mijn eigen doolhofje. Het meest fascineren
damesbenen, tantebenen dus. Het begint in een schoen en eindigt ergens onzichtbaar
onder een damesrok. Maar als je je hoofd iets omhoog doet, kijk je door de lichtinval
al een stuk verder in die geheimzinnige, donkere diepte. Achteloos schuif je tussen
de benen van je tante en duwt haar benen wat uit elkaar. Tante heeft geen argwaan,
ach, zo'n kleuter van drie, dat kan geen kwaad, dus hup, die benen gaan zo wijd.
Misschien een leuk onderwerp voor een nieuwe tv-talkshow met driejarigen: hun
erotische fantasieën.
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Maar terug naar Vallende ouders. Het boek had hetzelfde effect als een
jeugdsentimenteel bezoek aan mijn voormalig ouderlijk huis of het vroegere
schoolplein. Je mijmert weg in vroeger. Dat doe je als je het boek dichtslaat, want
tot die tijd word je meegesleept in Albertjes prenatale fase, zijn jeugd en zijn scherpe
beschrijvingen van zijn natuurlijke omgeving.
‘De zwangerschap waar je het voorwerp van bent duurt lang genoeg om je je leven
lang bij te blijven, in wat voor beelden of fobieën dan ook’, vindt Albert Egberts.
Waarna je het verhaal van de geboorte krijgt. Uiteraard beschreven vanuit de foetus,
die als hij zichzelf eenmaal naar buiten heeft gewerkt een punthoofd blijkt te hebben.
Althans naar het oordeel van vroedvrouw en kraamverpleegster. Die laatste probeert
het punthoofd te corrigeren door over zijn schedel te wrijven. ‘Het ritmische geschuier
van de draaibewegingen was oorverdovend, zo vlak boven mijn oren, en drong steeds
dieper in mij door... een ritme om nooit meer kwijt te raken. Maar ondanks het
dwingende ritme bleef alles aan me roerloos, behalve die verschrikkelijke hand.

A.F.Th. van dar Heijden, foto Steye Raviez

Gsjoe... Gsjoe... gsjoe... Een ritme dat ik nog steeds in me hoor, elke minuut van
de dag.’
Een boek als Vallende ouders bevat veel Dood, Leven, Liefde en Eenzaamheid.
Als je vermoedt dat het daar uiteindelijk allemaal om draait, kom je in het boek flink
aan je trekken. Welk kind denkt niet aan zijn eigen moeder als je de volgende
karakterbeschrijving van Alberts moeder leest: ‘Ze was zo godsgruwelijk belangeloos
in de liefde jegens haar kinderen, ze stond zo bereidwillig voor ze klaar dat er niets
aan haar te veroveren viel. Ze kon alleen maar geven.’ Eeuwige gevoelens in een
Brabants interieur van de jaren vijftig en zestig.
Er valt heel wat te lachen in het boek. Op zich is het meemaken van de ontluistering
van je ouders geen pretje. Hooguit aandoenlijk. En iedereen maakt dat eens (of vaak)
mee. Maar de ontluistering van Alberts vader is een Comedy Caper. Van der Heijden
rukt daartoe een valpartij van zijn stomdronken vader op een NSU-brommertje uit
zijn fantasie. Kotsend en bloedend moet die zich een houding tegenover zijn kinderen
weten te geven waar dat al lang niet meer mogelijk is. Vlijmscherp, niet liefdeloos
en toch humoristisch. Als je zo een dronken, vallende ouder kunt beschrijven, heb
je als kind goed leren kijken. Dat is een van de vele redenen om Vallende ouders te
lezen.
■

Geerten Meijsing
Maurice Barrès, Le culte du moi
Heftige aandoeningen
Geerten Meijsing (1950), in wie inbegrepen Joyce & Co en Eefje Wijnberg,
werkt op heden aan het complimentaire romandeel van Veranderlijk &
wisselvallig.
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Le culte du moi is verkrijgbaar als pocket van uitgeverij ‘10-18’, f 15,-.
Het valt me niet gemakkelijk te kiezen uit de vele adolescenten in de literatuur die
voor mij belangrijk zijn geweest, in mijn adolescentie, en dat nog steeds zijn - waant
niet elke schrijver zich een eeuwige jongeling? Of is het anders niet, bij het besef
van zijn eigen verval, zijn streven zo'n jongeling eeuwig te laten leven in een boek
dat op dezelfde onsterfelijkheid aanspraak wil maken?
Ik voel het bijna als verraad aan Oke van Bertil Malmberg (het eerste boek dat ik
ooit las), aan het merkwaardige muzikale leven van de toonkunstenaar Joseph
Berglinger, die net als zijn schepper Wilhelm Heinrich Wackenroder op
vijfentwintigjarige leeftijd stierf, aan de Erwin uit Der Garten der Erkenntnis van
Leopold Andrian, en diens vriend Andreas of de koopmanszoon van Hugo von
Hofmannsthal, die allemaal niet veel ouder zijn geworden, als ik tenslotte, na
gewetensonderzoek, uitkom bij de jongeling die mij op de leeftijd van mijn literaire
vorming het eerst en het sterkst beïnvloed heeft.
Dat is de hoofdpersoon. Philippe, van Maurice Barrès (1862-1923) in Le culte du
moi. Ik las het boek in de laatste jaren van de middelbare school, en het heeft mijn
leven gestalte gegeven, misschien meer dan enig ander boek. (Nu ik mezelf toch aan
een gewetensonderzoek onderwerp, moet ik bekennen dat Stephen Dedalus uit Stephen
Hero van James Joyce in dezelfde tijd ook van vitale invloed was.) Destijds las ik
het boek in de livre de poche-editie, nu ligt het in een witgebonden uitgave van Plon
op het spreekwoordelijke nachtkastje. (Ik heb geen nachtkastje - ooit woonde ik in
een huis dat uit armoede bijna geheel was ingericht met een arsenaal van
verschillendsoortige nachtkastjes; nu kan ik geen nachtkastjes meer zien - en ik kan
ook niet lezen in bed; maar ik bedoel dat het boek, dat niet zoals de meeste van mijn
boeken op onbereikbare plaatsen in dozen is opgeslagen, en dat met me meereist in
de bibliotheek die ik noodzakelijk voor mijn geestelijke inrichting acht - het staat
dus gewoon in de kast - een livre de chevet is; zou ik alle boeken die voor die titel
in aanmerking komen bij de hand willen hebben naast mijn bed, dan zou ik een
nachtkastje ter grootte van een flinke kloostertafel nodig hebben.)

Boekomslag van ‘Le cutts du mol’

Ik heb het boek lang niet gelezen, maar twee zinnen eruit kan ik blind citeren:
‘EERSTE PRINCIPE: We zijn nooit zo gelukkig als op momenten van vervoering.
TWEEDE PRINCIPE: Wat het plezier van de vervoering nog versterkt is de analyse
daarvan.’
Wanneer ik het boek weer opensla, word ik aanstonds bevangen door dezelfde
huivering van weleer. Ik kan het met geen ander boek vergelijken: deze curieuze
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mengeling van dromerige poëzie, vrijmoedig dandyisme en zelfverzekerde morele
introspectie; niet echt een roman, ofschoon er wel een psychologische ontwikkeling
in zit en de verworven inzichten op het eind verschillen van de argeloze
uitgangshouding, ook geen duidelijk manifest - daarvoor nemen de beschrijvende
gedeelten en de overdadige decors een te opvallende plaats in; misschien een kruising
tussen een ideeënro-
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man (maar een roman zonder ideeën verdient die naam niet) en een Bildungsroman.

Geerten Meijsing, foto Frans Schellekens

Klooster
Het boek, waarvan de definitieve versie uit 1922 dateert, verscheen oorspronkelijk
in drie delen. Sous l'oeil des barbares (1888). Un homme libre (1889) en Le jardin
de Bérénice (1891), en het is het middelste deel, Un honune libre, dat mij het meest
aansprak. Nadat in het eerste deel de gevoelens en hartstochten van de ontluikende
Philippe zijn ontwaakt en gedefinieerd - gevoelens die hij jaloers wil beschermen
tegen de vijandige ‘Barbaren’ die hem naar hun beeld willen vormen: ‘De Barbaren,
dat is alles wat ik niet ben (...) Het Ik, dat is mijn enige waarheid!’ - ontwerpt hij in
Un homme libre samen met zijn vriend Simon een programma om zijn persoonlijkheid
te ontwikkelen. Daartoe trekken de gesprekspartners zich terug in een afgelegen huis
om hun ziel te ontleden en volgens een kloosterachtige routine te leven. Ze mediteren
in hun afzonderlijke kamers, wisselen onder het roken van sigaren hun bevindingen
uit vanuit twee leunstoelen, en proberen hun ziel een strakke hygiëne op te leggen
in de adoratie van het IK. (Later scheiden ze. Philippe vertrekt naar Italië, analyseert
een verliefdheid, en keert terug om aan het actieve en politieke leven deel te nemen.)
Het gedeelte in het klooster is mij het liefst, dit ‘instituut voor de ontwikkeling en
het bezitten van al onze sentimentele faculteiten; dit hier is een werkplaats voor het
enthousiasme. En laten we niet minder energiek dan de grote heiligen van het
christendom dat deden de zonde uitbannen, de zonde die de lusteloosheid is, het
grauwe, het gebrek aan opwinding, de zonde dat wil zeggen alles wat de liefde
tegenspreekt.
De ideale mens moet het universum in zichzelf samenvatten; het is een
liefdesprogramma dat ik wil verwezenlijken. Ik roep alle heftige aandoeningen op
die de mensen kunnen bewegen; ik zal voor mijzelf verschijnen als de onophoudelijk
wassende som van gewaarwordingen. Opdat ik word afgeleid van mijn steriliteit en
in mijn trots gestreeld word, zal geen enkele opwinding mij onbekend blijven en ik
zal mij door geen enkele laten vatsleggen.
Het is dan. Simon, dat wij, elkaar bij de hand nemend zoals een partizaan zijn
paard en zijn geweer neemt, met trots kunnen zeggen; ik ben een vrij man.’
■

Sylvia Millecam
Louis-Ferdinand Céline, Dood op krediet
Iedereen is erop uit iedereen te bedonderen
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Sylvia Millecam (1956) is (film)actrice. Ze is op het ogenblik te zien in
het dagelijks jeugdprogramma ‘Klokhuis’ op Nederland 3.
Van Dood op krediet bracht uitgeverij Meulenhoff onlangs een goedkope
pocketuitgave uit: f 18,90.

Louis-Ferdinand Céline, foto François Gragnon

In de eerste plaats zou ik je willen afraden om dit boek in het Frans te lezen
vanwege het ‘argot’ (het bargoens van de Parijse volksbuurten) en ook vanwege de
vele scheldwoorden, meestal leer je die niet op school. De Nederlandse vertaling
(door Frans van Woerden) is trouwens schitterend, sappige, humorvolle, spreektaal
en hij gebruikt ongelooflijk veel verschillende scheldwoorden.
Het boek begint met het uitzichtloze bestaan van de arts Ferdinand, maar al snel
is het boek gevuld met het vertellen van de trieste en vaak rampzalige ervaringen
van het kind Ferdinand.
Het leven van Eerdinand (net als dat van Ferdinand Céline zelf) gaat niet over
rozen. Hij rolt van de ene treurige ervaring in de andere, alles wat hij aanpakt mislukt,
geen één baantje weet hij tot een goed einde te brengen, hij krijgt overal de schuld
van, wordt zonder reden veelvuldig geslagen, heeft echt altijd pech, zijn ouders
misprijzen hem in alles. Je kunt het zo beroerd niet bedenken of het overkomt
Ferdinand. Zijn vader is een gefrustreerde, vervelende vent met een kantoorbaan
(had andere ambities). Hij scheldt, vloekt en slaat z'n vrouw, maar vooral Ferdinand,
zijn zoon, krijgt de ene klap na de andere van hem. Zijn moeder probeert wat geld
bij te verdienen door kant te verkopen, maar het blijft armoe troef. Ze zeurt, ze klaagt,
ze loopt mank. Op pagina negenenveertig staat er over zijn moeder: ‘Ze heeft alles
gedaan om mij in leven te houden, ik had alleen nooit geboren moeten worden.’
Als ik nu het voorafgaande lees wordt de indruk gewekt dat Dood op krediet een
loodzwaar, treurig boek is, maar dat is nou juist absoluut niet waar. Al zijn ellende
leidt tot de meest komische, oergeestige situaties, zoals bijvoorbeeld het uitstapje
met de familie in de driewieler (auto), zijn vader geeft Ferdinand er flink van langs
en Ferdinand weet bij god niet waar hij dit nu weer aan te danken heeft, voordat ze
vertrekken schrijft hij: ‘Vlak voor we gingen kreeg ik nog een flinke draai om m'n
oren om het voorgoed af te leren.’ Ook zinnen als: ‘Pats, daar had ik er weer een te
pakken,’ kom je veel tegen. Daarna maken ze een keer een boottocht naar Engeland,
het hele schip wordt zeeziek en als je het leest, word je het zelf bijna ook, zo precies
wordt het gevoel van zeeziekte, misselijkheid en kotsen beschreven (Jan Wolkers is
er een kind bij). In het tweede deel van het boek (na het zoeken van tientallen baantjes,
na zijn eindexamen) speelt vooral de uitvinder en oplichter Courtial de Pereires, bij
wie de aandoenlijke Ferdinand een baantje krijgt, een komische rol. In dit gedeelte
komt wel heel erg duidelijk naar voren wat Céline van het leven denkt: ‘Iedereen is
eropuit iedereen te bedonderen.’
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Sylvia Millecam

Ik heb het boek nu voor de tweede keer gelezen en er valt nog steeds zeer veel te
lachen in Dood op krediet. Zelfs een optimist (zoals ik zelf) kan op den duur geen
weerstand bieden aan dat ongelooflijke gekanker. Hij sleept je zo mee dat je het
eigenlijk voortdurend met hem eens bent, ook al zit je zelf heel anders in elkaar en
sta je heel anders tegenover het leven dan hij. De angst voor armoede, honger en de
angst om te ‘kreperen’, kom je vooral tegen in dit boek, ook blinde woede en haat
(hij ramt op een gegeven moment zijn vader in elkaar), maar er zijn ook veel
aangrijpende, ontroerende momenten: de manier waarop Ferdinand het sterven van
zijn oma ondergaat is heel vertederend. Over de komische momenten heb ik het al
gehad.
Voor ik het vergeet: het is een dik boek, 598 pagina's, dus als het de bedoeling is
om even gauw een boekje op je lijst te ‘pleuren’ is dit niet echt geschikt, want het is
niet alleen een dik boek, maar je moet het ook nog vrij langzaam en aandachtig lezen
om zoveel mogelijk van de taal te kunnen genieten.
■
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Roberto Jacketti
Patrick Süskind, Het parfum
Op zoek naar de ultieme geur
Roberto Jacketti (1963) is de artiestennaam van Erik van der Hoff. Hij
speelt in de groep ‘Roberto Jacketti en de Scooters’.
De vertaling van Das Parfum, die Geschichte eines Mörders verscheen
als Het parfum, de geschiedenis van een moordenaar bij uitgeverij Bert
Bakker, f 28,90.
Als de eindexamens naderen krijgen de meeste leerlingen met alle talen in het pakket
het vrij tot zeer zwaar. Er moeten in de meeste gevallen nog stapels boeken worden
gelezen. Ook ik verkeerde in een dergelijke situatie. Mijn interessen in die tijd lagen
toch veel meer bij het organiseren van schoolstakingen, bezettingen (omdat wij het
niet eens waren met de manier waarop het lustrum werd gevierd) en het mede runnen
van een toch steeds heftiger wordende schoolkrant. De tijd die in al deze acties en
organisaties gestoken werd groeide naarmate het examen dichterbij kwam. Ook de
uren waarop wij ter verantwoording bij de schoolleiding dienden te verschijnen, die
hun gezag telkens ondermijnd zagen, tikten lekker aan. Tijd voor de studie werd
schaars.

Patrick Süskind

Roberto Jacketti

Maar goed, zonder het fenomeen uittreksels zou het leven een stuk zwaarder
geweest zijn. Uittreksels, die vaak al meer dan tien jaar door de diverse lagen van
het Nederlandse onderwijs circuleerden hebben ook mijn ogen gepasseerd. Zoals uit
het voorgaande blijkt, beslist niet uit gemakzucht, maar uit pure nood moest ook ik
grijpen naar dit toch praktische maar zeer verfoeilijke hulpmiddel. Het grote nadeel
ervan is echter dat de ‘gelezen’ literatuur weinig indrukken achterlaat. De boeken
die ik wel gelezen heb kan ik mij, weliswaar vaag, maar toch, herinneren. Le petit
prince, wie kent hem niet. Het schitterende werk uit Paul Gallico's oeuvre waarvan
de titel mij even ontschoten is, maar het had iets met een gans te maken. Heinrich
Bölls Groepsfoto met dame, de Max Havelaar van ons aller Multatuli en ga zo maar
door. O ja, niet te vergeten, Oek de Jong: Opwaaiende zomerjurken.
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Tegenwoordig ben ik een boekenverslinder. Voor het slapen gaan moet ik lezen.
Achterin de auto op weg naar mijn werk breng ik menig avontuur samen met de
hoofdpersonen door. Biografieën, novellen, romans, mijn ogen slurpen gretig de
inhoud op van alles wat gebonden of gelijmd is (dus ook stripboeken).
Een boek dat mij nog niet zo lang geleden onder ogen kwam, en dat ik echt in één
adem uitgelezen heb, was Het parfum, van de Duitse schrijver Patrick Süskind (Das
Parfum, die Geschichte eines Mörders) Echt, zonder te overdrijven, een boek dat je
moet lezen. Het speelt zich af in het Frankrijk van de achttiende eeuw. Een tijd van
pest, stank, cholera en andere vreselijke ziekten. Daar wordt de hoofdpersoon.
Jean-Baptiste Grenouille, geboren. Het valt niemand op dat deze jongen helemaal
géén geur heeft. De mensen vinden hem vreemd, en laten hem links liggen.
Jean-Baptiste blijkt te beschikken over een reukorgaan dat onvoorstelbaar sterk is.
Zijn gedachten zijn in geuren, en zeer boeiend beschreven. Op een dag ruikt hij een
geur die mooier is dan welke ook, deze blijkt echter aan een roodharige maagdelijke
Française toe te horen. Hij wurgt haar, besnuffelt haar, en slaat de geur in zich op.
Wij hebben hier te maken met moord, maar de manier waarop Patrick Süskind de
gedachtenwereld van deze jongen beschrijft, doet ons het begrijpen. Om een lang
verhaal kort te maken - anders gebruik je dit artikel als zijnde uittreksel terwijl ik
net geprobeerd heb om duidelijk te maken dat je dit boek echt moet lezen - hij stelt
zijn leven in het teken van het scheppen van de ‘ultieme’ geur. Vermoordt en passant
nog vijftwintig maagden en komt op gruwelijke, en zeer onverwachte wijze om het
leven.
Jean-Baptiste is een heel eenzame, onbegrepen jongen, omdat hij een talent heeft
dat niemand kent en begrijpt. Hij doet ook helemaal geen moeite om begrepen te
worden, juist omdat hij beseft dat hij de enige is. De sfeer die dit boek uitademt is
echter niet mistroostig, wel zeer boeiend. Lezen dus.
■

Sonja Barend
Marnix Gijsen, Klaaglied om Agnes
Prachtig wanstaltig
Sonja Barend (1940) is televisie-journaliste en -presentatrice. ‘Sonja op
donderdag’, dit seizoen de naam van haar show, zal vanaf oktober wekelijks
worden uitgezonden vanuit het Amsterdamse Muziektheater/Stadhuis).
Klaaglied om Agnes verscheen als pocket bij Nijgh & Van Ditmar, f 15,-.
‘Ik kan aan haar zoete gedachtenis geen beter hulde brengen dan dit wanstaltige
boek.’ Die zin uit Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen is mij altijd bijgebleven
en ook het gevoel van een stille, zachte, broze, zinderende liefde, beschreven in een
taal die ik regel voor regel zou willen onthouden. Dat is met de taal nooit gelukt
natuurlijk, wel met dat gevoel. Zoals je nooit vergeet hoe misselijk je wordt van een
hevige verliefdheid, hoe je geen hap meer door je keel kunt krijgen, hoe hopeloos
ongelukkig je naast de telefoon gaat zitten wachten en hoe je nu al weet dat de
ellendige treurnis van het afscheid keihard zal toeslaan, terwijl de ontmoeting nog
moet plaatsvinden. Zoiets als niet kunnen genieten van een bos rozen op z'n mooist
opengebloeid in een vaas omdat je zeker weet dat morgen de eerste blaadjes eraf
zullen vallen.
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‘Ik herinner mij ergens te hebben gelezen dat verliefdheid in de maag begint.
Mogelijk had ik een dier cynisch-wijze spreuken der Fransen, die beweren dat een
vrouw een man door middel van de maag moet vasthouden, al te letterlijk begrepen,
maar ik voelde me werkelijk lichamelijk ontsteld omdat Agnes twee plaatsen verder
zat en omdat ik verliefd op haar was geworden in enkele minuten en niet wist hoe
ik, na een vluchtige kennismaking en wat onbegrijpelijk gestamel van mijn kant,
haar mijn genegenheid zou betonen.’
Geen hartstocht, geen passie die beschreven wordt; aan maar een enkele kus wordt
echt aandacht besteed en toch is het een adembenemende liefdesgeschiedenis, die je
letterlijk de keel dichtknijpt. Waarom zie ik zo dikwijls in de film achter menig
ongekleed, heftig de liefde bedrijvend paar een scheef in de muur zittend stopcontact,
maar word ik wel benauwd van de gloeiende spanning tussen twee elkaar zwijgend
aankijkende mensen in de wachtkamer van een station?

Marnix Gijsen, foto Jan Stegeman
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Sonja Barend, fotobureau Ger Dijkstra & Zn.

Klaaglied om Agnes werd jaren geleden uitgezonden op de televisie. Ik durfde er
haast niet naar te kijken maar kon het toch niet laten ook. De maker had alle
uiterlijkheden goed begrepen: Agnes was het tere, bleke meisje dat ik mij had
voorgesteld, maar de mijne was anders, had een ander karakter, ze was wel bleek,
maar anders bleek. Niet mooi, niet lelijk en toch van een hemelse schoonheid.
En al die spanning, alles wat zich afspeelt tussen die twee jonge, heel onvolwassen
mensen, dat wat allemaal niet letterlijk wordt opgeschreven maar wat er allemaal
wel is, datgene waardoor je dat boek nooit kunt wegleggen, waardoor je het gesprek
in de kamer niet meer hoort en waarvan je na jaren de spanning nog kunt voelen,
waardoor de tranen in je ogen komen als je er weer twee bladzijden van overleest,
dat kon door geen televisiebeeld worden geëvenaard.
Toch ben ik geen sentimentele gek, hoewel ik makkelijk tranen laat bij de eerste
de beste banale televisieserie waarin een klein jongetje een onverdiend pak slaag
krijgt van zijn aan de alcohol verslaafde vader. Dat bedoel ik dus niet. Want het
verhaal van het ‘klaaglied’ was ik na negentwintig jaar wel haast vergeten, maar de
simpele schoonheid van de liefde tussen Agnes en haar minnaar ging nooit weg uit
mijn hoofd.
‘Met angst en verbazing merkte ik dat mijn gevoelens voor Agnes in staat waren
mij fysiek diep te ontstellen. Ik had samen met Alfred dikwijls gespot met de pijnen
der liefde, met het zuchten en klagen der romantische geliefden op postkaarten en
in balladen: nu ondervond ik aan den lijve dat zelfs het eerste begin der liefde mij
geestelijk in onrust stortte en mij inderdaad lichamelijk ziek maakte.’
‘Toen ik drieëntwintig was,’ zei het Arubaanse meisje dat ik deze zomer ontmoette,
‘dacht ik: het moet maar eens gebeuren, want ze doen het allemaal, dus het zal er
wel bij horen. Er kwam een aardige jongen en we deden het en er gingen geen violen
spelen en ik dacht: is dat het nou? In de boeken had ik het zoveel mooier gelezen.’
Zelfs Marnix Gijsen vindt dat hij tot niets anders dan een ‘wanstaltig’ boek in staat
was om de schoonheid van zijn eigen liefdesverhaal te beschrijven. Het is een van
de prachtigste wanstaltige boeken die ik heb gelezen.
(Met mijn Arubaanse vriendin is het toch ook nog goed gekomen.)
■

Bart Peeters
Goethe, Het lijden van de jonge Werther
Echte liefde
Bart Peeters (1959) is slagwerker/deskundige en werkt voor VARA en
BRT.
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Die Leiden des jungen Werthers is in vertaling verschenen bij De Bezige
Bij, f 26,50.

Bart Peeters

Ik heb tot nog toe boeken gelezen: a) omdat ik moest van school, b) omdat ik tegen
slaapmiddelen ben, c) omdat ik goesting had. Het lijden van de jonge Werther van
Goethe heb ik gelezen omdat ik goesting had.
Ik was zestien en vermoedelijk zwaar besmet met adolescentieverschijnselen. In
mijn vriendenkring was er een fluistercampagne: je hoorde ‘Werther’ te lezen want
dat ging over ‘echte liefde’ (een sport die zijn neerslag vond in onze dagboeken) en
‘meisjeslopen’ (een sport die, als het wat meezat, zijn neerslag vond in een korenveld).
Over ‘echte liefde’ wisten we niks, we gaven onze dagboeken niet door omdat we
onbewust wisten dat ze vol lulkoek stonden. Het dagboek van Werther gaven we wel
door, dat was klasse, hij pleegde zelfs zelfmoord.
Werther was de eerste dikke hit van de schrijver Goethe (en eigenlijk ook zijn
enige, alle generatiegenoten die Faust of Wilhelm Meister ooit helemaal hebben
uitgelezen mogen morgen bij ons komen eten). Goethe was een jaar of vijfentwintig
toen hij hem schreef. De opzet was rotcommercieel: het boek verscheen anoniem,
alsof het om échte dagboekbrieven ging, die door een goeie vriend verzameld werden.
Je identificeren met een echte mens gaat namelijk makkelijker dan met een
romanpersonage. Het kwam al gauw uit dat Werther, de jonge held die zelfmoord
pleegt omdat zijn gevleugelde liefde voor het meisje Lotte onbeantwoord blijft,
eigenlijk niet bestond.
Een belangrijk argument in onze fluistercampagne was de wetenschap dat hopen
achttiende-eeuwers de Werther-mythe werkelijk gingen naleven en echt zelfmoord
pleegden. We dichtten het boek aldus een bescheiden taboekarakter toe en verstopten
het onder ons bedkussen, in de waan dat onze ouders erop zouden reageren alsof het
Playboy zelf was.

J.W. von Goethe

Eén van mijn vrienden las het zelfs bij maanlicht, hij draagt nu een bril.
Ik vond ‘de jonge Werther’ wondermooi, ik liet me helemaal inpakken door de
hoofse ontboezemingen en vond Werthers gesmacht veel sexy-er en inspirerender
dan alle naaibladzijden in de grote-jongensboeken die voorheen onder mijn bedkussen
staken. Ik geloofde elk woord en achtte het erg onwaarschijnlijk dat Goethe een
personage verzonnen had dat niet grotendeels autobiografisch was.
Het slot gaf me géén ‘ik-ook-gevoel’, maar ik vond het wel klasse.
Later vemam ik dat Goethe helemaal geen Werther-type was en toen ik het boekje
onlangs terug inkeek kwam het me heel anders voor. Ik vond het nog even mooi,
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maar het leek me eerder een geniale parodie op de romantiek. Zoals ik denk dat
Prince een asceet is, die alle geilneven van de wereld op de korrel neemt, denk ik
dat Goethe een ordinaire wijvenzot was die alle geëxalteerde platonici uit zijn tijd
een flitsende hak wou zetten. Schiet door je kop en vraag het hemzelf, hij ligt op dit
ogenblik vermoedelijk te rollebollen met Janis Joplin in hemel 17.
■
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Jan Kuitenbrouwer
Simon Vestdijk, Ivoren wachters
Een wastafel vol boeken
Jan Kuitenbrouwer (1955) is redacteur van ‘Haagse Post’ en schrijver van
Turbotaal en Mijn PC en ik.
Ivoren wachters is uitgegeven door De Bezige Bij, f 24,50.

Jan Kuitenbrouwer, foto Ronald Hoeben

Heb ik het boek waarin Philip Corvage de hoofdrol speelt, Simon Vestdijk's Ivoren
wachters, wel ooit gelézen, vraag ik me nu, na (her?)lezing af. Als dat zo is, en daar
moet ik gezien het aantal details dat ik me herinner van uitgaan, gebeuren er met een
boek vreemde dingen in je hoofd.
Zo vertelde ik jaren geleden, op de eerste schoolreünie na mijn eindexamen, een
oude schoolvriend hoe ik een voormalige, inmiddels aan de heroïne geraakte
klasgenoot van ons was tegengekomen. Ik beschreef hem en vergeleek zijn gebit met
een ‘afgebrand kerkhof’. Mijn oude schoolvriend moest erom lachen. Sindsdien heb
ik die, ik geef toe, weinig fijnzinnige, vergelijking beschouwd als van eigen vinding.
Geheel ten onrechte, weet ik nu. De beeldspraak komt uit Ivoren wachters. Sterker
nog: het is de frase waar het boek om draait! Philip Corvage, een welbespraakte,
literair begaafde gymnasiast heeft een zeer slecht gebit, dat hij moedwillig vernielt
door er ‘okkernoten’, zijn ‘hersenvoedsel’, mee te kraken. Als hij in de klas enige
tijd gedachtenloos met openhangende mond naar zijn nieuwe leraar Schotel de Bie
heeft zitten luisteren bijt deze hem toe: ‘Zeg hé, hou je afgebrande kerkhof 'n beetje
voor je, zeg!’ Schotel de Bie vreet zich op van schaamte over de uitval. Philip, die
er niet mee zit, voelt dat aan en besluit een ‘grap’ met hem uit te halen. Waarna,
zoals dat gaat in romans, van het een het ander komt.
Er is een beeld uit Ivoren wachters dat mij altijd is bijgebleven: Philips kamer in
het huis van zijn oom is een enorme puinhoop, in de beschrijving waarvan Vestdijk
vermeldt dat Philips wastafel vol met boeken gestapeld is. Zoals Vestdijk met dat
ene detail die zo kenmerkende combinatie van intellectuele honger en lak aan
elementaire sociale conventies schetst, meesterlijk vond ik dat. Het was dat beeld
waarop ik zat te wachten toen ik Ivoren wachters (her)las. Maar het staat er niet in!
Het dichtstbij komt de passage: ‘Niets stond op zijn plaats, en op iedere plaats stond
te veel. De rieten zitting van de enige stoel was gebarsten. In de waskom, of geel
geverfde houten stander, lagen een tennisracket, een zakmes, een gymnastiekpantoffel,
zestien aaneengenaaide bladzijden uit het midden van een Duitse vertaling van de
Phaedo, een met inkt bevlekt portret van Swinburne, van een kalender afkomstig,
een
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Simon Vestdijk, foto Johan van der Keuken

[Vervolg op pagina 9]

Pockets
Deze week aandacht voor een aantal goedkope pockets die gemeen hebben dat ze al
een tijdlang goed worden verkocht, zodat ze ook in het komende jaar gemakkelijk
in de winkel te vinden zullen zijn. Er zijn de laatste tijd steeds meer voordelige series
en goedkope herdrukken op de markt, dikwijls van zeer aanvaardbaar niveau. Men
hoort wel eens verontrustende berichten als zouden de boeken zelf, dus het papier,
nog maar een jaar of dertig meegaan, maar dat zien we dan wel weer. Het is altijd
nog vier keer zo lang als een videoband. Uit 1985 dateert De man die werk vond
(Bert Bakker, 127 p., f 20,90) van Herman Brusselmans. Deze schrijver noemt zichzelf
‘de jonge god van de Vlaamse letteren’. God heeft vrij lang haar, zegt geen nee tegen
een pilsje en houdt naar verluidt ook van voetballen. De hoofdpersoon van het boek
is Louis Tinner, die de bibliotheek beheert van een onduidelijke ambtelijke instelling
in Brussel. Louis verveelt zich in zijn bibliotheek en op zijn meer wakkere momenten
slaat die verveling om in balorigheid. Tussen de middag en vaak ook onder werktijd
vermaakt hij zich dan met vrienden en vriendinnen die elders in het kantoorgebouw
werken. Op andere momenten vermaakt hij zichzelf, met fantasieën, met rare
telefoontjes, of met: ‘De mens is eigenlijk een beest, dacht Louis, blaffen is zijn deel.
Hij blafte.’ Er zijn ook perioden in de loop van de dag dat hij helemaal tot niets komt:
‘De telefoon rinkelde. Het prettige soort gerinkel, dacht Louis, rustig rokend, niet al
te scherp of evenmin gedempt. Je schrikt er niet van op noch word je erdoor
geïrriteerd. Twaalf keer rinkelde het toestel, dan hield het op.’ Brusselmans vindt
zichzelf tamelijk grappig, maar steeds als je je daaraan begint te ergeren, moet je
weer hardop lachen. En waardoor je uiteindelijk beseft dat De man die werk vond
een goed boek is, is het feit dat je Louis Tinner niet vergeet. Hij is een hele typische
figuur, iemand die een onbenullig baantje heeft en er maar het beste van maakt,
omdat hij anders zwaar depressief zou worden. Die ondertoon zit er voortdurend in.
De verveling speelt ook een belangrijke rol in Zondagsrust (Veen. 157 p., f 15,-)
van Frans Coenen. Het boek dateert uit 1902, toen de F-side op zondagmiddag nog
niet door het land trok, en een fatsoenlijk mens werd geacht te genieten van de vrije
dag door eigenlijk op keurige wijze niets te doen. Het mag dan ook geen verbazing
wekken dat de familie Verhoef, bewoners van een Amsterdamse volksbuurt, haar
verveling verbijt met gekissebis, geroddel, en openlijk geruzie, al loopt het niet
werkelijk uit de hand. De commensaal, die ook vrij heeft, hoort alles met een zekere
apathie aan. Het verhaal is in dit boek niet zo belangrijk. Het gaat om een schildering
(Coenen wordt gezien als naturalist) van het leven in een arbeidersbuurt van die tijd.
De dialogen zijn daarom gedeeltelijk zo gespeld als mensen spraken (‘as’ in plaats
van ‘als’, ‘cente’ voor ‘centen’, ‘effe wille schille’ voor ‘even willen schillen’
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enzovoorts). Hoewel de mensen levendig genoeg bekvechten en zich om van alles
en nog wat druk maken, hangt er toch een zwaarmoedige sfeer van uitzichtloosheid
over het geheel. Men is ook bekrompen en onwetend over veel dingen, wat soms
komisch aandoet, maar meestal alleen maar treurig stemt. Van de mythe van de
gezellige goeie ouwe tijd van Amsterdamse volksmensen onder elkaar blijft in
Zondagsrust weinig over. Het ergste is nog dat je je realiseert dat het niet deze ene
opgetekende zondag uit het boek betreft. Het gaat iedere week zo.
Journalisten hebben de neiging wat meewarig neer te kijken op hun collega's die
over sport schrijven. En, toegegeven, dikwijls is het allemaal niet erg bijzonder wat
er over sport geschreven wordt. Sportmensen zelf schrijven ook zelden net zo goed
als ze fietsen, schaatsen, voetballen of biljarten. Dat is jammer, want sport interesseert
veel mensen en levert dramatiek genoeg op. Een van de beste Nederlandstalige
sportboeken is De renner (Bert Bakker, f 20,90) van Tim Krabbé. Het gaat over zijn
deelname aan de wielerronde van de Mont Aigoual, in Frankrijk. Krabbé is nooit
een topwielrenner geweest, maar heeft genoeg gekoerst om van binnenuit te kunnen
beschrijven wat er gebeurt in een zware wedstrijd. Bovendien: op ieder niveau kom
je dezelfde dingen tegen - de spanning, de rivaliteit, de grenzen van je vermogen, en
de twijfel. In zijn verslag van deze ronde, waarin hij met de besten meestrijdt, heeft
de schrijver natuurlijk ervaringen en gedachten uit vele koersen verzameld. Het is
een boek over één wedstrijd en over wielrennen in het algemeen, met toepasselijke
citaten van groten uit de sport (‘Wielrennen is eerst het bord van je tegenstander
leegeten en dan pas aan je eigen bord beginnen’ - Hennie Kuiper), en met mooie
observaties (‘Langzaam maar krachtig, als een oude zwarte taxi, verlaat nu Sauveplane
opnieuw het peloton’). Door de vorm van het wedstrijdverslag leef je als lezer sterk
mee met de verteller, die 137 kilometer moet klimmen, dalen en draaien. Soms zijn
er momenten van tijdloosheid, bijvoorbeeld op een lange klim waarin nog maar
enkelen samen omhoog gaan. ‘Wij zijn vijf mannen die roerloos met onze
vingertoppen aan hoge kozijnen hangen en wachten tot er iemand los moet laten. Af
en toe likken wij de modder van onze lippen.’ Dankzij dit soort beelden is De renner
een bijzonder boek over sport geworden.
Alle delen uit de Rainbow Pocketboek-serie kosten een tientje. Er zijn er inmiddels
zo'n zestig verschenen, waaronder een aantal werken die verfilmd zijn. Een daarvan
is De vierde man van Gerard Reve, geschreven in 1981 als boekenweekgeschenk.
Het werd destijds geweigerd door de organiserende commissie, op grond van
onzedelijkheid. Niet dat men op zichzelf bezwaar had tegen de geschetste tonelen
(o nee...), maar een boekenweekgeschenk wordt meegegeven aan alle klanten van
de boekwinkel en men vreesde dat het voor menigeen die zelf nooit iets van Reve
zou kopen te schokkend zou zijn. Niet dat er zoveel pikante bedscènes of vieze
woorden in voorkomen, maar het gedachteleven van de verteller en met name diens
seksuele fantasieën waren toch blijkbaar niet neutraal genoeg voor het grote publiek.
Maar het boek is gewoon te koop natuurlijk. Een schrijver overnacht na een lezing
in de provincie bij een mooie jongedame, slaapt met haar, ontdekt na enig stiekem
gesnuffel dat zij contact heeft met een aantrekkelijke jongeman uit Duitsland, hoort
haar onder voorwending van helderziendheid verder uit en begint te fantaseren over
hoe hij, via haar, in contact kan komen met deze jongeman. Hij logeert het volgende
weekend alleen in het huis in de provinciestad, omdat zij dan naar de jongen in
Duitsland toe is. In haar afwezigheid ontdekt hij dat drie vroegere minaars van haar
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wat erg toevallig allemaal overleden zijn. Een soort thriller, zou je denken, maar dat
element is slechts de motor van de verwikkelingen. Waar het werkelijk om gaat is
het gevoelsleven van de verteller. Dat draait om een thema dat in veel van Reves
werk terugkeert: de drang om een aanbedene te eren met het bijna religieuze offer
van een derde, liefst mooie en weerloze jonge persoon, met wie de aanbedene ‘alles’
mag doen. De verteller kijkt toe en ontleent zijn opwinding aan de ‘machthebber’ in
deze in principe sadistische scènes. Vaak wordt dat dan beschreven in de stijl van
een jongensboek-met-moeilijke-woorden, dus qua emoties rechtstreeks en qua
taalgebruik wat indirect. Het effect is een geheel eigen en onmiddellijk herkenbare
toon. En dat al vanaf tien gulden!
NIEK MIEDEMA
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[Een wastafel vol boeken - vervolg]
oude, zeer platte portemonnaie, een tube scheercrème, nog geheel vol, een reep van
een hemd, zilverpapier, stof, broodkruimels en dode vliegen.’

IJsberg
Heb ik het verzonnen? Later elders gelezen? Of heb ik, pedante puber die ik was, bij
het lezen van Vestdijks beschrijving van die kamer gedacht: gemiste kans, met alleen
boeken in die wastafel zou hij Philip scherper getypeerd hebben? Misschien moet
de geheugoloog prof. Wagenaar zich hier eens over buigen. Maar het ergste moet
nog komen. Als zich rond Philip een reeks verwikkelingen heeft afgespeeld die ik
me ook maar zeer ten dele herinner lees ik op bladzijde 221 ineens hoe rector
Hovenius Schotel die Bie bij zich roept en zegt: ‘Vanmorgen is Philip Corvage, uit
6A, u weet wel, niet op school verschenen. Een kwartier geleden werd 'k door de
politie opgebeld, die om inlichtingen vroeg. Hij blijkt zich verdronken te hebben. 't
Is 'n ramp.’
Dat is natuurlijk weer een van de vele suspense-trucs die ik vergeten ben, dacht
ik nog, Philip is niet dood. Maar terwijl de laatste negentien pagina's van het boek
zich omslaan wordt de constatering onontkoombaar: Corvage sterft!
Ik heb het, nu ik erover nadenk, met meer boeken die ik reken tot de meest
indrukwekkende die ik ooit las. Komen er geboorten of sterfgevallen voor in Haus
ohne Hüter van Böll? Hoe loopt The Grapes of Wrath af? Een roos van vlees, van
Wolkers, prachtig boek, maar waar ging het ook al weer over? De plots van de talloze
Iris Murdochs die ik als scholier las: hoe het al die tragische, onbeholpen intellectuelen
die ze creëerde nu precies ook weer verging weet ik niet meer, in mijn hoofd vormen
ze de cast van één groot Murdochiaans mega-drama.
Boeken vormen een soort ijsberg in je geheugen, lijkt het wel, en in het geval van
Vestdijks Ivoren wachters is die duizenduit declamerende Philip Corvage kennelijk
het enige deel van de berg dat nog boven water uitsteekt. Arme Philip. Ik wist niet
beter of hij leefde nog.
■

Yvonne Kroonenberg
Kate Grenville, Lilian's Story
Schrijnende eenzaamheid
Yvonne Kroonenberg (1950) werkte zes jaar als psychologe voor ze zich
als journaliste vestigde. Ze werkt voor NRC Handelsblad, Playboy en
Intermagazine. Haar columns werden verzameld in Alle mannen willen
maar één ding, binnenkort verschijnt de bundel Volmaakte benen.
Lilian's Story is in 1985 uitgegeven als King Penguin, maar niet meer
leverbaar.
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‘Je moet je geest meubileren,’ zei mijn vader altijd. Het meubilair dat hij bedoelde,
waren boeken. Zelf had hij op zijn vijftiende De gebroeders Karamazov van
Dostojevski in het Frans gelezen en de complete werken van Thomas Mann in het
Duits. Ik was vijf toen ik mijn eerste boek kreeg. Het heette Pim en zijn beesten en
ik vond het niet om door te komen. Ik dwong nietsziende ogen langs de regels tot
het boek uit was. ‘Goed zo,’ zei mijn vader verstrooid en gaf me het eerste deeltje
van Bolke de Beer. Dat was nog erger.
Pas toen ik Hup Pipje Hazehart las, begreep ik hoe plezierig lezen kan zijn. Ik
verslond de belevenissen van de kleine Pipje, die ook niks durfde, net als ik. Het was
een boek waar mijn vader van gruwde: sentimenteel en burgerlijk, geen literatuur.
Ik viel in ongenade. Pas toen ik op mijn dertiende met een zucht afscheid nam van
de Witte Raven Pockets en aan Kontiki van Thor Heyerdahl begon, kwam het goed.
Maar de kloof tussen boeken die ik wil lezen en boeken die ik uit wil hebben is
gebleven. Lilian's Story van Kate Grenville komt uit de eerste categorie.
Lilians verhaal wordt verteld in korte hoofdstukken, taferelen als eilandjes die
samen de schrijnende eenzaamheid van Lilian, haar broertje John en haar
ontoereikende ouders vertellen.

Boekomslag van ‘Lilian's Story’

Yvonne Kroonenberg, foto Ronald Hoeben

Na Lilians geboorte ligt haar moeder met een verbaasde blik, ‘die ze de
eerstvolgende twintig jaar niet meer kwijt zou raken’ naar het plafond te staren. Het
kind glijdt langzaam uit haar armen en valt op het tapijt. Later raapt een dienstmeisje
het op.
Lilians vader is een man met een grote snor en glimmende laarzen. Hij is een boek
aan het schrijven en verzamelt Feiten.
‘Het is een feit dat Noorwegen een kust heeft met een lengte van 70.000 mijl en
een bevolkingsaantal van 10 miljoen.’ ‘Slakken hebben een gemiddelde levensduur
van 72 dagen, mits ze geen ongeluk overkomt. Dit is een wetenschappelijk feit.’ Een
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niet aflatende stroom van feiten die hij aan tafel debiteert, terwijl hij lamsbout eet
en Lilians broertje John zo hard hij kan op rauwkost knaagt om zijn vader niet te
hoeven horen.
‘Wat zijn je toekomstplannen?’ vraagt Lilian.
‘Ik wil doof worden,’ antwoordt John.
Lilian zelf heeft wel duizend toekomstplannen. Ze wil avonturen beleven zoals
Marco Polo of Kapitein Cook, haar moed bewijzen zoals Richard Leeuwenhart. Ze
maakt geheime expedities door de wildernis van Australië naar het huis van een
excentrieke buurvrouw.
Gehoond door haar klasgenoten, verguisd door Rick, op wie ze verliefd is, met
riemen geslagen door haar feiten vermeldende vader groeit wilde Lil op, dikke Lil,
die zich volstopt mef eten, zodat er te veel vlees zal zijn voor haar vader, te veel
vlees om haar nog te durven slaan.
Ze is lelijk, dik en knettergek, maar ze is onverschrokken. Op afgrijselijke
jongedamesfeestjes klimt ze in een boom en draagt Shakespeare voor. Ze heeft een
kameraad die luistert. Er is nog een jongeman die van haar houdt, een medestudent
op de universiteit. ‘What are you?’ vraagt hij en zonder aarzelen antwoordt Lilian
fier: ‘I am a fine figure of a woman.’
Ik heb het citaat in het Engels opgeschreven, omdat ik niet weet hoe je het zou
moeten vertalen. Het boek is trouwens niet moeilijk te lezen.
De vriendschap met de kameraad uit de boom en die met de aanbidder worden
vermorzeld wanneer Lilian door haar vader is verkracht en schaamte haar nog verder
van de mensen verwijdert.
Met heldenmoed slaat Lilian zich door het leven, Shakespeare citerend, op zoek
naar liefde en als dat te veel gevraagd is, naar erkenning.
‘Ben ik beroemd?’ vraagt ze aan het eind van haar leven aan de taxichauffeur die
haar op haar laatste rit door de stad rijdt. Hij lacht. Zij heeft jarenlang de gewoonte
gehad zomaar in taxi's te stappen en de passagiers te trakteren op wat Shakespeare
of conversatie.
‘Lieve help, als dat het soort roem is waar je naar zoekt, inderdaad, dan mag je
jezelf wel beroemd noemen.’
‘Ik ben niet kieskeurig,’ zegt Lilian en droogt haar laatste traan.
Zo staat het er. Nog anderhalve bladzij te gaan, dan is het boek uit. Het afscheid
is moeilijk.
Lilian 's Story is geschreven door Kate Grenville (1950) en kreeg de Australian
Vogel Award in 1984.
■
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Joost Zwagerman
Bret Easton Ellis, Minder dan niks
Ach, iedereen heeft toch al een Ferrari
Joost Zwagerman (1963) is schrijver. Van hem verschenen de roman De
houdgreep en de verhalenbundel Kroondomein. Onlangs verscheen zijn
tweede dichtbundel: De ziekte van jij. Less than Zero verscheen vertaald
als Minder dan niks bij uitgeverij Bert Bakker, f 22,90.
Een van de vervelendste films die ik dit jaar heb gezien is Less than Zero. De film
vertelt het verhaal van drie jonge, mooie mensen, twee jongens en een meisje die
alle drie een tijdje geleden de high school hebben voltooid. Ze leven aan de
Amerikaanse westkust, hebben ouders die gescheiden en steenrijk zijn, en de decors
waarin de drie zich bewegen zijn die van videoclips: eigentijds, poenig, gelikt, flashy.
Clay, de ene jongen, heeft iets moois met het meisje, Blair, die in het verleden weer
iets moois had met de andere jongen, Julian. Bovendien zijn Clay en Julian heel
goede vrienden, ook al verschillen ze nogal van elkaar. Clay bijvoorbeeld is in de
film een keurige, gladde maar ook nogal halfzachte verschijning, terwijl de
donkerharige en punky Julian er veel sneller uitziet. Julian gebruikt coke en Clay
niet. Blair gebruikt óók af en toe cocaïne, zeker als de druk van het fotomodel zijn
wat al te groot wordt. Dat Blair af en toe snuift bevalt Clay helemaal niet, hoewel
hij zich pas écht zorgen maakt om Julian, die door de drug naar de verdommenis
dreigt te gaan. Julian zit namelijk in de problemen; hij krijgt z'n discotheek niet
gefinancierd, zijn vader heeft de pest aan hem en voor de rest is alles ook eigenlijk
nogal kut, vindt hij. Vandaar de cocaïne. Clay en Blair kunnen Julian niet meer
redden; hij heeft hoe langer hoe meer geld nodig om te kunnen scoren, hij begeeft
zich zelfs in de prostitutie om zijn coke-gebruik te kunnen bekostigen. Tegen het
eind van de film slepen Clay en Blair de uitgevloerde, afgeleefde Julian bij z'n pooier
vandaan en rijden ze gedrieën in de peperdure Ferrari naar betere oorden. Althans,
dat is de bedoeling van Clay. Maar het is te laat: Julian sterft, in de Ferrari, zijn hoofd
rustend op de schouder van Blair. Einde Film.
Een draak, een regelrechte draak! De Film Less than Zero is moralistisch, tuttig,
zouteloos en vooral: vervelend. Het boek waarnaar de film is gemaakt is echter
allesbehalve een draak. In de roman Less than Zero van de jonge schrijver Bret Easton
Ellis is er zeker geen sprake van een good guy en een bad guy, welnee, iedereen in
dat boek is even mat, ongeïnteresseerd, vlak en verwend. Het boek vertelt nauwelijks
een verhaal, de lezer krijgt slechts fragmenten voorgeschoteld waarin ongeïnspireerde
dialogen worden gevoerd door verwende L.A.-kids voor wie niks meer een kick kan
zijn omdat ze alles al hebben beleefd. Seks? Da's een kwestie van routine, net als
tandenpoetsen en de vuilniszak buiten zetten. Drugs? Ook niet echt spannend, meer
een gewoonte. Wat wil je, als je vader succesvol Filmproducent is met een kast van
een huis en een keurig doosje in de huiskamer waarin de cocaïne wordt bewaard...
Het kopen van een gram speed is net zoiets als het aanschaffen van een pakje
kauwgom of een nieuwe videorecorder: een peuleschil. Auto's, misschien? Ach,
iedereen heeft toch al een Ferrari, dus daarmee maak je ook niet meer de blits.
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Popster
In de wereld van Bret Easton Ellis' debuutroman Less than Zero heeft iedereen alles
al en is er dus niets om naar te streven. Wie idealen heeft is een belachelijke hippie
en wie denkt verliefd te zijn is een zacht ei. Less than Zero is een uitermate vervelende
roman, zij het op een heel andere manier dan dat de Film het is. Waar de Film uitblinkt
in mierzoete tienerromantiek en ranzig moralisme, is de roman door de opeenstapeling
van ongeïnspireerd gesnuif, geneuk en gezwam over niks uitermate afmattend en
ook zelfs schokkend, te meer daar, in tegenstelling tot in de film, niemand écht de
vernieling in gaat en iedereen gewoon maar een beetje door blijft sukkelen. Less than
Zero doet qua eentonigheid een beetje denken aan De avonden van Gerard Reve.
Alleen is de hoofdpersoon in De avonden, Frits van Egters, een hele roman lang
buitengewoon vervelend omdat er - in het Amsterdam van vlak na de oorlog - niets
te beleven valt, terwijl de hoofdfiguur in Less than Zero, Clay, zich juist zo verveelt
omdat hij met zijn negentien jaar alles al beleefd heeft. Vindt hij.
Het bijzondere van Less than Zero is niet dat het gaat over het eentonige leven
van verwende krengen aan de westkust van Amerika, maar dat de stijl waarin het
boek geschreven is net zo vervelend en leeg is als het verhaal dat verteld wordt.
‘Vorm en inhoud zijn één’ is een graag gebruikte slogan als het gaat om kunst en
literatuur, maar voor Less than Zero gaat dit nu eens voor de volle honderd procent
op.

Bret Easton Ellis, foto Ian Gittler
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Joost Zwagerman, foto Klaas Koppe

In Amerika was de roman onmiddellijk na verschijning een enorm succes, Bret
Easton Ellis verkreeg al gauw de status van een popster, hij verscheen er in tv-shows
en in hippe tijdschriften en verdiende flink met zijn boek. Dat moet hem zijn bevallen
want enige tijd geleden kwam zijn tweede roman uit. The Rules of Attraction, die in
bijna niets verschilt van zijn debuut. Goed, de rijkeluiskinderen zijn verruild voor
een kudde studenten, maar voor de rest gaat ook The Rules of Attraction over hoe
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er tegenwoordig wordt geneukt, gegokt, gedronken en gesnoven zonder ook maar
een greintje vreugde. Het boek werd weggehoond door de Amerikaanse pers. Door
zichzelf klakkeloos te herhalen maakte Ellis zich onsterfelijk belachelijk, vonden
velen - en vond ik ook, vlak nadat ik zijn tweede boek had gelezen. Maar, denk ik
inmiddels, met wat voor boek had Ellis eigenlijk wél op de proppen kunnen komen?
Voor Bret Easton Ellis is de wereld blijkbaar wérkelijk net zo monotoon en saai en
uitgekakt als hij in zijn boeken beschrijft. Ik denk dat Ellis jarenlang steeds hetzelfde
boek zal schrijven, alleen zullen zijn romanpersonages telkens weer wat ouder zijn.
Van alle zogenaamd eigentijdse romans die er vooral in Amerika verschijnen zijn
de twee van Ellis de meest deprimerende die ik ken. Ze zijn leeg, hol en vlak - precies
zoals hij vindt dat de wereld van anno nu is.
■

Rosita Steenbeek
Stendhal, Le rouge et le noir
Het leven naar je hand zetten
Rosita Steenbeek is neerlandica, actrice en free lance journaliste.
Le rouge et le noir verscheen als pocket bij Folio, f 19,50. De Nederlandse
vertaling Het rood en het zwart (Amstel Paperback, uitgeverij Veen) is
nog beperkt leverbaar, f 20,-.

Rosita Steenbeek

Kortgeleden deed ik Le rouge et le noir cadeau aan iemand die me had durven
bekennen dat hij het nooit gelezen had. ‘Een absolute must,’ zei ik. Meteen vroeg ik
me af of het nu bij herlezing wel diezelfde verpletterende indruk zou maken als op
mijn zeventiende.
Raakte het me toen misschien zo omdat mijn wereld ophield bij de muren van de
school in een duf plaatsje waar de opperste ambitie de handel in auto's en de bereiding
van tandpasta en schoensmeer is? Herkende ik me in die achttienjarige Julien Sorel
die zich coûte que coûte los wilde scheuren uit het benauwende provinciestadje
Verrières, waar niets hem op wieken dreef?
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Stendhal (Henri Beyle) In 1807

Zoals ik met Le rouge et le noir rondstapte, deed hij dat met De bekentenissen van
Rousseau. Dat was het enige boek dat zijn fantasie gebruikte om zich de wereld voor
te stellen. Napoleons oorlogsbulletins en diens Memoriaal van Sint Helena
completeerden zijn koran. Alle andere boeken ter wereld beschouwde hij als
leugenachtig, geschreven door schurken om promotie te maken.
Jarenlang ging er geen uur van zijn leven voorbij zonder dat hij zichzelf voorhield
dat Bonaparte, obscuur luitenant zonder fortuin, zich met zijn degen tot meester van
de wereld had opgewerkt. Maar de woeste tijden van de Franse Revolutie en de
avontuurlijke Napoleontische periode waren voorbij. Hij leefde te midden van brave
burgers die al hun kruit verschoten hadden en nu verder niets wensten dan gezapige
rust. Het wapen (le rouge) was niet meer het middel om carrière te maken. Nu zou
dat de kerk (le noir) kunnen zijn. Hij gaat daarom theologie studeren.
Ook ik las het boek in een tijdvak van grote matheid, toen de glorieuze revolutie
van de jaren zestig steeds minder vaart kreeg en ons volkje tenslotte weer in zijn
klompen stapte en rustig van alle opwinding bijkwam.
Maar ik was net zo min als Julien Sorel van plan om het erbij te laten zitten. Ik
wikte en woog, smeedde plannen samen met deze energieke, eigenzinnige individualist
die het leven naar zijn hand zou zetten. En ik kroop in de huid van de vrouwen met
wie hij verkeerde. Ik beefde met de jonge burgemeestersvrouw, madame de Rênal,
toen hij heimelijk haar hand aanraakte. Vermaakte me met de onconventionele freule
Mathilde de La Mole in het uitdagen en choqueren van mannelijke salonbezoekers.
Herkende me in haar afkeer van ‘een liefde waarvan ze moest gapen’. Was diep
onder de indruk van de koele aanvaarding van de dood door Julien als hij aan de
rood-zwarte roulettetafel van het leven, na lang op winst te hebben gestaan, toch nog
alles verspeeld heeft. En het beeld van Mathilde in de koets met het afgehakte hoofd
van haar beminde op haar schoot heeft me altijd vergezeld.
Het eindigde ermee dat ook ik theologie ging studeren. Tenslotte was het nog niet
zo heel lang geleden dat er een dominee minister-president werd en een andere als
anarchistisch volksmenner achter de tralies verdween. Maar net zo min als de sabel
in de tijd van Julien het middel was om een groots en meeslepend leven te leiden
was de preekstoel dat in de jaren zeventig van deze eeuw. Ik moest andere listen en
lagen bedenken. Ook daarin was Julien me trouwens al voorgegaan.
Zelfs nu mijn wereld ingrijpend meer dan de schoolmuren omvat, niet alleen de
Lage Landen, maar ook het lievelingsland van Stendhal. Italië, en ik net een telefoontje
ontving van mijn zuidelijke geliefde met de mededeling dat hij zijn schiettuig weer
eens had schoongemaakt om me in geval van wangedrag naar maffiose traditie eerst
te doorzeven en vervolgens in mootjes te snijden, ben ik, nu ik het herlees, weer net
zo in de ban van het boek als ruim een decennium geleden. Het is nog niet uit,
gelukkig. Wat een meesterwerk! Wat een handleiding voor een leven dat alle perken
te buiten gaat.
Maar laat ik ophouden de jeugd te bederven, Socrates kreeg er de gifbeker voor.
■
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Tom Egbers
C. Buddingh', Daar ga je, Deibel
Een onuitstaanbaar secreet met engelachtig koppie
Tom Egbers (1958) is televisie-journalist en linksbuiten in het tweede
elftal van AFC.
Daar ga je, Deibel is uitgegeven als Salamanderpocket door uitgeverij
Querido, f 12,50.
Als Jopie Deibel niet zo'n onuitstaanbaar secreet was, had-ie in zijn tijd misschien
wel de beroemdste voetballer van Europa kunnen worden. Zoals Ruud Gullit nu is.
Maar de aanvoerder van het Nederlands elftal is niet alleen zo goed omdat ie sterk,
snel, slim en een supertalent is. Want dat is Jopie Deibel ook allemaal.
De klasse van Ruud Gullit is dat hij niet alleen aan zichzelf denkt, omdat hij weet
dat hij nooit zo góed zou kunnen zijn zónder zijn medespelers.
Als Gullit een doelpunt maakt is hij vreselijk blij, hij geniet intens, dat zié je dan,
en dat is mooi. Maar hij is misschien nog wel blijer voor een ander uit zijn elftal, als
díé er een maakt.
Gullit is niet alleen een van de mooiste voetballers om naar te kijken, ook een van
de leukste jongens om mee samen te spelen.
Dat alles mist Jopie Deibel.
Hij kan vreselijk goed voetballen, zeker. Als junior is hij al de grote vedette van
DFC, de Dordtse Football Club, waar zich het verhaal afspeelt. Zijn uitzonderlijke
technische begaafdheid in combinatie met een engelachtig koppie maken hem
aanvankelijk tot de lieveling van alle DFC'ers.
Maar al gauw blijkt dat Jopie een jongen met nare karaktertrekjes is. Hij lacht
nooit als hij zelf een goal maakt, maar grijnst als een ander een kans verprutst of een
trap tegen een been krijgt. Niet zeiden is het Jopie zelf die, als niemand kijkt, die
trap geeft.
Jopie Deibel is een sadist, en bovendien een huichelaar. Als ie na een paar
misselijke rotstreken op het matje wordt geroepen door het DFC-bestuur, speelt-ie
de verbaasde onschuld. Nee, natuurlijk had hij het zo niet bedoeld, het was maar een
grapje, dat begreep men toch wel?

Tom Egbers, foto NOS

Jopie wordt geloofd, of in elk geval niet gestraft. Want het gaat slecht met het
eerste elftal. Misschien degradeert het team wel, maar met Jopie erbij komt het
misschien toch nog goed. Jopie debuteert in het eerste, hij maakt veel doelpunten,
en het volgende seizoen wordt DFC zelfs kampioen, vooral omdat Jopie Deibel
zoveel scoort. Iedereen erkent dat hij een uitzonderlijk goede voetballer is, maar
niemand is zijn vriend.
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Cees Buddingh', foto Hans van den Bogaard

Als hij weer eens een rotgeintje heeft geflikt, wordt hij niet meer bij zijn voornaam
genoemd, vanaf dat moment is het alleen nog ‘Deibel’.
Het verhaal is spannend, prachtig geschreven. Het heeft, en dat voel je al als je de
eerste regel hebt gelezen, een dramatisch einde.
Het speelt zich allemaal af in de voetballerij, maar het gaat eigenlijk helemaal niet
over voetbal. Jopie Deibel zou als fotograaf, bakker of toneelspeler evenmin echt
gewaardeerd zijn geworden. Hem zou hetzelfde zijn overkomen als aan het einde
van deze geschiedenis.
■

Afgeprijsd
Muriel Spark schreef naast een groot aantal romans ook zeventien korte verhalen.
Ze werden gebundeld in The Stories of Muriel Spark (Martyrium, 314 p. f 12,50).
Prachtige stukken, bijvoorbeeld ‘Miss Pinkerton's Apocalypse’, waarin een antiek
Chinees vliegend schoteltje het luchtruim van een huiskamer binnendringt. Gelukkig
weet Miss Pinkerton heel wat van servies. Voor The Bone People kreeg de
Nieuwzeelandse schrijfster Keri Hulme in 1985 de Booker Prize. Het is een roman
over een eenzaam aan de kust wonende vrouw bij wie het jongetje Kerewin aan komt
lopen dat alleen in gebarentaal spreekt (Martyrium, 450 p. f 9,90). Het boek gaat
over liefde op de grens van de westerse en de Maori-cultuur. Met het toneelstuk The
Glass Menagerie verwierf Tennessee Williams in 1944 grote roem. In dit stuk trekt
de gevoelige, gehandicapte Laura zich terug in de wereld van haar glazen
speelgoedbeestjes. Haar moeder vlucht in romantische herinneringen aan een
glorierijke jeugd. Beider illusies zijn breekbaar (Martyrium, 115 p. f 4,90). De
prozaverhalen die Williams schreef zijn te vinden in Tennessee Williams' Collected
Stories met een inleiding van Gore Vidal (Martyrium, 565 p. f 17,50). In ‘Tent
Worms’ doet een man een poging met fakkels van krantepapier een rupsenplaag in
een lange rij struiken rond zijn zomerhuisje te bestrijden. Hoestend van de rook kijkt
zijn echtgenote toe, waarbij ze zich afvraagt hoe lang hun vakantie, hoe lang hun
huwelijk nog zal duren. Sons and Lovers (1913) van D.H. Lawrence is een
autobiografisch boek. Het bevat twee verhalen. Het ene handelt over de strijd tussen
een mijnwerker en diens vrouw van betere afkomst, in het tweede stuk wordt een
door moederlijke bezitsdrang geremde ontwikkeling van kind tot kunstenaar
beschreven. In een editie met een uitgebreid essay over Lawrence (Martyrium, 622
p. f 14,90). The Scorpion God van Nobelprijswinnaar William Golding bevat drie
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verhalen (Martyrium, 178 p. f 5,90). Net als in al het werk van Golding proberen de
personages zich ook hier staande te houden in een volstrekt vijandige omgeving.
Prachtig uitgegeven werd Lewis Carrolls Alice's Adventures Underground. Ditmaal
geen versie in drukletters, maar in het volmaakt leesbare handschrift van Carroll, dat
fotografisch werd herdrukt. De schrijver maakte er zelf tekeningetjes bij. Een
wonderlijk mooi boekje, naar vorm en inhoud (Martyrium, f 9,90). Geheel andere
avonturen worden beschreven in Jack Londons Alcoholische herinneringen (De
Slegte, 209 p. f 2,95). London is niet echt blij met de drank: ‘Ik betreur het dat Koning
Alcohol overal in de maatschappij waarin ik geboren werd zo'n goed leven leidde.
Anders zou ik nooit kennis met hem gemaakt hebben en ik ken hem al zeer lang.’
Vrijwel altijd afgeprijsd verkrijgbaar zijn The Complete Works of William
Shakespeare nu zelfs in twee edities (De Slegte, 904 p. f 9,95). Ook in het Engels
volstrekt leesbaar. Ik ril altijd weer opnieuw bij de voorspellingen van de drie heksen
in Macbeth op dat winderige. Schotse heideveld:
All hail, Macbeth! Hail to thee, thane of Glamis!
All hail, Macbeth! Hail to thee, thane of Cawdor!
All hail, Macbeth! That shallt be king hereafter.
Een wel zeer uitgebreide keuze uit de Engelse literatuur is te vinden in deel twee van
The Norton Anthology of English Literature (Martyrium, 2550 p. f 19,90). Keuzes
uit teksten van Byron tot Beckett, van Coleridge tot Joyce.
Ook boeken over schrijvers of hun werk zijn vaak afgeprijsd verkrijgbaar.
Bijvoorbeeld Bernard Benstocks James Joyce, Robert Millers Oscar Wilde, James
Lundquists J.D. Salinger (Martyrium, f 6,90). Wat betreft de Nederlandse literatuur
zijn er de ‘Synthese-deeltjes’ over de romans van Marcellus Emants, J. van
Oudshooms Willem Mertens' Levensspiegel, Antieke motieven in de moderne
Nederlandse Letterkunde, de Griekse romans van Simon Vestdijk, de jeugdboeken
van Guus Kuijer, Het verboden rijk van Slauerhoff, en het gedicht ‘De Wandelaar’
van Martinus Nijhoff (Martyrium, f 5,90) Willem Brakman schreef een groot aantal
romans en verhalen. Geen gemakkelijk proza, maar met schitterende volzinnen en
zeer veel humor. Brakman neemt de lezer mee door een wonderlijke wereld die veel
kan betekenen. Wat precies, dat valt soms moeilijk te beslissen, maar hij zet je aan
het denken. Wat heeft bijvoorbeeld Jack de Ripper in De biograaf (1975) met vis te
maken, en de toneelspeler Dudok, het onderwerp van de biograaf, met Jack de Ripper?
(De Slegte, 186 p. f 4,95). Verder werd van Brakman de historische roman De
gehoorzame dode (De Slegte, 296 p. f8,95) afgeprijsd, alsmede de verhalenbundel
Vijf manieren om een oude dame te wekken (De Slegte, 123 p. f 11,90). Simon
Vestdijk schreef veel historische romans: De filosoof en de sluipmoordenaar is er
een van (De Slegte, 166 p. f9,95). Over de onopgehelderde sluipmoord op de
imperialistische achttiende-eeuwse koning van Zweden Carl XII. Hoofdpersoon is
eveneens een biograaf, Voltaire, die het raadsel rond deze vorstelijke dood probeert
te ontsluieren. Een eilandje van pijn is een combinatie van een roman en een
dagboek, door de voortreffelijke, maar merkwaardig ondergewaardeerde, schrijver
Willem G. van Maanen. In het dagboek zie je de roman ontstaan. Fascinerend (De
Slegte, 239 p. f 8,95). De Vlaamse literator Karel van de Woestijne werd vooral
bekend door zijn gedichten. Toch schreef hij ook ragfijne verhalen, waarvan een

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

aantal in de bundel De bestendige aanwezigheid is opgenomen (De Slegte, 137 p.
f 4,95). Met een van de mooiste verhalen uit de Nederlandse literatuur: ‘De boer die
sterft’. De laatste zintuiglijke waarnemingen vanuit een zuiver sterfbed. In 1984
verscheen Jan Wolkers' brievenroman De onverbiddelijke tijd, waarin de hechte
vriendschap tussen twee mannen wordt beschreven. ‘Steeds zie ik ons samen
opdoemen in mijn geest. Er is geen angst want ik weet dat we elkaar niet kwijt kunnen
raken.’ (De Slegte, 186 p. f 14,90.)
‘Hij kwam bijna nooit op straat, behalve op dagen dat er een veiling van zeldzame
curieuze boeken werd gehouden. Dan was hij niet meer die trage, bespottelijke man;
er verscheen een gloed in zijn ogen, hij liep, hij holde, werd één en al beweging en
kon zijn vreugde, onrust, angst en leed slechts met moeite bedwingen. Hijgend en
buiten adem kwam hij thuis, hij nam het dierbare boek ter hand, koesterde het met
zijn blikken en bekeek het, had het lief zoals een vrek een schat, een vader zijn
dochter, een koning zijn kroon.’ Deze regels over hoe een stumper door een boek
tot een echt mens kan uitgroeien zijn afkomstig uit het mooie korte verhaal van
Gustave Flaubert Bibliomanie (De Slegte, 46 p. f 3,95). Hij schreef het op zijn
zestiende.
ATTE JONGSTRA
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Fay Lovsky
Sybren Polet, Mannekino
Het loopt slecht met hem af
Fay Lovsky (1955) maakt muziek. Ze speelt en zingt in ‘Magnificent 7’.
Mannekino werd uitgegeven door De Bezige Bij, f 26,50.

Fay Lovsky, foto Kippa

Is vereenzelviging met de hoofdpersoon een voorwaarde voor de onvergetelijke
indruk die een boek na kan laten? Of is het zo dat je door zo onder de indruk te zijn
je je ogenblikkelijk met alles wat de hoofdpersoon doet medeplichtig verklaart? Toen
ik Mannekino las, zat ik in de eerste klas van het gymnasium, en het zag ernaar uit
dat ik zou blijven zitten. Een tijdelijke geestverbondenheid met de Jonge Held,
wanstaltig geniale Guido, ontsloeg me eventjes van mijn eigen falen op intellectueel
terrein.
Gemakkelijke Overwinningen, daar ging het over.
Als je toch 'ns terugreisde in de tijd, en over alle kennis en techniek die je nu hebt
kon blijven beschikken. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Italianen dat gevoel
geproefd, toen ze het eerste mitrailleurschot losten tegen de met speren en pijl en
boog bewapende Ethiopiers. Suske en Wiske, met de teletijdmachine in de
middeleeuwen terechtgekomen, schrikken heksenjagers af dooreen flitsfotootje te
maken, en een serie cartoons over de vooruitgang in Punch illustreert handenwrijvend
hoe bijvoorbeeld Richard III, verdwaald in twintigste-eeuws Londen ‘(...) offered
his kingdom for a horse, (but) can gel nothing but a taxi’ - cartoons uit 1911!
De tegenstelling levert in ieder geval bizarre situaties op, met een bijsmaakje van
triomf.
Mannekino, van Sybren Polet, is het verhaal van zo'n bizarre situatie, zij het dat
het hier geen tijdreiziger geldt, maar een jongetje van negen met het brein van een
genie van dertig. Gniffelend volg je al zijn beter-weten, en de maskerade om zijn
genialiteit voor zijn omgeving te verzwijgen zodat hij zijn eigen gang kan gaan.
Guido, zo heet de jonge held, heeft besloten dat hij vóór zijn tiende miljonair wil
zijn, en gooit zich met al het gewicht van zijn topzware hoofd in de strijd om dat
doel te bereiken.
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Sybren Polet, foto Eddy Posthuma de Boer

Het gaat hem niet zozeer om het miljoen, maar om zijn vader - een gesjeesde
medicijnenstudent: ‘(...) hij (Guido) wilde dat hij (...) hem (zijn vader) kon laten
studeren’, en om zijn gehandicapte vriendje Martinus: ‘(...) ik zal zo knap worden
dat ik jou kan genezen.’
Hij vindt een oplossing voor het probleem dat kleine jongetjes nu eenmaal op hun
weg vinden als ze willen speculeren, of een zaak beginnen zonder dat hun ouders
erachter komen, en ondertussen zit hij elke dag in de klas, als de meester niet kijkt,
stiekem te lezen over ‘product differentiation’, stereometrische vraagstukken en
psychologie. Als hij een beurt krijgt berekent hij razendsnel hoeveel foute antwoorden
hij gemiddeld moet geven om de indruk te wekken een middelmatige leerling te zijn.
Na school bedenkt hij uitvindingen en reclameslogans, die hij deponeert bij zijn
notaris (die hij aan zijn kant heeft onder dreigement een verkeerd uit te leggen foto
van notaris-met-blootjongetje openbaar te maken). (Het valt niet mee als kleine
zakenman de boel onder controle te houden.)
De notaris is niet genoeg, hij vindt een ander groot mens om mee te spelen die hij
niet hoeft te chanteren; reclameman Lokien. Lokien speelt de rol van getuige,
vertrouweling... en uiteindelijk blijkt ook hij toch in de netten van Guido verstrikt
te zijn.
Natuurlijk is er een keerzijde. Guido lijdt aan aanvallen van hallucinatieachtige
claustrofobie in zijn eigen hoofd: ‘...IK WIL ER UIT!’ (?! Wanneer is dit boek
eigenlijk geschreven... ach, natuurlijk, 1968.)
En Martinus, het gehandicapte vriendje, gaat ondanks het geld voor de beste
buitenlandse specialisten dat Guido hem anoniem geeft, zo hard achteruit dat hij
Guido vraagt hem een handje te helpen met pillen om zelfmoord te kunnen plegen.
Voor hij ze geeft, verklapt Guido hem zijn geheim.
Het loopt slecht met hem af. Jaja.
En al mijn meegevoel met dit bizarre heldje ten spijt bleef ik zitten.
■

Noraly Beyer
Alain-Fournier, Le grand Meaulnes
De kracht van dromen
Noraly Beyer (1947) is werkzaam bij het NOS-journaal.
Le grand Meaulnes is in het nederlands vertaald als Het grote avontuur
en verschenen bij Querido, f 27,90
Toen ik zestien jaar was, dweepte ik met Augustin Meaulnes. Hij was een jaar ouder
dan ik. Hij was groot en sterk, en hij had karakter. Dat wist ik van Alain-Fournier,
die Le grand Meaulnes in het gelijknamige boek had vereeuwigd. Hoe ik ertoe ben
gekomen om kennis te maken met Augustin Meaulnes, weet ik niet meer. Dat ik hem
sindsdien jaren heb gekoesterd als een echte vriend weet ik maar al te goed. Van zijn
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uiterlijk hoefde ik het niet te hebben. Volgens het boek had hij een hoekig gezicht,
rechte neus, bedonsde lip en kortgeknipt haar. Meestal verzon ik daarbij gloeiende
donkere ogen en een mooi getekende mond met volle lippen. Maar eigenlijk kon het
me niet zoveel schelen dat ik niet precies wist hoe hij eruitzag. Ik ging te zeer op in
zijn belevingswereld die perfect aansloot bij de mijne. In die tijd was ik net als
Meaulnes in de kost gedaan bij vreemden en kende ik de kracht van dromen en
fantasieën om het patroon van de dagelijkse sleur te onderbreken. Ik herkende in
Meaulnes de drang om de anderen de anderen te laten en op zoek te gaan naar de
dingen, die er moesten zijn, die ik niet kon benoemen, maar waarvan ik zeker wist
dat die het leven zinvol konden maken. Avontuur en geluk stonden mij voor ogen.
In de stilte van mijn gedachten als het moest, maar het liefst met een knapzak op de
rug. Van Meaulnes leerde ik wat er kan gebeuren als de drang wordt omgezet in
daadkracht.

Noraly Beyer, foto NOS

Nog voel ik de opwinding toen hij langs een verdwaald spoor in een winters
landschap terechtkwam in een vreemd landhuis, dat bevolkt is met een heleboel
mensen, kinderen en volwassenen, die zich voor de gelegenheid verkleed hebben.
Uit de wijde omtrek zijn ze gekomen voor het bruiloftsfeest van Frantz de Galais,
de zoon van de eigenaar. Op dit oude verloren landgoed ontdekt Meaulnes zijn geluk,
in de persoon van Yvonne de Galais, de zuster van Frantz. Een avontuur, te mooi
om waar te zijn, gehuld in de nevelen van een sprookje, met een onvoorspelbaar
begin en een
Vervolg op pagina 23
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De lotgevallen van schrijvers op school
‘Leerlingen komen nooit op het idee om eens onder de motorkap te
kijken’
Diny Schouten
Elk jaar worden door de Stichting Schrijvers School Samenleving
schrijvers naar scholen gezonden om bekeringswerk te doen; dit jaar
werden er 379 uitgezonden, samen goed voor zo'n drieduizend uur
schoolbezoek. Zetten de schrijvers de leerlingen tot lezen aan, of tot
schrijven? Hoe inspirerend is een verlegen schrijver die voor een
bijeengedreven kudde leerlingen in de gymzaal wordt gezet? ‘Als jij
hier niet was geweest, hadden we vrij gehad,’ hoorde Diana Ozon.
Diny Schouten bezocht schrijvers en leraren om te horen wat een
schrijver op school teweegbrengt.

Het maken van een ‘poëzie-videoclip’: Diana Ozon aan het werk met leerlingen, foto Maarten
Brinkgreve
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‘Een boterham met pindakaas kun je er altijd mee verdienen,’ heeft ‘punkdichteres’
Diana Ozon gemerkt. Na het verschijnen van haar dichtbundel Hup de zee (1986)
werd ze door de Stichting Schrijvers School Samenleving op het lijstje gezet van
auteurs die geschikt worden geacht om uitgezonden te worden in het lezingencircuit,
en allengs raakte Ozons agenda vol optredens voor literaire cafés, jongerencentra en
scholen. ‘Ik kwam er toen ineens achter dat als ik mijn uitkering stop zou zetten, het
enige tijd zou duren voor ik een redelijk inkomen zou hebben, maar dat het zou gaan.
Ik wilde geen werkloze zijn.’ Dat je met het schrijven van een gedicht geld kon
verdienen, was voor Ozon als twintigjarige al een openbaring geweest: ‘Kristian
Kanstadt vertelde me een keer dat hij een geeltje had gekregen voor een gedicht. Ik
vond dat heel raar.’ Margreet Ruardi, sinds acht jaar directeur van de Stichting
Schrijvers School Samenleving is zeer tevreden over de kunde die ze met Diana Ozon
in huis haalde: ‘Zij, en ook Maarten Spanjer, krijgen leerlingen “over de drempel”.
Waarom iemand met glamour zoiets saais als een boek schrijft, daar verbazen ze
zich over.’

Medewerkers van de Stichting Schrijvers School Samenleving, van links naar rechts: Remco
Schoontjes, Margreet Ruardi, Johan Wegeling, Annemiek Jonker, foto Hans van den Bogaard

Ook Ozon zelf kent haar betekenis, al moet ze een beetje lachen om zichzelf als
ze daarvoor het deftige woord ‘publieksemanciperende werking’ in de mond neemt.
‘Bart Chabot en ik bereiken op jongerencentra heel veel mensen die van hun leven
nog nooit een gedicht hebben gelezen.’ Sterker: Ozon krijgt ze zelfs aan het gedichten
schrijven. ‘Zo nodig laat ik ze graffiti schrijven, dat is dan hun poëtisch gevoel, zeg
ik maar. Onder meisjes is het poëziealbum afgeschaft, maar jongens hebben een
Black Book, waarin ze Pieces, elkaars graffiti-teksten, noteren. Het is een beetje in
de plaats gekomen van het handtekeningen jagen.’
De theaterervaring waarover Ozon beschikt, geeft haar tussen de 379 auteurs die
door Schrijvers School Samenleving als apostelen worden uitgezonden, een streepje
voor: ‘Zij en Yvonne Keuls kunnen grote groepen aan,’ zegt Margreet Ruardi. Ruardi
is zich ten volle bewust van wat ze sommige verlegen dichters en schrijvers aandoet
door een optreden voor ze te arrangeren. ‘Je kunt een auteur niet zomaar vanachter
zijn schrijfmachine sleuren om hem voor een in de gymzaal bijeengedreven kudde
te zetten.’ Ruardi probeert haar schrijvers leed te besparen door vooraf adviezen te
geven over de vorm die een schrijversbezoek zou kunnen krijgen, en door het
maximum aantal kinderen dat de genodigde schrijver aankan van tevoren af te spreken.
‘Vooral bibliotheken kunnen vreselijk zijn. Behalve een meute kinderen komen dan
ook de moeders mee die óók wel eens Paul Biegel willen zien, en zie dan maar eens
als schrijver onder het babygekrijs de aandacht vast te houden.’ Een school liet, tot
verontwaardiging van Margreet Ruardi, het aan Diana Ozon over om een zaal vol
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in- en uitlopende twaalf- tot achttienjarigen stil te houden. ‘Vaak denken scholen
niet over de organisatievorm na. Dan is er bijvoorbeeld een festiviteitenweek, en
daar moet dan op het allerlaatst ook een schrijver bij. Je krijgt dan.
“Uitmarkt”-toestanden, en dat zou ik eigenlijk willen verbieden. Schrijvers zijn nu
eenmaal geen standwerkers.’ Wat ook wel eens misgaat, erkent Ruardi, dat een leraar
het - door overheidsgeld gesubsidieerde - schrijversbezoek ziet als een mogelijkheid
om zelf een rustig uurtje te hebben. ‘Zó moet het dus niet. Het minste is dat de leraar
zich met zijn leerlingen heeft verdiept in het werk van de uitgenodigde schrijver.’
Onder de schrijvers die eisen dat ze ‘geïnspireerde’ leerlingen aantreffen is Koos
van Zomeren. Schrijver A.F.Th. van der Heijden legde zelf een drempel, door een
hoger honorarium te vragen dan het standaardtarief van de stichting. ‘Zo is hij er
zeker van dat ze hém willen hebben. Het moet niet leuk voor hem zijn geweest dat
er tegen hem gezegd werd dat de school eigenlijk Mulisch had willen hebben,’ weet
Margreet Ruardi.

Oeroeg
Ook voor andere topauteurs bemiddelt de stichting niet meer. ‘Onervaren aanvragers
beginnen altijd wel met het aanvragen van de top drie: Mulisch, Wolkers, Reve. Dat
is ook omdat ze de schoolleiding kunnen meekrijgen met hoogculturele namen.’ Niet
dat Mulisch, Reve of Wolkers niet voor de stichting op pad zijn geweest. Blijkens
Moeder en zoon zou Gerard Reve het zelfs zonder zijn matroos Vos hebben moeten
stellen als hij niet ooit per trein naar ‘de grote stad R.’ had gemoeten om daar een
lezing op een school te houden. ‘Ik had haar gehouden in een prachtig, gloednieuw
schoolgebouw, waar niets dan levensgeluk scheen te heersen, en waarde jongeren
in hun prachtige, veelkleurige kledij in wederzijds begrip, en alles eerlijk met elkaar
uitpratend, zich aan de bronnen der kennis laafden; een uitmuntende verstandhouding
met de leerkrachten heerste er bovendien, die men stellig met “Cees” en “Sjaan”
mocht aanspreken. Wat klopte er dan niet? God weet het - ik denk, dat er bij mij iets
niet klopte. In ieder geval had de gehoorruimte, een zonnig en fleurig klaslokaal,
met schier verpletterende kracht alles aan weemoed van vroeger bij mij opgeroepen,
en ik had telkens gedacht, dat ik in het volgende ogenblik in elkaar zoude zakken.’
‘We weten dat het een opluchting is voor auteurs als het Financieel niet meer
hoeft,’ zegt Ruardi over de inkomensvorming van schrijvers waarin haar stichting
voorziet: f 315,-, waarover de school f 75,- subsidie ontvangt. Voor dat luttele bedrag
verlangen sommige scholen klinkende namen te ontvangen. Maar een aanvraag voor
Hella Haasse wordt door de stichting tactvol afgehandeld: ‘We vragen in zo'n geval
eerst wat er van Hella Haasse wordt gelezen. Als zo'n school dan zegt, nou, eh,
Oeroeg wordt wel voor de lijst gelezen, dan weten we dat we Hella Haasse maar
liever niet moeten benaderen.’ Over het geld ‘wordt door scholen wel erg gauw
gepiept’, vindt Ruardi: ‘Als je berekent dat een schrijver er, met de voorbereiding
en het reizen mee, vaak een hele dag mee kwijt is, is het een heel mager uurloon.’
Het gaat om de uitstraling, houdt Ruardi haar schrijvers daarom voor. ‘Het is
leesbevordering wat we doen. Het gaat niet om dat ene bezoek aan die school, maar
je ziet dat er daarna veel boeken van die auteur worden uitgeleend door de
schoolbibliotheek. Ik weet zeker dat het effect heeft.’ Zo'n drieduizend activiteiten
organiseert de stichting daarvoor per jaar, met gemiddeld tweehonderd bezoekers.
‘Dan bereik je jaarlijks toch een half miljoen mensen.’ Ruardi weet ook zeker dat
het nodig is. De laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau vervullen
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haar met zorg: ‘Lezen is als vrijetijdsbesteding in uren die eraan besteed worden,
zeer in populariteit gedaald. In tien jaar tijd blijkt van het mediagebruik door twaalftot negentienjarigen de tijd aan lezen teruggelopen van zevenendertig naar
eenentwintig procent. Maar kinderen blijken het wél een aangename bezigheid te
vinden, en daar kun je dus wat mee doen.’

Mooie jurk
Voor regisseuse en schrijfster Vonne van der Meer begonnen de aanvragen voor
scholen of literaire avonden binnen te komen direct nadat ze de Geertjan
Lubberhuizenprijs ontving voor haar debuut, de verhalenbundel Het limonadegevoel
en andere verhalen (1985). Uitnodigingen voor literaire avonden neemt ze nauwelijks
meer aan: ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik zelf naar zo'n avond zou gaan. Ik vraag
me af wat mensen er te zoeken hebben.’ Schoolbezoek vindt, zij het sporadisch (‘niet
in de tijden dat ik aan het schrijven ben’) nog wel plaats. ‘Ik doe het het liefst als de
drukproeven zijn ingeleverd, dan krijg ik een try out-gevoel. Het is grappig om vóór
de recensies uit al reacties te horen. Als zinnen slecht blijken te lezen, verander ik
daarin zelfs nog. Ik lees mezelf mijn werk hardop voor, maar voor een hele zaal is
het toch anders. Ik moet het wel goed voorbereiden, want het is me een keer gebeurd
dat ik hard in de lach schoot bij het voorlezen van mijn eigen verhaal.’
‘Vreemd is het wel,’ vindt Vonne van der Meer: ‘De aandacht die je krijgt, en je
voelt je toch al zo gek, in je mooie jurk naar zo'n school.’ Twijfel heeft ze niet of het
zinvol is om op scholen te komen voorlezen: ‘Ik herinner me van mijn eigen school
dat er tijdens de Duitse les een actrice kwam voorlezen, een Duitse actrice, die het
verhaal van Heinrich Böll, Nicht uur zur Weihnachtszeit voorlas. Dat heeft diepe
indruk op me gemaakt. Ik probeer me bij zo'n klas ook wel eens voor te stellen dat
daar iemand tussen zit die regisseur of schrijver wil worden.’
Tegenwoordig blijft het niet bij simpelweg ‘komen voorlezen’. Het ‘praten over
het schrijven’ komt er steeds meer voor in de plaats. ‘Leerlingen stelden weinig
vragen over wat ik voorlas, zeker niet over de passages waarbij ze een rood hoofd
krijgen, want daar stellen ze geen vragen over. Hoogstens vroegen meisjes of ik
kinderen had, en hoe ik dat dan deed. Dan gaf ik een heel opvoedend antwoord. Maar
een leraar vroeg een keer, toen er geen vragen waren, hoe dat nu ging, het schrijven.
Toen heb ik me afgevraagd wat leerlingen eigenlijk zouden willen weten, en sindsdien
praat ik over de techniek van het schrijven. Ik merkte dat je elke dag bij het schrijven
wel een ander probleem tegenkomt. Die problemen probeer ik te onthouden, zoals
dat altijd gezegd wordt dat de eerste zin belangrijk is. Maar daardoor wordt die eerste
zin vaak heel precieus. Als je dan naderhand die eerste zin schrapt, is het spannend
om te zien wat er dan gebeurt. Voor leerlingen is een boek iets dat er altijd zo geweest
is, met zinnen die er altijd zo gestaan hebben. Het is een openbaring voor ze dat er
aan zo'n boek gewerkt is, elke dag gewerkt, niet omdat je een idee had die dag, maar
omdat je daar voor bent gaan zitten. Over hun opstellen zou ook veel meer te zeggen
zijn dan de meeste leraren doen, of kunnen doen. Het zou leuk zijn om daar schrijvers
bij te halen, ik zou er zeker op ingaan als scholen me vroegen voor een workshop.
Het probleem is dat schrijvers moeten schrijven, natuurlijk.’
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Krijtje
‘Aan mij vragen ze altijd of ik mijn gedichten zélf heb geschreven, dat is de
standaardvraag,’ zegt performance-dichteres Diana Ozon. ‘Of ze vragen: zijn er nog
meer dichters die je kunt lezen?’ Gedichten moeten geen kwelling zijn, vindt Ozon.
Ze herinnert zich ontmoedigende ervaringen, zowel als leerling vroeger (‘klassikaal
een verhaal analyseren, dat was erg. Het tempo was altijd dat van de langzaamste
uit de klas’), als nu als ‘gastdocente’: ‘“Als jij hier niet was geweest, hadden we vrij
gehad,” zegt zo'n puistekop dan tegen je, of je krijgt zo'n hele klas kinderen voor je
met die opblaasjacks en hun tas op tafel, klaar om weg te stappen. Ik ben heel gauw
begonnen met te zeggen: wie weg wil, mag zijn vinger opsteken, maar moet eerst
tien minuten luisteren zodat jullie weten wie ze vrij heeft gegeven, wedden dat dan
het merendeel blijft van wie zijn vinger opsteekt? - en dan moeten ze lachen.
Gastdocent zijn moet een beetje een feestje zijn, vind ik. En je kunt wel een uur vrij
geven als héél groot cadeau, maar ze hebben ai zoveel uren vrij.’
Ozon had het niet alleen te stellen met de leerlingen: ‘De leraar die je uitnodigt is
erg belangrijk. Eentje vond zichzelf heel leuk, en dat was heel pijnlijk. Omdat ik
inmiddels een verhaal heb, met opdrachten ertussen, had ik het even over
middeleeuwse lyriek, en toen wees hij met zijn vinger iemand aan en zei, “Marjo,
weet jij nog wie Hadewijch was?”, en dat ging
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hij toen met een krijtje op het bord schrijven. Ik heb hem gevraagd om maar ergens
te gaan koffiedrinken, onder groot applaus van de leerlingen, maar dat is toch pijnlijk,
want die leerlingen moeten toch door met die man. Ik heb het ook meegemaakt dat
een leraar een meisje sloeg, dat was in een aula, en die meiden zaten inderdaad te
meiden, maar toen ben ik abrupt opgehouden, zo van: wordt het publiek hier
geslagen?’

Thea van der Poel, City College St.-Franciscus Rotterdam, foto Hans van den Bogaard

Ozon leerde ‘alle trucs’ naar eigen zeggen van Simon Vinkenoog: ‘Oude hip en
jonge punk, schreven ze over ons in Het Parool.’ ‘Simon is autoritair hoor, die
gebruikt trucs als: schrijf een gedicht dat begint met De eerste keer..., of Het leven
is... Maar toch is het een beetje raar om kinderen te dwingen om tussen een repetitie
en het huiswerk dat ze nog moeten maken een gedicht over liefde, dood of leven te
laten schrijven. Eigenlijk praat ik het liefst over levensbeschouwelijke dingen die je
via gedichten kunt aanboren, dat leerde ik van Simon, die zegt: ze zien je maar een
keer van hun leven, en als ze goed kunnen dichten dan komt dat later wel.’

Patat
‘Op mijn eigen middelbare school kwam Wolkers een keer voorlezen,’ herinnert
lerares Thea van der Poel zich: ‘Ik ben halverwege weggelopen en patat gaan halen,
omdat ik hem zo monotoon vond voorlezen. Nu denk ik er anders over, hoor.’ Thea
van der Poel geeft vijftien uur Nederlands aan brugklassers en één
havo-eindexamenklas op het Citycollege St.-Franciscus in Rotterdam, en haalt sinds
twee jaar tijdens de ‘bibliotheekweek’ schrijvers naar haar school. ‘We zadelen hen
niet op met onwillig publiek,’ was vooraf het voornemen. Het systeem dat zij met
haar sectie ‘na een simpel begin’ uitdacht is een beetje ingewikkeld, maar het werkt:
voor de brugklassen en voor de ‘bovenbouw’ worden nu elk jaar vier schrijvers
uitgenodigd: twee kinderboekenschrijvers, een schrijver die voor havo geschikt is
om te lezen, en een schrijver die zich duidelijk op vwo-niveau beweegt. Voor de
brugklassers is een bezoek aan één van de kinderboekenschrijvers, afhankelijk wie
ze gelezen hebben, verplicht, maar de bovenbouw mag vrij kiezen tussen gaan of
niet gaan. ‘Vragen stellen doen ze bij de bovenbouw niet,’ zegt hun lerares. ‘Ze
vinden zichzelf al heel literair door er naar toe te gaan. Doordat we er in de
onderbouw mee beginnen, hopen we dat ze merken hoe leuk het is, en daardoor
gemotiveerd worden om ook te gaan als ze in de bovenbouw zitten.’
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Leon de Winter, foto Gerrit Serné

Behalve de organisatie en het tijdstip (‘we laten de schrijvers tweemaal een lezing
van een uur geven tussen kwart over elf en kwart over een, dan zijn zij ook op een
christelijke tijd thuis’) vereist het kiezen van de schrijvers die worden uitgenodigd
veel denkwerk. ‘Wat betreft de kinderboekenschrijvers was er geen probleem, we
hebben Thea Beekman, Gertie Evenhuis, Anke de Vries en Gijs Wanders gehad.
Maar voor de bovenbouw is het veel moeilijker. Het eerste jaar dat we het
organiseerden, had ik op advies van Schrijvers School Samenleving Tom Pauka
gevraagd, en die is nu hier op de havo een zeer geliefde schrijver. Maar vorig jaar
heeft het heel lang geduurd voordat de sectie het met elkaar eens was. Over Vonne
van der Meer als vwo-keus waren we het wel gauw eens, maar ik wilde Maarten
Spanjer, en die mag hier voor het vwo niet op de lijst. Uiteindelijk hebben we hem
toch gevraagd, en er zijn tweehonderd leerlingen naar hem gaan luisteren. Nu zijn
we weer aan het stoeien over wie we wel of niet willen hebben. Niet Yvonne Keuls,
die mag hier ook niet op de lijst, en daar ben ik het wel mee eens. Als alternatief
voor haar boeken bieden we René Stoute aan, die werkt niet zo op je tranen.’
‘Ach, ze neppen me misschien,’ zegt Thea van der Poel over het enthousiasme
dat ze soms meent bij haar leerlingen te hebben teweeggebracht voor het lezen van
literatuur. ‘Lezen vinden de meesten van mijn havo-leerlingen stom. Ik heb wel eens
in een klas gevraagd: welk leuk boek heb je nou gelezen, toen zei er één dat hij nog
nooit een leuk boek had gelezen. Dat was in een klas waar al een tentamen over de
literatuurlijst was geweest. Dan hebben wij gefaald, vind ik. Ze kiezen ook niet goed,
het blijft toch hangen in de toppers, en die zijn niet altijd voor iedereen leuk. Dat ze
hier nu schrijvers zien heeft wel effect, dat zie je aan hun boekenlijsten, maar ach,
hoeveel invloed het heeft weet je niet. Van de schrijvers die hier geweest zijn, maakte
nog het meeste indruk dat Tom Pauka vertelde dat hij nooit zijn schoolopleiding
heeft afgemaakt.’

Raaf
Schrijver Willem van Toorn herinnert zich nog goed dat hij aan leerlingen vroeg
welk mooi boek ze nou gelezen hadden. ‘Dat was toen ik op een school kwam, en
de lerares niet op kwam dagen. Toen ben ik zelf maar een sleutel van het lokaal gaan
halen en wat gaan praten met die klas. Er viel een diepe stilte. Iedereen heeft toch
wel eens een mooi boek gelezen, zei ik. Nijntje, zei een jongen toen.’
Schrijversbezoeken ‘werken’ niet, als de sfeer op school er niet naar is, vindt Van
Toorn: ‘Al is het natuurlijk mijn eer te na om niet boeiend te zijn. Verder staat of
valt het met die ene, onbetaalbare leraar die wat teweegbrengt bij zijn leerlingen. De
stemming moet avontuurlijk zijn, anders bevestig je alleen maar het beeld dat lezen
niet leuk is.’
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Van Toorn heeft een recent voorbeeld van zo'n leraar: ‘Ik ben dit voorjaar op de
internationale scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam geweest. Op die
school zitten heel veel nationaliteiten, en daar had de leraar Nederlands gebruik van
gemaakt door een soort Poetry International te organiseren. Hij had een gedicht van
mij. Een kraai bij Siena, in vijfendertig talen en dialecten laten vertalen, van het
klassiek-Grieks tot het plat-Antwerps. Hele Chinese en Turkse families waren daarbij
ingeschakeld. Op de avond dat ik er was werden die vertalingen voorgelezen, met
commentaar erbij waarom het zo moest. In sommige landen hadden ze geen kraai
tot hun beschikking, en hadden ze er maar een raaf van gemaakt. Ik was er allemaal
erg verlegen mee.’

Willem van Toorn, foto Hans van den Bogaard

Ares Koopman, Lorentz Scholengemeenschap Arnhem, foto Hans van den Bogaard

Zomaar komen voorlezen in een aula vindt Van Toorn een vrij zinloze bezigheid,
‘al is het wel spannend voor jezelf: of je zonder je dood te schamen kunt voorlezen
wat je zelf geschreven hebt. Eén zo'n avond was wél leuk, dat was met Bernlef,
Nooteboom en mij. De leerlingen hadden het toen georganiseerd, een beetje volgens
televisiemodel. Maar dat was dan ook een sjieke school, in Laren. Eigenlijk is het
net als met de schoolconcerten van vroeger: alleen op de scholen waar veel aan
muziek wordt gedaan werkt dat.’ Liever komt Van Toorn in een klas. Net als Vonne
van der Meer is hij het ‘verhaal’ dat hij houdt gaan toespitsen op het ambacht van
het schrijven: ‘Ik vind dat bezoeken van scholen zinvol als je dat deftige en dooie
van de literatuur doorbreekt. Ik probeer uit te leggen dat schrijven iets gewoons is,
dat mensen elkaar al duizenden jaren verhalen vertellen, dat het een manier is om
met de werkelijkheid om te gaan. Maar leven en literatuur staan vaak heel ver voor
ze uit elkaar, merk ik.’
Ook poëzie weet Van Toorn wel aan leerlingen te slijten, óók als de leraar daar
achteraf over zegt ‘dat we daar pas in de vierde mee beginnen, want daar hebben ze
geen belangstelling voor’. Dan blijkt dat een hospitant een keer
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met Paul van Ostaijen is aan komen zetten, en merkte dat de leerlingen dat tegen
verwachting helemáál niet leuk vinden. Maar als ik met jonge kinderen een gedicht
van Remco Campert met ze lees. Januari 1943, over de dood van zijn vader, dan
blijken ze daar heel gevoelig voor te zijn. Je moet ook wel in beton gegoten zijn, wil
je niet gevoelig zijn voordat gedicht.’

Vonne van der Meer, foto Steye Raviez

De brug over
Het probleem van de schoolconcerten is neerlandicus Ares Koopman bekend. Op de
school waar hij werkt, de Arnhemse Lorentz Scholengemeenschap, is de
schoolbevolking de laatste jaren drastisch gewijzigd. Toen hij er kwam werken stond
de school nog in het veel sjiekere Arnhem-Noord. Gemeentelijke schoolsanering in
1980 verwees de school naar nieuwbouw in Arnhem-Zuid. ‘Sindsdien hebben we
een streekschoolkarakter, met veel leerlingen uit de Betuwe, die nog nooit de brug
over zijn geweest, zoals het hier heet, dat wil zeggen dat ze nog nooit de schouwburg
hebben bezocht.’ Met steun van de rector viel Koopman als ‘cultureel commissaris’
de taak ten deel om onder de gewijzigde omstandigheden de cultuur dan maar binnen
de school te halen. Dat kwam mooi uit, want sinds Koopman voor zijn afstuderen
bevriend was geraakt met de dichter Cees Buddingh', aan wie hij zijn scriptie had
gewijd, had hij zich voorgenomen om ‘nooit meer uit de wereld van de letteren te
verdwijnen’. De literair café-activiteiten die hij samen met vrienden in Nijmegen
organiseerde, waren stopgezet, dus waarom zou hij geen schrijvers naar school halen?
‘Het was dus eerder voor mezelf dan voor de leerlingen dat ik ermee begon. Tenslotte
had de school er het geld voor.’ ‘Wat dacht je van Mulisch,’ had zijn rector gereageerd
op het eerste voorstel. ‘Ik had eigenlijk gedacht aan René Stoute,’ was Koopmans
tegenvoorstel geweest. ‘Ik had René Stoute toen al, met knikkende knieën,
aangesproken toen hij in de schouwburg samen met nog anderen een literaire avond
had. De rector verstijfde zowat toen ik vertelde dat Stoute een schrijver was die acht
jaar in de goot had doorgebracht: “Maar de ouders dan.” Uiteindelijk mocht het,
maar het was dus iets anders dan de school had gewild. De school wil er eigenlijk
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liever wat prestige mee binnenhalen, door een persbericht naar de plaatselijke kranten
te sturen bijvoorbeeld.’
Koopman ziet met zeer veel tevredenheid terug op Stoutes bezoek, die hij een
‘openbaar interview’ afnam. ‘De leerlingen vroegen wel hoe dat was met die spuit,
maar gelukkig hield de nieuwsgierigheid daar niet op.’ ‘Eigenlijk was Stoute
exemplarisch voor wat er gebeurt als je schrijvers op school binnenhaalt. Het is
ontregelend, want op zo'n moment realiseer je je dat een school een afgesloten wereld
is. De schrijver blijkt een echt levend mens te zijn, en dat leidt tot paniek: de leerlingen
waren bevreemd en opgewonden, en aan collega's merkte ik dat ze de aula niet binnen
durfden komen.’
Een bezoek van Marion Bloem, uitgenodigd omdat ze ook jeugdboeken geschreven
heeft, verliep minder succesvol. ‘Het werd een puinzooi, en dat was mijn eigen schuld.
Ik had concessies gedaan tegenover collega's, zodat leerlingen die proefwerk hadden
dat uur weg mochten gaan. Dat werd een ramp, want telkens als de bel ging werd
het gesprek met haar onderbroken en moest er gewacht worden op leerlingen die uit
de dependance moesten komen. Maar Marion Bloem maakte wel indruk. Ze vroegen
me later haar adres, want ze wilden haar brieven schrijven.’
Koopman haalde naar aanleiding van het verschijnen van de dichtbundel Op
Pennewips plek ook de dichter Ed Leeflang naar zijn school, ditmaal ter wille van
de vorming van zijn collega's: ‘We hadden een studiedag gehad, en na het eindeloze
gepraat over onderwijsmodellen was Leeflang een verademing. Zijn ideeën over
onderwijs stonden diametraal tegenover wat er die dag besproken was, maar dat
werkte als een bevrijding.’
Het programma met Leon de Winter zat nog het best in elkaar, vindt Koopman
achteraf. ‘Ik had hem alleen in mijn eigen bovenbouwklassen uitgenodigd. We hadden
een analyse gemaakt van de film Bastille van Rudolf van den Berg, en ook van De
Winters boek La place de la Bastille. Daarvoor had ik mijn lesprogramma wat
aangeschoven, en mijn leerlingen wat minder grammatica gegeven dan waar ze recht
op hebben. Maar ik vond dat het verantwoord was. Voor de leerlingen was het leuk
omdat ze zagen dat het voor een schrijver nooit ophoudt. We hadden gevraagd waarom
er in de film voortdurend een boek op tafel lag met de titel Gnosis, en of dat te maken
had met dat de hoofdpersoon alleen rationeel wil denken. De Winter zei: “Ik moet
mijn boek nog maar eens lezen, en aan Rudolf van den Berg vragen waarom dat boek
daar lag.”’

Countdown
Leon de Winter kan zich die school in Arnhem niet meer goed voor de geest halen.
Voor hem doet het er niet veel toe of de leerlingen zich nu wel of niet goed hebben
voorbereid. ‘Je bent een performer, de essentie is dat je iets overdraagt van je
bevlogenheid. Ik wil laten zien dat schrijven en lezen misschien wel even spannend
kan zijn als het luisteren naar Countdown, en ik zeg erbij dat ik daar geen week van
oversla. Ach, en leerlingen zijn natuurlijk alleen maar nieuwsgierig hoe een schrijver
eruit ziet. Ademt hij? Dat het niet iemand is die op een zolderkamer woont maar
iemand die naar de televisie kijkt, dat iseen verrassing voor ze.’
Voor zijn optredens op scholen, waarvoor hij nog af en toe een uitnodiging
aanneemt, heeft De Winter zijn ‘performance’ gereed: ‘Geleerd na veel vallen en
opstaan. Veel vallen vooral. In het begin sta je met een mond vol tanden, het duurt
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even voordat je ontdekt dat je een acteur moet zijn, je moet het zelf spannend maken,
je geeft een voorstelling. Als je dat niet wilt, moet je er niet aan beginnen.’ Ook De
Winters verhaal gaat over ‘het vak’: ‘Ik vertel hoe je een verhaal of een filmscène
in elkaar zet, dat het een vak vol trucs is. Leerlingen zien van alles alleen maar de
buitenkant heb ik gemerkt, ze komen nooit eens op het idee om onder de motorkap
te kijken. Wel stellen ze heel nuchtere vragen: hoe kom je tot schrijven? Wat verdien
je dan?’
Aan voorlezen doet De Winter niet meer: ‘Lezen kunnen ze zelf wel. Als het me
interesseerde of ze mijn boeken gaan lezen, had ik vertegenwoordiger moeten worden.
Of ze iets aan mijn bezoek hebben is twijfelachtig. Misschien zien ze dezelfde avond
wel een prachtige film op de televisie. Maar het is wel gezellig hoor, om naar zo'n
school te gaan. Ik heb vroeger acteursaspiraties gehad, en die komen zo een beetje
tot hun recht. Door het soort aandacht dat je krijgt heb je toch het gevoel dat je even
Robert de Niro bent.’
■
De Stichting Schrijvers School Samenleving is gevestigd in Het Schrijvershuis,
Huddestraat 7, 1018 HB Amsterdam, telefoon 020-234923
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Carel Peeters
Olivia door Olivia
Sluier na sluier werd van het leven afgelicht
Carel Peeters (1944) is criticus en redacteur van Vrij Nederland
Boekenbijlage.
Olivia door Olivia is uitgegeven als Salamanderpocket (niet meer
leverbaar); de Engelse paperback van Virago kost f 17,50.

Omslag van ‘Olivia door Olivia’

Toen ik Olivia door Olivia voor het eerst las wilde ik het na zo'n pagina of dertig
wegleggen. Dit was mij wat al te geëxalteerd. Het amechtige gedweep van Olivia
met Mlle Julie, het hoofd van de Franse kostschool voor jonge buitenlandse meisjes
was me te bakvisachtig. Toen ik tot mijn geluk (halfhartig) doorlas werd me duidelijk
waarom het boek zo geroemd wordt. Elisabeth de Roos, echtgenote van E. du Perron,
vond het toen het in I949 verscheen ‘bijzonder mooi en ontroerend’, en ‘geschreven
met de eenvoud en verfijning van iemand voor wie het hanteren van het genuanceerde
woord een natuurlijke vorm van reageren is’. Olivia is het verhaal van een
verliefdheid. De bewondering, het doelloze staren, de trillende handen, de wirwar
van gevoelens zijn niet voor een jongen, maar voor Mlle Julie, met haar vriendin
Mlle Clara hoofd van de school. Olivia's gevoelens worden nog aangewakkerd door
de speciale interesse die Mlle Julie voor haar toont, een genegenheid met suggestieve
erotische kanten.
Dorothy Bussy was een zuster van Lytton Strachey, de oneerbiedige biograaf van
koningin Victoria en het middelpunt van de Bloomsbury Group. Afgezien van Olivia
(haar enige literaire werk) is Bussy vooral bekend vanwege haar vriendschap met
André Gide, wiens werk ze in het Engels vertaalde en met wie ze veel brieven wisselde
die ook Zijn uitgegeven. In het eerste hoofdstuk van Olivia beschrijft Bussy de sfeer
in de familie Strachey als schijnbaar verlicht, maar onmiskenbaar beheerst door
gebrek aan menselijkheid en aan ruimte om gevoelens te uiten. De episode die ze in
Olivia beschrijft is grotendeels autobiografisch; het eerste hoofdstuk verklaart dan
ook het gemak waarmee ze voor Mlle Julie ontvlamt: zij is de eerste onafhankelijke
vrouw die ze ver van huis ontmoet, bovendien een vrouw met het parfum van de
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grote wereld om zich heen, met vele vrienden in Parijs, intelligent, kunstzinnig en
met een prikkelende smaak voor de jonge meisjes die ze onderwijst. Toen Dorothy
Bussy Olivia in 1949 onder het pseudoniem Olivia publiceerde was ze drieëntachtig
jaar. Een eerste versie van het verhaal had ze vijftien jaar eerder geschreven. De
afstand tussen het schrijven en de episode die ze beschrijft is dus groot, het gaat om
de tijd dat ze ongeveer zestien was. Deze afstand veroorzaakt wellicht de speciale
charme van het verhaal, want het is zowel naïef, als lucide, alles wordt gezien alsof
het op dat moment plaatsheeft. Het heeft de intensiteit van het moment, en de afstand
van iemand die probeert iets van heel ver terug te roepen. Olivia gaat op in haar liefde
en bewondering voor Mlle Julie en daarvan slaat iets over naar de lezer, zo dichtbij
beschrijft Bussy de sensaties die Olivia ondergaat. De afstand in tijd lijkt te worden
opgeheven. Lijkt, omdat de finesses van de emoties te fijnzinnig zijn om onder
woorden gebracht te kunnen worden door een zestienjarige. Er blijft een vreemde
spanning tussen de naïveteit en de luciditeit. In het begin van het verhaal wordt al
verteld hoe het afloopt, en toch moet alles nog beginnen. Het verhaal is geschreven
met de zintuigen van iemand aan wie dagelijks iets van de wereld wordt onthuld;
alsof ze in een wereld van mensen en gevoelens terecht is gekomen die ze niet kent:
‘Sluier na sluier werd van het leven afgelicht, om steeds meer sluiers en
geheimzinnigheden zichtbaar te maken.’
Deze ontsluiering van de wereld zonder dat het geheim echt wordt onthuld
veronderstelt een grote techniek. Wat er precies tussen Olivia en Mlle Julie voor
gevoelens leven is wel duidelijk tegen het einde, maar genoemd worden ze niet. Niet
uit pruderie, maar omdat Olivia er niet meer van weet dan ze weet. Er speelt zich
buiten Olivia's gezichtsveld een drama af waarvan zij onwetend de aanleiding is.
Mlle Julie is met haar vriendin Mlle Clara ooit de kostschool in de buurt van Parijs
begonnen. Haar belangstelling voor Olivia is vanaf het begin een exclusieve,
uitgedrukt in minieme attenties en blikken. Maar voor de bedlegerige Clara is die
affectie duidelijk genoeg en een bron van jaloezie en ergernis. Olivia's bewondering
en liefde voor Mlle Julie is van een schuldige onschuld: Mlle Julie geeft werelden
te vermoeden, ze is mooi en belezen, ze kan ernstig en uitgelaten zijn, ze is iemand
die veel heeft meegemaakt, maar die ook nog veel wil meemaken, ze heeft veel
vrienden in Parijs die in de schaduw van haar fragmentarische verhalen blijven. Maar
Mlle Julie weet zich te beheersen in haar gevoelens voor Olivia, zodat Olivia blijft
hangen tussen hoop en vrees en dagelijks opnieuw met onzekere stukjes moet
beginnen aan de legkaart van haar liefde. Terughouding, hooggespannen
verwachtingen, opflakkerende intimiteit, noodzakelijke afstandelijkheid (waardoor
Olivia weer denkt dat ze uit de gratie is) volgen elkaar op.

Olivia (Dorothy Bussy)

Olivia is een oud verhaal dat zich afspeelt in de historische omgeving van een
exclusieve school voor deftige buitenlandse meisjes, gelegen in een bosrijke en
idyllische omgeving. Dat is de buitenkant. Maar, zoals we gezien hebben, het gaat
hier vooral om de suggestieve binnenkant.
■
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Leon de Winter
A. Roland Holst, Deirdre en de zonen van Usnach
Op de rand van mijn ijzeren ledikant
Leon de Winter (1954) is schrijver en is betrokken bij de productie van
speelfilms. Zijn laatste boek is Kaplan (net in een goedkope pocketeditie
verschenen bij De Bezige Bij, f 10,-).
Deirdre en de zonen van Usnach verscheen voor het eerst in 1920 en is
nu alleen nog maar in bibliotheken te verkrijgen.
Huilend zat ik op de rand van mijn bed. Buiten gierde een sombere herfstwind door
de bomen. In de verte hoorde ik de pauwen klagen, gevangenen van het hertenkamp
in het aangrenzende park. Het boekje trilde in mijn handen, mijn tranen werden
opgezogen door het droge papier, van heel diep kwamen de snikken en ik wist zeker
(dat herinner ik me: ik wist het verdomd zeker) dat dit verhaal helemaal te gek was.
Ik beken: ik herinner me nauwelijks iets van Deirdre en de zonen van Usnach.
Het ging over een meisje en er waren broers die verliefd op haar waren, of zoiets.
Het einde was tragisch en werd door mij ook als zodanig beleefd: een tomeloos
verlangen naar liefde welde tijdens het lezen op in mijn borst; om alle meisjes op
wie ik verliefd was - zo ongeveer alles op mijn school dat een beha droeg - schreide
ik tranen vol weemoed en wanhoop en redeloze geilheid.

Leon de Winter, foto Gerrit Serné

Dat laatste werd niet door het boekje versterkt, meen ik me te herinneren. De liefde
die in het boekje van Roland Holst (de auteur van Deirdre) met keltisch natuurgeweld
werd neergezet was een liefde die boven de levenden uitsteeg, en zo'n liefde stoort
zich niet aan zwetende lijven. Ik wist precies wat er aan de hand was daar in dat verre
Keltenland, want ik voelde me net zoals de tragische helden van Roland Holst. ‘Ja
ja ja!’ dacht ik de hele tijd, ‘zo gaat dat in het leven, zo onmogelijk is de liefde die
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wij voelen, zo hevig de pijn!’

Illustratie bij “Deirdre en de zonen van Usnach”, houtsnede van B. Esser (Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag)

Ik behoor nu iets te gaan zeggen over de stijl van het boekje, over de inhoud en
de plaats van de novelle binnen het werk van Roland Holst, maar ik weet er geen bal
meer van en ik heb geen zin om het te herlezen. Waarom moet ik het hier dan
vermelden? Omdat ik toen, op m'n veertiende, voor de eerste keer zo verschrikkelijk
gegrepen werd door het lezen van een boek dat ik nu nog steeds een enkele keer een
boek opensla in de hoop die ouwe valse liefdeslulkoek van Roland Holst tegen te
komen. Hij schijnt in zijn tijd elke rok die zijn pad kruiste aan de binnenkant bekeken
te hebben (dat kon toen nog, de geile beer die zich als dichter vermomde), hij zoop
tot 'ie er bij neerviel en hij at uitsluitend uit blik. Dit laatste komt als een teleurstelling,
want een dichter als Roland H. hoort bijzondere gerechten te verteren, maar nee hij
vrat uit blik. En schreef een boekje over een meisje dat Deirdre heette en verliefd
was - geloof ik - op de zonen van Usnach of de zonen van Usnach waren verliefd op
haar en het liep in ieder geval allemaal tragisch af.
Verdomd, ik herinner me dat ik op de rand van mijn ijzeren ledikant zat, het boekje
dat ik had meegenomen uit de schoolbibliotheek lag op mijn schoot, beneden klonk
het getetter van de televisie (ook dat nog: Willem Duys die toen nog Willem O Duys
heette) en ik zat te janken omdat ik zo eenzaam en onbegrepen was en alleen in deze
dichter, Adriaan Roland Holst, een zielsgenoot trof die net zo verlaten en geniaal
was als ik.
De grote dichter was een zeer aardse man. Hij zoop, naaide, vrat conserven, deed
een lief middagdutje en droomde over de verte, een land ergens ver weg waar hij
naar verlangde. Dat verlangen naar de verte, dat brandde in mijn adolescentenziel.
Want ik verlangde ook terwijl beneden Willem Duys in een vissekom zwom en buiten
de pauwen door een dolle hond aan stukken werden gescheurd en in Parijs studenten
de verbeelding aan de macht wilden hebben. Jezus, dat had die Roland Holst toch al
lang gedaan?
■

Diana Ozon
Theo Thijssen, Het grijze kind
Voeding voor mijn kinderfilosofie
Diana Ozon (1959) is schrijfster en optredend dichteres. Haar laatste bundel
Hup de zee verscheen bij uitgeverij In de Knipscheer, De Ozon Express
verschijnt dit najaar.
Het grijze kind is uitgegeven door G.A. van Oorschot, f 27,50.
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‘Het grijze kind’ vind ik in de ogen van een baby, in de oude blik en het woordeloos
spreken. Het lijkt of een kind alles al weet, opgroeien voornamelijk bestaat uit
opnieuw leren realiseren. Ik herinner mij ook mijn eigen babytijd, maar weet alleen
niet meer welke werkelijkheid het is, mijn eigen, die van een ander of, op inleving
berustende fantasie.

Theo Thijssen

In de kindertijd kruipen de jaren. Op de lagere school tel ik de uren en
vermenigvuldig ze met de dagen en jaren. Vastgezet in het stramien van mijn
omgeving verbaas ik mij hoe handelingen maar niet willen vervallen tot automatismen.
Na klachten mijnerzijds over de saaie herhalingen binnen het bestaan hoor ik, dat
alles went en tijd steeds sneller gaat, de verzachtende factoren. Het is de zaak niet
over bovenstaande te spreken met andere kinderen, velen worden niet gekweld door
gedachten over het nut van het leven. Zij die ik spreek over mijn gedachten verklaren
mij voor gek, maar gek voel ik mij niet. De voeding voor mijn kinderfilosofie staat
immers in boekenkasten.

Diana Ozon, foto Hapé Smeele

Een van mijn favoriete boeken is Het grijze kind. Op welke leeftijd ik het voor het
eerst lees, staat mij niet meer bij, ik ben in ieder geval te jong voor de hele inhoud.
Ik speur over het verhaal heen naar de passages van de ik-figuren, het grijze kind en
de schrijver zelf. Het grijze kind brengt de mogelijkheid van het leven als repeterend
proces, waardoor er bij mij berusting ontstaat en de daagsheid mij dragelijker wordt.
Het romanverhaal zelf waardeer ik pas op de middelbare school. De titel zet de
examenleraren aan het werk, ze kennen de inhoud niet. Het grootste deel van de
inhoud wordt in beslag genomen door de saga van de familie van het kind, de tuttige
werkelijkheid van de burgerij zoals deze nog steeds is te vinden in miljoenen gezinnen.
Door het familieverhaal heen speelt het leven van het kind. Hij weet af en toe niet
of hij zichzelf ziet in zijn vader, of zijn zoon op latere leeftijd, eeuwen jonge en oude
mannen leven in zijn grijze herinnering. Zijn wereld is vastgeroest, kleinzielig zijn
de hoogtepunten, absurd maar voorspelbaar de dagelijkse werkelijkheid. Het grijze
kind wil niet meer in herhaling vallen. Op jongvolwassen leeftijd berooft hij zich in
een gesticht van het leven. De schrijver krijgt het boek gedicteerd via gene zijde,
waar het grijze kind zijn boek herschrijft, nadat het vorige manuscript na zijn dood
is vernietigd in het gesticht.
Het grijze kind blijft onbespreekbaar. Weinig vrienden en kennissen kennen het
boek, bij Thijssen noemen ze alleen Kees de jongen. Ik lees Het grijze kind opnieuw
en ontdek wat me als kind zo aansprak in het boek. Het is een oproep tot autonomie
voor het individu, het grijze kind zou een veel leuker leven hebben gehad indien hij
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meer chaos had gekend. De orde van het bestaan vormt de grootste bedreiging van
zijn innerlijke rust.
■
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Linda de Mol
Sue Townsend, De dagboeken van Adriaan Mole, oud 13 3/4 jaar
Hinnikend in de veiligheidsgordel
Linda de Mol (1964) is televisiepresentatrice (D.J. Katshow, dagelijks bij
de Tros, Coca-Cola Europechart Top Vijftig, Sky Channel). Dit seizoen
zendt de Tros haar eigen talkshow uit: ‘Linda’.
The Secret Diary of Adrian Mole, aged 13 3/4 verscheen in vertaling als
Het geheime dagboek van Adriaan Mole, oud 13 3/4 jaar bij uitgeverij De
Fontein, f 19,95.
Het lijkt korter, maar het is al weer zes jaar geleden dat ik eindexamen gymnasium
deed. Met een vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Grieks, Latijn en
wiskunde kreeg ik de ‘fijne’ opdracht zeventig boeken te lezen. Zeventig boeken!!
Ik had er nachtmerries van en aangezien ik zo stom was geweest alles zo lang
mogelijk uit te stellen was mijn lot: nachten met branderige ogen doorlezen, paniekerig
uittreksels maken en continu denken: ‘Ik zak vast als een baksteen!’
Door die stress-situatie is veel van het moois van die boeken me volledig ontgaan.
Neem dus in hemelsnaam de tijd voor het samenstellen van je lijst. Begin er vroeg
aan zodat je op je dooie gemak die boeken kunt zoeken die je echt boeien en waar
je straks een enthousiast betoog over kunt houden. Daarvan zijn er echt genoeg. Nu
ik zo af en toe de schade inhaal door lekker languit op de bank of in bed een goed
boek te lezen, kan ik me wel voor mijn hoofd slaan dat ik die boeken destijds niet
op mijn lijst heb gezet. The Catcher in the Rye, bijvoorbeeld (wat een fantastisch
boek) heb ik in een ruk uitgelezen. Zo ook Bonjour Tristesse en Lord of the Flies.
Mocht je in deze drukke periode toch nog tijd hebben iets voor je plezier te lezen
dan is The Secret Diary of Adrian Mole een echte aanrader.

Linda de Mol, foto NOS

Ik heb het boek ooit gekocht op Schiphol. Ik moest voor Sky Channel naar Londen
en wilde tijdens de vlucht iets te lezen hebben. Nou, dat heb ik geweten! Voordat
het vliegtuig opgestegen was, hing ik al hinnikend in de veiligheidsgordel. Iets wat
verkeerd viel bij al die keurige zakenmensen in de business class die 's morgens om
negen uur nergens de humor van inzien.

Sue Townsend, foto Bert Nienhuis
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Het boek zit vol met fantastische. Engelse, droge humor maar is tegelijkertijd ook
heel ontroerend. Alles draait om Adrian Mole (13¾ jaar oud). Hij heeft het niet
makkelijk: hij heeft jeugdpuistjes, zijn ‘Thing’ wil niet groeien, hij heeft een
bemoeizuchtige oma, een lastige hond, een moeder die vreemd gaat met de buurman,
een vader die werkloos is, een vriendin Pandora die vreselijk bijdehand en ernstig
preuts is. Op school wordt hij bedreigd, hij heeft de zorg op zich genomen van Bert:
een negenentachtig jaar oude man en hij vindt zichzelf een miskend intellectueel.
Hij stuurt daarom steeds hoopvol zijn gedichten naar de BBC. Gedichten die constant
terugkomen met een vriendelijke doch afwijzende brief. Kortom, Adrian wordt door
niemand echt begrepen behalve door de lezers van zijn dagboek. Iedereen herkent
een aantal dingen uit de tijd dat hij zelf 13¾ jaar oud was. Adrian is iemand die je
na het lezen van dit boek nooit meer vergeet! De meesten van jullie zullen
hoogstwaarschijnlijk ook de opvolger, The Growing Pains of Adrian Mole, willen
lezen.
Sunday november 29th
My mother has just turned up with no warning! She had all her suitcases with her.
She has thrown herself at the mercy of my father.
My father has just thrown himself on the body of my mother. I tactfully withdrew
to my bedroom where I am now trying to work out how I feel about my Mother's
return. On the whole I am over the moon, but I'm dreading her looking around our
squalid house. She will go mad when she finds out that I have lent Pandora her
fox-fur coat.
■

Stephan Sanders
Gerrit Komrij, Verwoest Arcadië
Hij had op een kerstboom geleken
Stephan Sanders (1961) is redacteur van ‘De Groene Amsterdammer’ en
was het afgelopen seizoen presentator van TV3.
Verwoest Arcadië is uitgegeven door De Arbeiderspers, in serie
Privé-Domein, f 37,-.
Heeft Jacob eigenlijk een vader?
(O ja, Jacob is de hoofdpersoon van het boek, Jacob leeft tot pagina 225 in de
wereld van de onverwachte dictees en de verplichte literatuur, waar onwelriekende
jongens oudbakken moppen tappen. Jacob, kortom, is tot op die bladzijde scholier.
Daarna zal hij naar Amsterdam trekken, waar alles anders zal worden, maar niet
beter.)
Soms, in een achteloze bijzin, heeft Jacob het over zijn ouders en omdat hij in een
klein plaatsje woont, in een tijd dat schoolmeesters nog waarschuwingen lieten
uitgaan tegen het kwakkelen - nu zouden leraren losjes spreken van sjorren of rukken,
of liever nog, het even voordoen - mogen we aannemen dat hij werd opgevoed door
een man en een vrouw. Zo af en toe horen we iets over zijn moeder. Heel korte zinnen
zijn dat. Het lijkt even of Jacob autistisch is geworden, zo schuw komen dan de
woorden. En over de vader... helemaal niets. Nada. Rien. Een heel dik boek lang
zonder vaderleed, zonder generatieconflicten die op het scherp van het vismes worden
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uitgevochten onder de smeedijzeren plafonnière, zonder ressentimenten, die in slecht
sluitende ringbanden worden opgetekend, met dezelfde geestdrift en nietsontziende
nauwkeurigheid waarmee winkeljuffrouwen die ‘nog te voldoen’-staat bijhouden in
het boodschappenboekje van de alleenstaande vrouw van om de hoek. Geen vader
die over God zeurt. Dus ook geen zoon die van zijn atheïsme hoeft te getuigen. Geen
vader die niet-begrijpend is, of hardvochtig, of ongevoelig, of dat alles tegelijk,
waardoor zijn kind zich gedwongen ziet een soort softijsje te wor-
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den, smeltend van medeleven. Geen vader. Een vondst.

Gerrit Komrij, foto J. Rentes de Carvalho

Stephan Sanders, foto NOS

Ik las Verwoest Arcadië toen ik allang van de middelbare school af was. Een vol
jaar. Niet minder dan een eeuwigheid.
Dat is jammer. Want in dat grijze verleden, dat ik inmiddels mijlenver achter me
had gelaten, al in die verre oertijd dus, verveelden boeken over ouders me mateloos.
Goed, als vader en moeder nu uit de bocht vlogen met hun net gekochte Maserati,
liefst aan het begin van het verhaal, dan viel het te proberen. Maar boeken over
ouders, die bleven leven... nou nee.
We hebben Jacob nog maar net leren kennen of hij peinst al over een moeder die
jenever dronk ‘met theekopjes vol’. Een alinea later is zij reeds gestorven aan
zelfontbranding. ‘Door drankzucht had ze te veel gas in haar lichaam opgehoopt, en
whoemm! Weg was je.’ Kijk, dat was nou het soort boek geweest, dat ik met liefde
had meegezeuld in die rafelige pukkel (bestaan ze nog? wordt de legerstof nog steeds
opgesierd met de namen van favoriete bands, in de stijl van de
grote-letterenbibliotheek?), dat boek had ik dolgraag uit de bureaula willen halen,
terwijl de Triestheid van meisje Sagan en de Driestheid van binkie Wolkers voor mij
lagen, opengeslagen, opgegeven literatuur.

Aansteller
Er staat meer in dat me zou hebben aangesproken. Dit bijvoorbeeld: ‘Eerlijk moest
je zijn. Het was noodzakelijk dat hij met zijn billen bloot ging. Als hij er maar steeds
voor zorgde een paar onechte billen op zak te hebben. Die moest hij de mensen zo
oprecht mogelijk toesteken.’
Die zinnen zou ik uit mijn hoofd hebben geleerd, ik zou ze als verstekelingen in
het geheugen hebben ingevoerd, verdrukt tussen de Griekse grammatica regels en
het Thieme-Engels. En tijdens het kringgesprek als leraar Ton mij vroeg om ‘wat
meer van jezelf’ te laten zien en niet altijd zo'n afstandelijke toon aan te slaan, als
het thema, noem eens wat, kernenergie of homoseksualiteit was, midden in die
gezellige gijzelingszaak, zou ik zijn opgestaan om die regels te declameren, hard,
harteloos en hautain.
Jacob liet wél wat van zichzelf zien. Heel erg veel zelf. Een complete eenakter,
een wervelende one-manshow voerde hij op, als het moest. En het moest vaak. Daarbij
beperkte hij zich niet tot zijn eigen ik. Hij confisqueerde met het grootste gemak
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andere ego's. Jacob was het type jongen dat drastisch veranderde na ieder nieuw boek
dat hij gelezen had. Een aansteller. Een poseur. ‘Hij kon over elke hartstocht
meepraten, zonder dat zijn hart eraan te pas kwam,’ vertelt de schrijver over hem.
‘Als hij zich iets inbeeldde, dan deed hij het grondig. Hij maakte er een echt drama
van. Emoties bootste hij na.’
Invoelende blikken, begripvolle ogen en de mond vol van mededogen, dat was de
manier geweest om leraar Ton in menslievendheid te overtreffen, als het, noem eens
wat, over homoseksualiteit ging. Glycerine-tranen en onheuse gevoelens als wapens
in een wereld waar begrip moeiteloos overging in bemoeizucht. Dat boek had me
veel authentieke momenten kunnen besparen.
Ik ging naar Amsterdam, voor de studie en, vooral, voor het volle leven. Jacob
deed dat ook, overigens zonder dat ik er weet van had. Ik heb Jacob immers veel te
laat ontmoet. Amsterdam, want daar heb je veel open podia voor jong, mimisch
talent. Cafés heten ze. Nichtentent.
Ik was uit geweest, en op een grootsteedse, heel late avond, die er overigens niet
minder beroerd uitzag dan een dorpse, heel vroege dag, toen ik mijzelf in de spiegel
zag, opgetuigd als de late-day Greta Garbo met een doorgelopen oogopslag, sloeg
ik een whisky (ouderbijdrage) achterover en het pas gekochte boek open. ‘Heerjee,
las ik ‘wat waren zij beter. Normaal, dat was wel het ergste wat je kon overkomen.
Zij waren, gelukkig, allemaal samen anders.’
Mijn oorlogsmake-up brak. De zwarte lipstick, de duimendik aangezette
wenkbrauwen brokkelden af. Hier Jas ik de exacte weergave van het laatste gesprek
dat ik gevoerd had. Jacob had meegeluisterd. Misschien was het Jacob zelf geweest,
met wie ik had gepraat. Ik ging naar bed, de verfstrepen in het gezicht des te
clownesker in het ochtendlicht. ‘Hij had op een kerstboom geleken’, constateerde
de schrijver droogjes. En op die verwoestende toon liet ik mij zes uur lang gewillig
toespreken. Mijn huid van craquelé kraakte van plezier.
Nu, acht jaar later, (nee, ditmaal geen eeuwigheid, het ging eigenlijk heel snel)
heb ik Verwoest Arcadië voor de derde keer gelezen. Zonder te knisperen. De
verfstrepen verdwenen. De plooien kwamen, naturel.
Maar mooi is dat: zo'n boek dat onverwoestbaar blijft. Arcadië kan op papier gered
worden.
■
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Drs. P.
Theo Thijssen, Kees de jongen
Een jongen die daar zomaar liep..
Drs. P. (H.H. Polzer) werd in 1919 in Thun, Zwitserland, geboren, en
groeide vanaf 1922 in Nederland op. Als bedrijfseconomisch doctorandus
werkte hij tot 1962 in het reclamevak. Sinds die tijd rijmkundige.
Theo Thijssens Kees de jongen is uitgegeven door Unieboek, f 27,50.
Dit is een van de beste Nederlandse romans die ik ken (de andere is Villa des Roses
van Willem Elsschot).
Laat ik eerst vertellen waar het over gaat. De hoofdpersoon is een jaar of tien, elf,
en zoon van een schoenwinkelier in de Jordaan. Hij heeft voorts een moeder, een
jonger zusje en een klein broertje. Zijn zeurige, krenterige grootouders van vaderszijde
treden ook in het boek op, evenals een oom en tante, schoolvriendjes enzovoort. Hij
is verliefd op Rosa Overbeek die bij hem in de klas zit.
Eigenlijk is het een heel gewoon verhaal. Er zitten geen lollige, seksuele of
misdadige activiteiten in; er gebeurt niets fantastisch. De winkel gaat over de kop
en zijn vader - altijd al ziekelijk - komt te sterven. Fatsoenlijke armoede, waarvan
hij zich wel bewust is.
Dit klinkt allemaal tobberig, maar Kees de jongen is absoluut geen klachtenboek.
De verstandhouding in huis is goed, en zijn moeder zit niet bij de pakken neer.
Tegenslagen, gebrek, kou en verdriet worden verwerkt. Hij komt op school behoorlijk
mee.
En dat klinkt dan weer braaf, alsof er dadelijk een Blijde Boodschap in beeld komt.
Gelukkig niet: het betreft hier een normaal gezin dat zich weet te handhaven. Dat
maakt het lezen zo prettig, zelfs als er tragische dingen gebeuren; dat, en vooral nog
iets anders waar ik later op kom.
Het speelt een tijd geleden. Radio en automobilisme bestaan nog niet eens, en je
komt soms verschijnselen tegen als turf stoken. Maar de taal is niet ouderwets.
Wat maakt dit pretentieloze boek over helemaal niet bijzondere mensen dan zo
buitengewoon?
In de eerste plaats is het magnifiek geschreven. Ik bedoel niet mooi of scherpzinnig,
maar woord voor woord goed. Je gelooft het en beleeft het mee. Hier is geen literator
bezig die het allemaal zo diepgevoelig of deskundig of taboedoorbrekend kan
presenteren. Dit verhaal gebeurt: het onderwerp vertelt zichzelf, zonder ‘stijl’.
Natuurlijk had het onderwerp iemand nodig die het op papier zette. Dat was Theo
Thijssen (1879-1943), schoolmeester in Amsterdam, ook nog lid van de Tweede
Kamer voor de SDAP (vooroorlogse PvdA) en auteur van onder meer Schoolland,
De gelukkige klas, Het grijze kind en Het taaie ongerief; en gebruiker van de
spelling-Kollewijn: lelik, tipies, maar nog niet in Kees de jongen.
Theo Thijssen komt in het boek niet voor. Of toch hoogstens als figurant (voorzover
hij inzake de onderwijzer van Kees aan zichzelf dacht). Maar in geen geval als iemand
die voortdurend laat merken dat hij het verzonnen heeft en op zijn onnavolgbare
manier beschrijft.
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Theo Thijssen

Drs. P.

Dit is nu eens iemand die een jongen creëert, begrijpt en zijn gang laat gaan.
En daarin zit de andere kwaliteit: Kees praat, denkt en doet als een jongen, iedere
jongen - niet als een literair produkt.
Let wel, het is een hij-verhaal, in de onvoltooid verleden tijd; er is dus enige afstand
tussen hem en de tekst. Als ik-verhaal zou het minder genietbaar zijn geworden, en
zeker niet geloofwaardiger. Kees, ik zeg het opnieuw, is een normale jongen die
sommen maakt, boodschappen doet, speelt en soms bedroefd is. Verder heeft hij
dagdromen; dat is ook normaal.
Die dagdromen zijn romantisch en berusten op lectuur - boeken met ridders,
zeerobben, woudlopers en zo meer. Ze vertonen dan ook een apart, nogal verheven
woordgebruik en ontstaan moeiteloos uit allerlei situaties.
Bijvoorbeeld: hij heeft een afdankertje van zijn grootmoeder gekregen, een mantel
van degelijke stof, die een soort kleermaker voor zijn formaat heeft ingericht. Het
werd een rotjasje en hij loopt voor gek. Maar hij moet dat ding aan, want geld voor
een echte jas is er niet. Dus gaat hij fantaseren: voorbijgangers kijken verrast en
nieuwsgierig naar zijn kleding. ‘Hé wat zou dat voor een knaap zijn in die jas van
uitheemse snit? Hij heeft iets edels over zich.’ En zo verder, tot hij thuis komt en
meteen naar het water-en-vuurvrouwtje wordt gestuurd; of zoiets alledaags.
Die dagdromen zijn een onderdeel van zijn bestaan en verschijnen vaak, maar
krijgen geen speciale behandeling. Het is en blijft Kees, ook al heeft hij dan ineens
een vereelte knuist of opzienbarend muzikaal talent.
Gerben Hellinga bewerkte het boek meesterlijk voor toneel, en wel door de hoofdrol
aan twee acteurs te geven. Ze waren gelijk gekleed, waren samen aanwezig en
bewogen synchroon - totdat de droom-Kees zijn eigen avontuur binnenstapte.
Meermalen heb ik Kees de jongen gelezen, voor het eerst toen ik een paar jaar
ouder was dan hij. Nooit kwam ik er iets in tegen dat bedacht aandeed, dat voortkwam
uit mooischrijverij of effectgedoe.
Het eindigt met de woorden een jongen die daar zomaar liep... Dat is in feite zo.
Toch is Kees een jongen die je nooit zult vergeten; die je nooit meer zou willen
missen. Een van je beste vrienden.
■
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Le grand meaulnes
vervolg van pagina 13

Alain-Fournier omstreeks 1910

abrupt einde. Want even geheimzinnig als het feest begon, wordt het afgebroken.
De bruiloft gaat niet door omdat de bruid van Frantz niet is komen opdagen. De
herinneringen aan dit avontuur, aan de gekwelde Frantz en aan zijn zuster Yvonne,
zullen Meaulnes niet meer loslaten.
Terug op school en bij zijn vriend, François Seurel, de verteller in het boek, is
Meaulnes een ander mens geworden. In zijn hartstocht om dat landhuis terug te
vinden, stapelt het ene avontuur zich op het andere. Avonturen die zich afspelen in
het labyrint van de geest van een jong mens, waar gevoelens van heimwee, verlangen,
angst, wroeging, smart, vriendschap, trouw en geluk, kriskras door elkaar heen lopen.
Voeg daarbij de onrustige natuur van Meaulnes, de gekwelde geest van Frantz en de
toegewijde vriendschap van Seurel en je krijgt een prachtig verhaal dat alles met het
leven te maken heeft. Het leven van ‘le grand Meaulnes’ zit vol verrassingen, leuke
en niet leuke, en hangt voor een deel ook aan elkaar door de toevallige samenloop
van omstandigheden. Daarom geeft het mij hier geen pas om het verloop prijs te
geven van Het grote avontuur, zoals de treffend gekozen titel luidt in de Nederlandse
vertaling.
Alain-Foumier heeft zijn eigen ervaringen model laten staan voor dit boek. Dat
maakte het lezen ervan voor mij tot een heel intieme gebeurtenis, waarin ik des te
meer opging toen ik merkte dat ik zo ook in de spiegel keek van mijn eigen gedachten
wereld. Achteraf denk ik dat ik daarom destijds nooit hardop durfde te praten over
dit boek. Ik vond dat het te veel van mijzelf blootlegde en sprak er alleen met goede
vrienden over. Als ik tegenover anderen toch van mijn bewondering moest getuigen,
trok ik ze mee in de dromerige sfeer van het geheimzinnige landhuis. En met gepaste
verlegenheid wilde ik dan ook wel de tekeningen laten zien die ik in de beslotenheid
van mijn kamer gemaakt had van het huis, dat in mijn verbeelding veel weg had van
de ruïne van een kasteel. Hoewel ik toen nog nooit in Frankrijk was geweest, kon ik
uren mijmeren over het platteland van Sologne. Dat kwam ongetwijfeld door de
schitterende, melancholieke beschrijvingen van Alain-Foumier. Toegegeven, mijn
schoolfrans was niet toereikend om alles van woord tot woord te volgen. Maar ik
herinner me dat ik zo geobsedeerd werd door de kracht van het verhaal van Meaulnes,
dat ik doorlas, met een woordenboek ernaast. Natuurlijk heb ik de verleiding om het
boek in de Nederlandse vertaling te lezen, niet weerstaan. Maar ik weet dat ik toen
al vond dat de bijna letterlijke vertaling in het Nederlands afbreuk deed aan de sfeer
die in de originele versie ligt. Nu ik het verhaal weer heb overgelezen, kan ik deze
mening nog steeds handhaven.
Bij het herlezen bedacht ik ook dat het boek al vijftig jaar oud was, toen ik het
voor het eerst las. Nu zijn we vijfentwintig jaar verder en ik heb een zoon van achttien.
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Hij lijkt in de verste verte niet op Augustin Meaulnes, maar als ik naar hem kijk,
herken ik toch de trekken van die zeventienjarige jongeling, waarmee ik ooit zo was
ingenomen en die ik eigenlijk nog steeds liefheb.
■

Renate Dorrestein
Hermine de Graaf, Een kaart, niet het gebied
Onverstoorbare heldinnen
Renate Dorrestein (1954) is columniste (voor ‘De Tijd’ en ‘Opzij’) en
schrijfster. Haar laatste roman is Een nacht om te vliegeren.
Een kaart, niet het gebied werd uitgegeven door Meulenhoff, f 14,90.

Renate Dorrestein, foto Corinne Noordenbos

Ze zeggen dat de letteren de spiegel van de werkelijkheid zijn, of de neerslag, of
de indikking - dat ligt er maar aan welke boekenbijlage je leest. Daarom is het nogal
opmerkelijk dat het in de literatuur bijna uitsluitend Woutertje Pieterse is wat de klok
slaat: net alsof er in de werkelijkheid nauwelijks meisjes bestaan.
Des te vreemder wordt dit wanneer men beseft dat iedereen veel van meisjes houdt,
niet waar. Dat kan men op stranden en in stegen constateren en overal elders waar
het meisje zich vertoont: haar bekoorlijke verschijning doet in de medemens iets
ontwaken en opstaan, waardoor men tot ver in bos en beemd achter haar moet
aandraven en haar geen tel ongemoeid kan laten. Het is geen overdrijving te stellen
dat het meisje de favoriete hobby van vele, vele Nederlanders is. Menigeen zou er
zijn eigen vrouw voor over hebben om zo'n meisje te bezitten. En wat zou men graag
over info over haar beschikken waarmee men z'n voordeel kon doen! Maar: ‘Ze
hebben er niets over in de bieb,’ is een veelgehoorde klacht van teleurgestelde
liefhebbers en hobbyisten.
De gemiddelde auteur schenkt immers slechts zijdelings, in minieme bijrollen,
aandacht aan het meisje: zijn hoofdpersonen onderbreken bijvoorbeeld hun
gereformeerde jeugd een moment om haar wat te begeren. Hoe gaarne zouden deze
jongelingen aan haar zitten, fris zijn haar lippen en blond is heur haar, en dan
verdwijnt zij weer echter de einder. Floep. Weg is zij.
Zou de aanwezigheid van het meisje in de letteren misschien iets minder vluchtig
zijn wanneer zij er ook in het echte leven niet voortdurend vandoor hoefde te hollen,
zo hard zij maar kan? Of is het meisje zo'n verwaarloosd personage in onze literatuur
omdat zij twee handicaps heeft: zij is van het verkeerde geslacht, en zij is jong, twee
omstandigheden die in de werkelijkheid evenmin erg helpen om belangrijk gevonden
te worden?
Iets beter is het gesteld in de buitenlandse letterkunde, maar de onvergefelijke
Phoebe Caulfield uit Salingers Catcher in de Rye speelt tweede viool, en Lolita, het
beroemdste meisje uit de wereldliteratuur, kunnen we ook al niet opvatten als een
reguliere hoofdpersoon. Er is door de eeuwen heen maar één boek geschreven dat
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mij op dit vlak bevredigt, en dat zijn de twee geschiedenissen die samen gemeenlijk
bekend staan als Alice in Wonderland. Lewis Carroll heeft mij met de dappere,
innemende, onverstoorbare en eigenwijze Alice een heldin geschonken die mij, met
een gemiddelde van vier herlezingen per jaar, nog altijd meer genoegen schenkt dan
enig ander personage.

Hermine de Graaf, foto Freddy Rikken

Dapper, innemend, onverstoorbaar en eigenwijs is ook Klaar uit Hermine de Graafs
Een kaart, niet het gebied, en bovendien bevindt zij zich, in tegenstelling tot Alice,
in de werkelijkheid. Klaar, zeventien jaar oud, is het spoor in de wereld van de
volwassenen bijster geraakt nadat haar eerste moeder volgens haar vader op een dag
zomaar in de voortuin door de grond is gezakt en haar tweede moeder vervolgens
ook is verdwenen. De oplossingen die dit meisje zoekt en vindt om haar eigen koers
te bepalen in haar liefdeloos geordende universum zijn heel bijzonder en aangrijpend,
en haar verzet tegen met name de altoos overschatte en heilig verklaarde
moederfiguur, is ronduit heroïsch. Met Klaar, maar ook met veel van haar andere
onverzettelijke en eigenzinnige jonge heldinnen heeft Hermine de Graaf (wier werk,
denk ik altijd, niet mogelijk geweest zou zijn zonder het voorwerk van Hannes
Meinkema, maar dat geldt voor bijna alle schrijfsters van haar lichting) de Nederlandse
letteren verrijkt met een nieuw en volwaardig personage: het adolescente meisje.
■
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Mick Jaggers grootste fan
Boudewijn Büch timmert voort aan zijn persoonlijk universum
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Boudewijn Büch
KLAAS KOPPE

Brieven Aan Mick Jagger door Boudewijn Büch Uitgever De
Arbeiderspers, 159 p., f 25,Jaap Boots
Op 8 augustus 1964 gaven The Rolling Stones hun eerste Nederlandse optreden in
de Kurzaai te Scheveningen. Het zou een legendarische gebeurtenis worden. Al na
een paar nummers ontruimde de politie het podium en vervolgens braken
verontwaardigde fans de zaal af. De kranten spraken er de volgende dag schande
van. Een van de aanwezige raddraaiertjes was de piepjonge Boudewijn Büch. En als
we zijn jongste boek Brieven aan Mick Jagger mogen geloven, schreef hij nog
diezelfde avond in zijn dagboek: ‘Vanavond heb ik Mick Jagger gezien. Ik houd van
hem (maar ik ben niet homofiel) en moet minstens honderd gulden sparen; dan kan
ik een platenspeler gaan kopen.’
Büch houdt nog altijd van Mick Jagger. Vorig jaar interviewde hij hem voor de
televisie, in een ander televisieprogramma ‘pleebekte’ hij zijn held voor het goede
doel, en nu heeft hij uit zijn fascinatie met Jagger ook nog een boek gesmeed, waarin
hij uit de doeken doet wat hij met de zanger van The Rolling Stones heeft. ‘Door
middel van mijn ongeschokte liefde voor uw muziek - en zeker ook voor uw persoon
- die al een kwart eeuw duurt, heb ik proberen duidelijk te maken hoe een fan (zoals
ik bijvoorbeeld) troost, inspiratie, passie en muzikaal genot aan zijn held kan
ontlenen’, schrijft Büch in zijn ‘voorwoord’ (een brief aan Mick Jagger) en hij
vervolgt: ‘Ik weet dat u niet erg dol bent op fictie (...) maar in dit boek zit niet zoveel
fantasie. Zonder te overdrijven: ik heb mijn hart er in uitgezongen.’ Ondanks al die
eerlijkheid heeft Büch er voor gekozen om Brieven aan Mick Jagger als ‘roman’ te
betitelen, en enige voorzichtigheid is dan ook geboden, hoewel de hoofdpersoon
(‘ik’) wel bijzonder veel weg heeft van de Boudewijn Büch zoals wij die kennen.
Voor de hoofdpersoon uit Brieven aan Mick Jagger is Mick Jagger de kapstok
waaraan hij grote delen van zijn leven kan ophangen. Sinds het Stones-concert in de
Kurzaai is hij zo in de ban van Jagger dat hij hem regelmatig lange en openhartige
brieven schrijft. Ontelbare herinneringen zijn voor hem onlosmakelijk verbonden
met de muziek van The Rolling Stones en de figuur van Mick Jagger. Herinneringen
aan zijn eerste seksuele gevoelens en ervaringen, aan zijn jeugd in een bekrompen
provincieplaatsje, aan de problemen met zijn moeder, aan voorbije relaties, aan drugsen drankgebruik en - het belangrijkste - herinneringen aan de dood, met name de
dood van een jeugdvriendje.
Dit jeugdvriendje, Guido genaamd, is een jongen van Indonesische afkomst, die
naast de hoofdpersoon in de klas zit en lekker ruikt. Ze hebben ‘vriendschap gesloten’

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

en brengen vele uren door op het kamertje van Guido, die een platenspeler en enkele
plaatjes van - juist ja - The Rolling Stones bezit. Na enige tijd wordt de vriendschap
echter verstoord door tussenkomst van de zus van Guido, die de hoofdpersoon uithoort
over zijn gevoelens ten aanzien van Mick Jagger en Guido.
‘“Van die Jagger kan mij niks schelen, maar mijn broer is van mij. Ze hebben mijn
papa al gek gemaakt, ik zal er voor zorgen dat je mijn broer niet ook gek maakt. Hij
is hartstikke gevoelig en jij hebt een grote invloed op hem. Homofilie is een
verschrikkelijke ziekte waar je gek van kunt worden.”’
De vriendschap met Guido loopt door dit gesprek ten einde en de hoofdpersoon
besluit binnen een week een meisje te versieren. Dat lukt hem; op de tonen van godbetert - Yesterday van de Beatles steekt hij zijn tong in de mond van ene Anette.
Guido voelt zich verraden, en het eerste deel van de roman eindigt met de droge
constatering: ‘Zes weken later werd hij met een touw om zijn nek op de zolder van
een bollenschuur gevonden.’

Vrijpartij
De zelfmoord van Guido lijkt moeilijk te verklaren, omdat niets in het verhaal er tot
dan toe op wijst dat er tussen de twee jongens sprake was van meer dan alleen maar
‘vriendschap’ - tenminste, zo herinnert de hoofdpersooon
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zich het. Maar jaren later, bij het sorteren van oude brieven, ontdekt hij een nooit
verstuurde brief aan Mick Jagger, waardoor een witte vlek in zijn geheugen ineens
opgevuld wordt.

Mick Jagger
HELMUT NEWTON/SYGMA (ABC)

‘Beste Mick. Ik weet niet aan wie ik dit moet schrijven en daarom schrijf ik het
maar aan jou. Gistermiddag bij Guido - ik heb je over hem al eens geschreven - is
er iets gebeurd dat ik niet wilde. In mijn eerdere brief over Guido heb ik je verteld
dat er tussen ons niets bijzonders was, maar na gisteren... Ik schaam mij zo. Als ze
er achter komen, worden we van school gestuurd, dat is zeker. Ik vond het eng, maar
niet eens vies of smerig. (...) Ik wil heel eerlijk tegen je zijn: toen Guido en ik 't
deden, luisterden we naar I just wanna make love to you.’
Deze brief, plus een later bij een oude vriend gevonden verhaal van Guido uit een
schoolkrant brengt de ‘weggestopte’ herinnering aan een vrijpartij met Guido weer
tot leven. Dan volgt ook het besef van schuld, omdat de hoofdpersoon weet dat de
zelfmoord een gevolg is van het feit dat hij een belofte gebroken heeft (de belofte
om nooit met een meisje te gaan). Alles komt samen tegen het einde van het boek.
De ‘ik’ ziet in zijn dromen Mick Jagger en Guido in elkaars armen liggen en ontmoet
eindelijk zijn held in levenden lijve als hij hem moet interviewen voor een
televisieprogramma. ‘Love in Vain - denk ik en ga vragen stellen.’
Dit wat magere plot vormt slechts de ruggegraat van Brieven aan Mick Jagger,
want er staan nog veel meer verhaaltjes in deze roman. Steeds maakt Büch sprongetjes
in tijd en ruimte, en rijgt herinnering aan herinnering. Omdat alle herinneringen met
Mick Jagger verbonden zijn, kunnen verschillende periodes uit het leven van de
hoofdpersoon moeiteloos in elkaar overlopen. Een goed procédé, en wat compositie
betreft is Brieven aan Mick Jagger dan ook een redelijk geslaagd boek - al hadden
er van mij wel meer brieven aan Jagger in mogen staan.
Waar ik enige moeite mee had bij het lezen van deze roman, en dat is iets waar ik
bij Büch wel vaker moeite mee heb (zoals bij zijn ‘rode burleske’, Links!) is dat er
eigenlijk zo weinig substantieels in verteld wordt. Er wordt vooral heel veel herinnerd,
op een manier alsof iemand die je niet kent je zwijgend oude foto's laat zien van
mensen die je ook niet kent, terwijl hij met porren in je zij aangeeft dat je dit toch
echt heel belangrijk moet vinden. Het omsmeden van (dat neem ik tenminste maar
aan) persoonlijke herinneringen tot een goede roman is geen eenvoudige klus, dat
blijkt maar weer.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Natuurlijk kent de roman zijn goede momenten, zoals de scène waarin junkie-vriend
Edje het loodje legt op de tonen van Sister Morphine, de wat aangedikte beschrijving
van een Stones-concert rond 1970 en de scherpe observatie van de paniekerige
toestanden die de verslaving van de hoofdpersoon zo nu en dan met zich meebrengt.
Het sterkste punt van het boek is zonder meer het feit dat Büch erin slaagt over te
brengen wat het betekent om een echte fan van een popster te zijn. Alle belangrijke
momenten van je leven worden begeleid door songs van je held, en het terughoren
van die nummers betekent dan ook meteen dat je je herinnert waar je het nummer
voor het eerst hoorde of draaide, en wie er bij was (of niet!) en hoe je je toen voelde.
De belangrijkste waarde van veel popmuziek is een ‘nostalgische’ waarde, en Büch
heeft dat in ieder geval heel goed begrepen.
Daarnaast is Brieven aan Mick Jagger voor alle Büch-fans natuurlijk verplichte
aanschaf, omdat het hen weer wat meer inzicht geeft in het ‘Universum van Büch’,
waar de dichter-schrijver-journalist nu al zoveel jaren aan bouwt, en waarin sterren
als Bilderdijk, Goethe, Spinoza. Mick Jagger, een klein blond jongetje en Büch zelf
moeiteloos naast elkaar rondcirkelen over bibliotheken, begraafplaatsen, eilanden,
en provincieplaatsjes als Leiden en Wassenaar. Voor de constructie van dat
persoonlijke universum en de manier waarop Büch er steeds weer in slaagt andere
mensen voor zijn eigen fascinaties in te nemen verdient hij onderhand wel eens een
compliment, en dat kan hij van mij krijgen, ook al ben ik dan geen die-hard-fan.
■
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Een dichter met een slopende levensloop
Alain Teister wond er geen doekjes om
Verzamelde Gedichten door Alain Teister ■ Samenstelling Jeroen Boersma
en Erik van Muiswinkel Uitgever Bert Bakker, 222 p., f 29,90
Rob Schouten
‘Met harp noch luit, noch Orgel. Noch met een kunstig maatgezang, Maar met een
half verroeste Gorgel’, zo wenste de zeventiende-eeuwse dichter Focquenbroch, een
van de weinige echte drekpoëten uit onze literatuur, te schrijven. Tot de talloze
twintigste-eeuwse dichters en dichtertjes die hem nagorgelden behoorde zeker ook
Alain Teister (Jacques Boersma), die in 1979 overleed. Vrouwen en drank, zo zou
men zijn niet overdreven lange leven kunnen samenvatten, en het geldt ook voor zijn
poëzie, die in de jaren zestig en zeventig op de uiterwaarden van de toenmalige
parlando-literatuur werd geschreven. Teister was bekender om zijn slopende
levensloop dan om die gedichten, die eigenlijk alleen nog in bloemlezingen werden
aangetroffen. Onlangs maakte de verschijning van zijn Verzamelde Gedichten een
einde aan die vergetelheid. Een kleurrijk dichter van weleer (ik herinner me hoe hij
op de roemruchte Nacht van de Poëzie in het Concertgebouw van het podium
afstommelde, opgevangen door een piepjong ding), weer even voor het voetlicht
gehaald.
Voor de zoveelste keer in het voetspoor van Focquenbroch geschreven is het
gedicht ‘Opdracht aan de vioolbouwer’ waarin een lier wordt besteld, ‘een instrument
/ dat niet kan ruisen, niet bestemd / is voor de dichtmuzijk van het verlangen. / Maak
mij een krakend ding dat ik / elk ogenblik weer aan zijn uitgangspunt / kan hangen.’
Elders noemt hij poëzie ‘meer iets van op klompen / lopen, knarsen op het grint’.
In de drie bundels die tijdens zijn leven verschenen, De huisgod spreekt (1964),
De ziekte van Chopin (1971) en Zenuwen, dame? (1977) praktizeerde hij een
anti-‘poëtisch’ gevoel dat dicht in de buurt van Remco Camperts
melancholiek-ironische levenskunst ligt. Dat het ondanks het afzweren van de lijdende
Romantiek toch nog zeer om 's dichters eigen innerlijk ging, vertelt ‘Onderwerp’:
‘waarover dan over mezelf (...) Wat ik ben, wat ik was, / en dat ik daar last / van
heb.’ - Klare taal, en als er één ding is dat je Teister niet kan verwijten dan is het dat
hij er doekjes om wond. Zijn makkelijke poëzie leunt onmiskenbaar tegen het light
verse aan, een trekje waarmee hij zich onderscheidde van zijn bentgenoten Jan
Emmens, William Kuik en Theo Sontrop, met wie hij zo'n dertig jaar geleden in het
Stichtse de groep ‘De luis’ vormde.
Melancholiek-ironisch egocentrisme was wel de motor van zijn poëzie maar zeker
niet het krachtigste bestanddeel. Zijn beste, tevens leukste poëzie vindt de lezer
helemaal in het begin van zijn loopbaan, in de afdeling ‘De kunstcriticus’ van ‘De
huisgod spreekt’. Heerlijke verzen over het kunstwereldje, waarvan hijzelf deel
uitmaakte, en zijn patois. ‘Het hedenmiddag ondergane geel/ van Jacob is een
zeldzame belevenis te noemen’ of ‘De schilderijen van Karel zijn / sterk. Ruimtelijk.
Decoratief. / Mooi van kleur. En met fijn / met echt beeldend vermogen / geborsteld
en gepenseeld.’ Met veel humor neemt hij daarin de artistieke blabla en de inteelt
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van beeldende kunst en haar kritiek op de hak. Ze zullen moeilijk verouderd raken.
Een exemplaar dat ik niet al uit bloemlezingen kende is het volgende.
Kees heeft een prijs want
hij heeft het beste schilderij gemaakt
volgens de jury. Een naakt.
Jesses. Geef mij maar Gijs,
die schildert ook niet van gisteren
en heeft tenminste geen onderwerpen.
Over slechte smaak valt niet te twisten.
Wij moeten ons eraan onderwerpen
dat de jury eenstemming voor Kees is,
en dat hij met al zijn naakten
het reisje mag maken
waar Gijs van blijft dromen.
Naar Rome
of all places.

Alain Teister

Ook de andere afdelingen van ‘De huisgod spreekt’ bevatten poëzie die Teister
daarna niet meer zou overtreffen. Heel karakteristiek en treffend zijn vooral de
gedichten waarin hij zijn vrienden, Peter Vos, William Kuik, Theo Sontrop ten tonele
voert: ‘Van Theo Sontrop dromen / is oppassen geblazen. / Men houdt daar zelfs
geen tekening van over, / maar voelt bij het ontwaken / een immens verbazen.’ Erg
actueel zou je Teisters aan Maria Magdalena gewijde vers kunnen noemen, waarin
de bijbelse haar held als een gek achterna loopt en bij het kruis verzucht: ‘Ik moet
naar huis gaan. / Wie weet of hij niet zondag zal verrijzen.’
Teister zelf werd gaandeweg meer zondagsdichter. Hij verwachtte niet meer van
poëzie dan wat divertissement voor hemzelf en de lezer, aan wie hij zijn leven zo'n
beetje uitdrukte. Dat brak hem in latere poëzie nogal eens op. Naarmate het bestaan
arbeidsintensiever en gedoemder werd, werd de poëzie slapper. ‘De ziekte van
Chopin’ biedt eigenlijk niet veel meer dan wat anekdotes over een leven van drank
en wijven, luiheid en de flipperkast. Wel geeft het een aardige illustratie van het
leven van de kunstenaarskolonie op Ibiza, waarvan Teister deel uitmaakte. Maar dat
leven zelf lijkt weinig meer dan een naar mediterrane breedten verhuisde Amsterdamse
kroeg. Het almaar zatte en rokkenjagende onderwerp van deze poëzie had dat ook
zelf wel in de gaten maar troostte zich met de gedachte dat het allemaal toch ‘alleen
nog maar mooi is en treurig, zoals alle helemaal mooie dingen zijn’. De naam Remco,
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die in dit tableau de la troupe nogal eens valt, bleef helaas een voorbeeld dat Teister
als dichter niet vaak zou evenaren.
Een van zijn poëtische hebbelijkheden was om oude dichters een beetje in hun
hemd te zetten. Hij deed het doorgaans vriendelijk, met Kloos bijvoorbeeld: ‘De zee
klotst absoluut niet voort, / drijft lui en loom het strand op, / maar een feit is dat mijn
ziel / zich daar wel in weerspiegeld ziet.’ Aan Buddingh' herinnert een op hetzelfde
strand gevonden mooi steentje, ‘een platte donkerrose gekleurde met / aardige, bleke
vlekken, / en walgend de zee in gesmeten / omdat het een plakje salami was.’ Tja.
Het modeverschijnsel dat Teister inmiddels een beetje was geworden zette na het
nog wel vrolijke Ibiza de neergang in. In ‘Zenuwen, dame?’ houdt de dichter zich
bezig met opportune zaken als scheiding en dood. Hij bleef er redelijk opgewekt
onder, een minor poet die niets meer ambieerde. Karakteristiek is zijn lange gedicht
over de bevrijding van Vietnam, waarin hij beschrijft hoe het vers door De Nieuwe
Linie werd geweigerd wegens de afwijkende inhoud, en hoe droef hem dat stemde,
veel meer dan het lot van Vietnam hem kon schelen. Inderdaad, de huisgod sprak.
Maar veel had hij niet meer op de verschrompelde lever. Zo liep het eigenlijk nogal
treurig af met het talent dat zijn vroege gedichten verraadden.
Teister, een sympathieke poète maudit, een half verroeste gorgel, die niet zijns
ondanks in enig Pantheon verzeild raakte, maar met een handjevol gedichten de jaren
zestig en zeventig opfleurde.
■
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Curieuze passanten in een Brabants landschap
Een tumultueuze jeugd vervat in een streekroman

Robert Vacher
GERARD SPEKMAN

Grensgebieden door Robert Vacher Uitgever: De Bezige Bij, 232 p., f
29,50
Frans de Rover
Het lijkt bijna een (ongeschreven) wet van schrijven en debuteren dat een debutant
schrijft over zijn jeugd. Robert Vacher presenteert zich met zijn debuutroman
Grensgebieden ogenschijnlijk als de zoveelste bevestiging van deze ‘wet’. Ik zeg
met nadruk ‘ogenschijnlijk’, want dit boek roept een wat vreemde, in ieder geval
uitzonderlijke atmosfeer op. Volgens de achterflap is Vacher in 1940 geboren - dat
is een minstens opmerkelijk geboortejaar voor een debutant anno 1988. Er wordt
gesuggereerd het boek een ontwikkelingsroman te noemen, ‘of het verslag van een
initiatie: bewondering, jaloezie, bezit en diefstal in het niemandsland tussen jeugd
en volwassenheid’. Dat zijn nogal algemene termen en motieven, die in deze roman
op een naar mijn gevoel archaïsche, om niet te zeggen: anachronistische wijze aan
de orde worden gesteld. Door de situering van de verhaalwereld in een gesloten
Brabantse gemeenschap deed het boek me soms aan bepaalde passages in de tot nu
toe verschenen delen van A.F.Th. van der Heijdens trilogie De tandeloze tijd denken;
de bijkans rituele wijze waarop de natuur wordt beleefd, waarop in dit geval
roofvogelnesten worden uitgehaald, riep me het werk van Thomas Rosenboom in
herinnering. Een uitzonderlijke atmosfeer: de sfeer van een literaire streekroman.
Vacher bewaart afstand tot zijn hoofdpersoon - een verteller registreert de
belevenissen van de zeventienjarige Mattias, zoon van een politieman en een aan
migraine lijdende moeder, die deserteert uit het strenge jezuïeteninternaat waarop
hij door zijn vader is geplaatst. Mattias is - zoals iedere puber - geobsedeerd door de
dood, die voor hem het eerst gestalte heeft gekregen in de schilderijen van een zekere
Dolman, ‘een jongen van in de dertig, met weinig haar en sluwe ogen die hij
samenkneep als hij iets gewichtigs zei of iets banaals, de binnenpret was van zijn
gezicht af te lezen’. Zo'n mededeling over die Dolman roept een zekere suspense op,
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maar Dolman als personage speelt verder in de roman geen rol meer. Dat
onuitgewerkte personagebeeld geldt voor verschillende romanfiguren: de vader (als
politieman lijkt hij in de geschetste ‘natuurwereld’ een sleutelrol te gaan spelen), de
moeder (haar migraine-aanvallen door een doodgeboren zoontje vind ik intrigerend),
de grootmoeder (‘Ze nam overal de tijd voor. Slachten deed ze met eveneel aandacht
en overgave als eten en drinken’), het jongere broertje (‘Zijn de zusjes er niet,
kinderlokker?’). In de eerste pagina's wordt op die manier een reeks van
verwachtingen gewekt die echter niet wordt ingelost.

Initiatie
Het gaat om Mattias' ontwikkeling zoals die wordt ingekaderd in de driehoek
Mattias-Dagmar-Stef. Dagmar is een meisje, zes jaar ouder dan Mattias, dat als
pleegdochter is aangenomen door Willem en Janske Gorij op het landgoed Wallsteijn
onder Zundert. Als zesjarige wordt Mattias voor het eerst door zijn vader met die
familie in kennis gebracht; Dagmar ontwikkelt zich tot een soort halfzusje van hem.
De zeventienjarige Mattias belt haar op wanneer hij besloten heeft het verstikkende
internaat te ontvluchten en per auto haalt ze hem op uit een of ander dorpscafé. Zo
keert hij terug op Wallsteijn. De oude Willem is inmiddels overleden en in diens
sterfbed, nu logeerbed, maakt de op aandrang van Dagmar ontklede Mattias een soort
initiatie mee. Ook hiervan geldt weer dat die scène veel verwachtingen wekt: Dagmar
bekent zich als een typetje dat op haar zestiende graag met een clubje jongens onder
leiding van een zekere Rudy optrok. ‘“Rudy werd niet geplaagd door gevoeligheden.
Ik was gek op ‘m. Ik wilde zijn zoals hij. Eigenlijk wilde ik een jongen zijn.” Ze
legde haar hand beschermend om zijn geslacht en kneedde het een beetje. “Ik wou
ook zo'n ding, net als jij, en net als Rudy, een penis, een pikhouweel, een lid, een
toverstok om kunstjes
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mee te doen, een sleutel, om deuren mee open te maken. Ik zag een lui vooral als
instrument van macht, begrijp je, Matti?”’ Matti begrijpt er niet veel van, zeker niet
als Dagmar nog verder gaat en een diepe emotie prijsgeeft: ‘Een jaar of zes geleden,
op een zomerdag, 't was over de dertig graden. Rudy liet me vastbinden, aan een
boom, een vliegden. Toen blinddoekten ze me, met zakdoeken, iemand trok m'n rits
open en m'n broek omlaag, op m'n enkels. Rudy had een zwiepende tak, een zweep,
waar hij mee in de lucht sloeg. Hij striemde m'n dijen, telde de slagen, het was of ik
in brand stond.’ Mattias raakt door deze variant op de Reviaanse
padvinder-met-hoed-nog-opgemarteld nauwelijks in vuur en vlam, zeker niet wanneer
Dagmar nog enkele pijnlijke plaagbeetjes uitdeelt. In de rest van de roman komt dit
aspect van Dagmar niet meer aan de orde, en daarmee blijft zo'n spannende scène
als een losse draad hangen.
De derde poot van de driehoek is Stef: een ‘jongeman’, weer zeven jaar ouder dan
Dagmar, die de rol van ex-liefdesvriend van haar speelt en zich min of meer over
Mattias - overigens tegen diens wil - ontfermt. ‘Na het ontbijt reed er een rode
Mercedes het achtererf op, waar Stef uit stapte, zijn sluike donkerblonde haar was
sinds de begrafenis van Willem Gorij veel langer geworden, het hing op zijn
schouders.’ Deze nozemachtige figuur ontpopt zich door zijn bravoure, drankgebruik
en vrouwenkennis als een soort Jan Cremer uit het Zundertse of Bredase anno... Ja,
anno wanneer? Want de schildering van de hele ambiance waarin Mattias zijn
‘ontwikkeling’ doormaakt is voor mij, als geboren en getogen straatkind, van een
schier oninvoelbare allure. De rode Mercedes rijdende Stef verdient blijkbaar grof
geld aan het uithalen en verhandelen maar ook verzamelen van nesten (‘horsten’)
van buizerds, ruigpootuilen, ransuilen, dwergarenden, haviken, sperwers, boomvalken
en wat Thieme's Wat vliegt daar? nog meer aan gevederde vrienden opsomt. Ondanks
zijn overmatig drankgebruik beklimt hij als een slingeraap de hoogste bomen om
zijn prooi te bemachtigen.
In het schemergebied tussen boswachterij en stroperij beleeft Mattias aan de hand
van Stef en indachtig zijn grote, schone liefde Dagmar heel wat avonturen. Het zijn
echter voornamelijk avonturen die zijn - naïeve - wereldbeeld ontluisteren. Dit alles
culmineert in de zelfmoordpoging van Dagmar waardoor ze in een kliniek wordt
opgenomen. Al eerder heeft Mattias zich echter meester gemaakt van haar nogal
poëtisch getoonzette dagboeken; het lijkt romantechnisch de aanleiding om een beeld
te kunnen schetsen van Dagmars ontwikkeling. Ook de ontwikkeling van Stef, die
evenmin gelukkig is, komt aan de orde, evenals - in korter bestek - de
wederwaardigheden van nog minstens tien of misschien wel vijftien andere passanten.
Aan het eind van het verhaal, wanneer ook nog even (volstrekt overbodig) de ervaring
van Mattias met ‘werken’ beschreven is, raakt onze zeventienjarige het spoor bijster
in drank en emotie. Met de dagboekschriften van Dagmar achter zijn broekband staat
hij half hallucinerend aan de rivier tussen hoge bomen en kijkt naar een aan vliegende
blauwe reiger: ‘Op een modderstrandje op de andere oever streek hij neer en bleef
hij onbeweeglijk staan, met tussen de schouders getrokken kop, verstard, net als
Mattias, roerloos.’ Het is - eindelijk - een moment van rust in de roman: dit is dan
ook de slotzin.
Mattias zal terugkeren naar ouders en internaat, maar wat hij nu precies aan
ontwikkeling heeft doorgemaakt, blijft mij tamelijk duister. De roman is een
opeenstapeling van couleur locale-taferelen, vaak heel kleurrijk, vermengd met
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motieven van seksualiteit en dood, waardoor de personages ondergesneeuwd raken.
Het door velerlei tegenstrijdigheden niet in een tijd te plaatsen beeld (waarmee ik
iets anders bedoel dan een ‘tijdloos beeld’) dat overblijft, is dat van een eindeloze
stoet curieuze passanten in een Brabants landschap. Ik sprak eerder van een literaire
streekroman, omdat er zeker van literaire pretentie sprake is. Maar na herhaalde
lezing en afweging neig ik ertoe te zeggen dat dit boek een mislukte streekroman is.
■
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Schrijversstemmen
Het kan gebeuren dat je eigenlijk een boek zou moeten lezen voor je lijst, terwijl de
omstandigheden tegen zitten: in huis zitten overal mensen te praten en te lachen, in
alle kamers slaan radio's en tv's te blèren, of je wordt door je moeder gedwongen je
kamer op te ruimen en ook nog eens de hele afwas te doen, of het is zo mooi weer
dat het verraad zou zijn om binnen te blijven zitten. In zo'n geval kan een cassetteboek
uitkomst bieden. Je zet je walkman op en doet je karweitjes of maakt een mooie
wandeling of fietstocht door bos en hei, terwijl het boek vanzelf je geest binnensijpelt.
Bladzijden omslaan hoeft niet eens. Luisteren is genoeg. Het aardige van de
cassetteboeken van uitgeverij I.C. is dat ze door de schrijvers zelf zijn voorgelezen.
In de serie ‘Hun eigen stem’ zijn onder andere uitgebracht: Verhalen van Maarten 't
Hart, Casablanca van Adriaan van Dis, Eb en vloed van F.B. Hotz, Mens van Leo
Vroman, Koot graaft zich autobio van Kees, van Kooten, Het bittere kruid van Marga
Minco, Tot zoens van Remco Campert en De Tot zoenskleine blonde dood van
Boudewijn Büch. Sommige cassetteboeken hebben een speelduur van negentig
minuten en kosten f 24,50; andere duren twee uur en kosten f 29,50. Ze zijn
verkrijgbaar in de boekhandel.

Boek als tijdschrift
Er zal langzamerhand wel geen scholier meer te vinden zijn die nog nooit van het
verschijnsel Bulk Boek heeft gehoord. Sinds 1971 zijn er al meer dan honderdvijftig
titels uitgebracht in deze serie, eerst op het formaat van een kleine krant, tegenwoordig
nog steeds op goedkoop papier gedrukt maar met een kleurige glansomslag en een
nietje, zodat het er uitziet als een tijdschrift. Veel klassieke werken uit de Nederlandse,
maar ook uit de Franse, Engelse en Duitse literatuur zijn in deze reeks verschenen.
Voor het komende schooljaar yaan op het programma: De kroongetuige van Maarten
't Hart, Quissama van F. Springer, Montyn van Dirk Ayelt Kooiman. De uitvreter,
Titaantjes en andere verhalen van Nescio (net uit), De zilveren kogel van A. Alberts,
Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus, en twee
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themanummers over het landschap in de poëzie en over de negentiende eeuw. Alle
boeken zijn compleet; er worden nooit verkorte versies uitgegeven. Elk Bulk Boek
bevat een inleiding, waarin het leven en werk van de betreffende schrijver worden
besproken. Reeds verschenen titels kunnen nabesteld worden (f 4,- voor het oude
kranteformaat, f 5,- voor het nieuwe tijdschriftformaat). Een collectief abonnement
(minimaal vijftien exemplaren) kost f 22,- en een individueel abonnement f 39,-.
Daarvoor ontvangt men acht Bulk Boeken en twee literatuurkranten per jaar. Men
kan zich hiervoor opgeven bij Bulkboek, Postbus 67, 3770 AB Barneveld.

Eenzaamheids-problemen
Vergelijkbaar met de Bulk Boekenreeks is de tamelijk recente serie Budget Pockets.
Ook hier gaat het om goedkope uitgaven van boeken bedoeld voor middelbare
scholieren, zij het dat de Budget Pockets zich minder op literatuur en meer op
nonfictiegebied en marginalia richten. In de eerste reeks (heel kleine boekjes die in
een handpalm passen, op zogenaamd oblongformaat, dat wil zeggen langwerpig)
vinden we de titels Uit het leven van Keetje Tippel door Neel Doff, Pretparken door
Freek de Jonge, Een snoek als veerman door Anton Koolhaas en Jongensleed door
Jan Cremer. Deze boekjes kosten f 2,50 per stuk (alleen leverbaar per twintig of meer
stuks). In de tweede serie (ook langwerpig maar iets groter) zitten titels als Groeten
van Rottumerplaat van Jan Wolkers en Dagboek van Rottumerplaat van Godfried
Bomans. Beide schrijvers brachten in 1971 een week in hun eentje door op het
onbewoonde kleinste Waddeneiland, en reageerden daar heel verschillend op.
Wolkers, als natuurliefhebber, had het zeer naar zijn zin, terwijl Bomans met
eenzaamheidsproblemen kampte. Dit pakket van vier boeken, waarin ook van J.M.A.
Biesheuvel Storm op zee zit en van Marga Minco De glazen brug, kost te zamen een
tientje met een minimale afname van twintig stuks. De Budget Pockets zijn dus echt
bedoeld voor klassikaal gebruik en niet zozeer voor de individuele geïnteresseerde.
Bestelbaar in de boekhandel, maar ook via Distributiecentrum DOP, antwoordnummer
11004, 2509 VE Den Haag.

Geen lichte kost
Uitgeverij Wolters-Noordhoff verzorgt een hele serie tijdschriften die op school als
lesmateriaal gebruikt kunnen worden, maar ook door scholieren zelf, die er dan een
abonnement op kunnen nemen. Voor de lagere klassen heb je Bumper en Tikker.
Hierin gaat het over jeugdliteratuur. Er staan fragmenten in uit boeken van
bijvoorbeeld Evert Hartman, Tonke Dragt, Guus Kuijer (in Tikker), maar ook
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interviews en gedichten. In het midden van het blad staan vragen en opdrachten naar
aanleiding van de teksten. Het laatste nummer van Bumper heeft als thema ‘dromen’
en ik werd er een beetje somber van: al die problemen! De verhalen of boekfragmenten
gaan over een jongen die kanker heeft en doodgaat, een meisje met een eetverslaving,
een jongen die dik en dom is en op school gepest wordt, een meisje dat bij zichzelf
telepathische gaven ontdekt en daar bang van wordt, een in Nederland opgegroeide
Turkse jongen die niet terug naar Turkije wil. Geen lichte kost, maar ja, het leven
als kind schijnt minder zorgeloos te zijn dan het ooit geweest is, en misschien was
het wel helemaal nooit zorgeloos. Voor de hogere klassen heb je het blad Diepzee
en dit lijkt me nuttig voor scholieren die een beetje bang zijn om de bibliotheek
binnen te stappen, omdat ze dan overweldigd worden door een kast met boeken
waaruit ze niet weten wat te kiezen. Diepzee kan je op een spoor zetten, doordat het
schrijvers introduceert op een toegankelijke manier en aansprekende fragmenten
afdrukt. Het blad ziet er aantrekkelijk uit, niet te saai maar ook niet gewild populair.
Ook voor de hogere klassen zijn Sirene en Diver. Het eerste voor het Duitse
taalgebied, het tweede voor het Engelse. De opzet is hetzelfde: fragmenten uit boeken,
beschouwingen, introducties van en interviews met bekende schrijvers, en hier en
daar een reportage over hoe scholieren met de boeken (examenlijsten!) omspringen.
Het niveau leek me hoog en dus niet altijd even makkelijk. Als ik terugkijk naar mijn
eigen middelbare-schooltijd en bedenk hoe lang het duurde voordat ik me over de
drempel heen zette om echt een boek in een vreemde taal te lezen, neem ik mijn petje
af voor de scholieren die dit aankunnen. Malcolm Bradbury's Rates of Exchange
bijvoorbeeld waarvan in de laatste Diver een fragment staat afgedrukt, leest verre
van makkelijk met al die taalgrapjes en toespelingen op de riten van het Oostblok.
Er is weliswaar een verklarende woordenlijst bijgevoegd (ook voor de andere stukken),
maar ik kan me nog goed herinneren hoe vervelend ik het vond om steeds maar weer
iets te moeten opzoeken; je kon het natuurlijk ook nalaten, maar de verleiding was
groot als dat lijstje toch onder handbereik was, en dat opzoeken werkt zo vertragend!
Hoe dan ook, als middelbare scholieren inderdaad goed uit de voeten kunnen met
bladen als Diver en Sirene, is het nog niet zo slecht gesteld met het niveau van het
moderne-talenonderwijs. Voor een abonnement op deze bladen (collectief zijn ze
goedkoper dan individueeel) kunnen belangstellenden zich richten tot
Wolters-Noordhoff, postbus 58, 9700 MB Groningen.

Klassiekers

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

De meeste middelbare scholieren gaan naar de bibliotheek als ze een boek willen
lezen, en dat is ook heel verstandig, anders ga je er financieel aan ten onder. Toch
zijn er verschillende pocketseries verkrijgbaar met goedkope uitgaven die in
voorkomende gevallen goed van pas kunnen komen. Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar
bijvoorbeeld heeft een serie met klassiekers uit de Nederlandse literatuur, met boeken
als Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen, Schuim en as van Slauerhoff, Dorp aan
de rivier van Antoon Coolen en diverse titels van Vestdijk en Bordewijk. Deze boeken
kosten in het algemeen f 15,-. De Salamander-reeks van Querido is ook goedkoop
(tussen de f 10,- en f 15,-) en er zijn honderden titels uit de Nederlandse literatuur in
verschenen, van klassiek tot modern. De Rainbow-pockets ten slotte, uitgegeven
door Maarten Muntinga kosten allemaal f 10,- en hierin verschijnt naast bekend (en
tamelijk recent) Nederlands werk, zoals bijvoorbeeld Geen gewoon Indisch meisje
van Marion Bloem, ook veel vertaalde literatuur, vooral uit het Engels en Amerikaans.

Misdaadagenda
Scholieren kunnen tegenwoordig geloof ik uit wel vijftig verschillende agenda's
kiezen, variërend van een Garfield-agenda tot de milieu-agenda en alle onderwerpen,
zoals popmuziek, sport, strips, schaken en vrouwen die daar tussen liggen. Ik heb
nog op een school gezeten, waar alle leerlingen samen met de schoolboeken en het
kaftpapier een agenda uitgereikt kregen, die ze ook verplicht waren te gebruiken.
Iets frivools als de destijds begerenswaardige Rijam-agenda was eenvoudig verboden.
Dat de leerlingen hier erg onder leden, kan ik niet zeggen, want iedereen begon
natuurlijk onmiddellijk het saaie geval vol te plakken met plaatjes van zijn eigen
voorkeur. Zelf had ik nogal plezier in de Beatles en Sandy Shaw, kan ik me
herinneren, en zo werd het, aangevuld met songteksten en modefoto's (minirokken,
op-art) toch nog een aardig geheel. In de hogere klassen, toen de verplichte agenda
intussen was afgeschaft, kwam de ‘Rijam’ dan onder handbereik, maar die vond ik
toen te kinderachtig met al die foto's van popgroepen, jongens op brommers en
smachtende meisjes met lange haren. Ik hield het liever op een ‘kale’ agenda, waar
ik af en toe iets moois en bijzonders in plakte: een strip van Moem bijvoorbeeld,
waarvan ik de enige was die hem leuk vond, of iets van Dali, waarvan ik ten onrechte
dacht dat ik als enige hem leuk vond. Hoe dan ook, ik hield toen niet van
geprepareerde agenda's waarmee je als bezitter iets van je hobby's of stellingnames
in het leven uitdraagt en dat doe ik eigenlijk nog steeds niet. Wat verder niet wegneemt
dat er best mooie verkrijgbaar zijn. De Literaire Agenda 1989 (uitgegeven door
Kwadraat, f 22,50) hinkt een beetje op twee gedachten. Enerzijds is hij duidelijk voor
scholieren bedoeld: je kunt er je lesrooster in invullen met klaslokalen, er is ruimte
gereserveerd voor proefwerk- en rapportcijfers. Anderzijds loopt hij van januari tot
december 1989 en is er een apart supplement voor het laatste trimester van dit jaar
1988. Dat lijkt me heel onhandig. Ten eerste moet je als scholier halverwege het
schooljaar omschakelen van het supplement op de echte agenda en bovendien wil je
bij het begin van het volgend schooljaar waarschijnlijk weer met een schone lei
beginnen en heb je dus een nieuwe agenda nodig, zodat de helft van deze ongebruikt
zal blijven. Wat het thema van deze keer betreft. Moord en misdaad in de letteren.
- daar kleeft één belangrijk bezwaar aan dat rechtstreeks met het genre zelf te maken
heeft: zo'n fragment zegt niet zo veel. Van een stukje uit een ‘gewoon’ literair werk
kun je dat vaak al zeggen, maar daar staat dan soms tegenover dat althans de stijl
van de schrijver er duidelijk uitspringt of dat er toch sprake is van de een of andere
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afgeronde anekdote. Juist bij thrillers en detectives gaat het om de spanning van het
héle boek. En wat moet je dan als lezer met een fragment? Samensteller Hans van
Straten heeft dit bezwaar proberen te ondervangen door relatief veel gedichten op te
nemen, waar misdaad een rol in speelt, en ook stukken van schrijvers die op het
eerste gezicht niet echt in het genre thuishoren, zoals Thomas Rosenboom, E. du
Perron, J.A. Deelder, Michiel Berkel, Bart Middelburg, Louis Couperus en Hans
Plomp. Dat is allemaal verdedigbaar (een genre is zo lang als het breed is), maar het
betekent wel dat van een aantal echte thrillerauteurs, zoals daar zijn Theo Capel, J.N.
Meijsing, Willy Corsari, Paul Binnerts, René Appel. Ina Bouman of Bert
Hiddemageen fragmenten opgenomen zijn. Bij zo'n overzichtelijk gebied als de
Nederlandse thriller een gemiste kans.
BR
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Tijdschrift
Frits van Oostrom verstaat de kunst om ons een ingewikkelde wetenschappelijke
discussie als een spannend spoorzoeken voor te schotelen. Van Oostrom is
gespecialiseerd in de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen, een periode die
voor velen doorgaat als een weinig toegankelijk gebied van onze letterkunde. In
Literatuur (1988/5) laat hij zien dat dat met betrekking tot het zogenaamde
Gruuthuse-handschrift tot nogal uiteenlopende visies heeft geleid. Het probleem met
middelnederlandse teksten is vaak dat je zelden precies weet of je een oorspronkelijk
of een, ook in de middeleeuwen gemaakte kopie voor je neus hebt en of je verzen
leest van één auteur of een compilatie van verschillende dichters. Over het
Gruuthuse-handschrift lanceerde professor K. Heeroma zo'n twintig jaar geleden een
opmerkelijke theorie. In tegenstelling tot wat men steeds aannam, beschouwde hij
dat handschrift niet als een bloemlezing van berijmde gebeden en (liefdes)gedichten,
bijeengeschreven door verschillende kopiisten tussen 1350 en 1400, maar als een
samenhangend geheel van verzen van de dichter Jan Moritoen, die in Brugge aan
het einde van de veertiende eeuw in artistieke kringen leefde en zijn eigen
liefdesperikelen in deze poëzie zou hebben vastgelegd. Hevig was de kritiek van
wetenschappelijke zijde op Heeroma's theorie. Zijn bewijsvoering zou een wankel
kaartenhuis zijn en de bevlogen professor werd niet gehinderd door enige kennis van
zaken op het gebied van de codicologie. Volstrekt vernietigend is de opmerking van
W.P. Gerritsen, die Heeroma zou willen feliciteren met zijn verbeeldingskracht en
creatief vermogen als hij zijn bevindingen maar niet onder de noemer
wetenschappelijk onderzoek had gepresenteerd. Uiteraard bijt Heeroma, die behalve
hoogleraar ook dichter is, terdege van zich af. Door deze rel werd het
Gruuthuse-onderzoek voor neerlandici nogal besmet gebied. Wie zich met dit
handschrift wilde bezighouden moest altijd eerst stelling nemen pro of contra de
visie van Heeroma. Maar langzamerhand komt het onderzoek op gang en het leuke
van Van Oostroms stuk in Literatuur is nu dat hij signaleert dat het tij een beetje aan
het keren is. Margriet Rierink, die een proefschrift over het Gruuthuse-handschrift
voorbereid, is met een aantal andere onderzoekers van mening dat Heeroma toch op
het goede spoor zat met zijn theorie dat de verzen in het handschrift door één auteur
zijn geschreven. ‘Het is mijn stellige overtuiging dat de wetenschap hem op bepaalde
punten gelijk zal moeten gaan geven,’ zegt zij. Van Oostrom zelf, die eveneens een
generatie jonger is dan Heeroma, is ook positiever over diens prestaties dan Heeroma's
tijdgenoten. Hij prijst zijn intuïtie en inlevingsvermogen: ‘Misschien is er soms toch
inderdaad een dichter nodig om een andere dichter te vangen.’ Er zijn zieners en
zwoegers in de wetenschap. Verderop in Literatuur interviewt E.B.M.J. Blomme
(niet Emile Blomme) literair criticus K.L. Poll (niet Bert). Poll houdt niet van het a
priori amicale van het gebruik van de voornaam, legt hij Blomme uit. In zijn visie
is de ware criticus in de eerste plaats een schrijver. De combinatie academisch docent
en criticus heeft niet zijn grootste voorkeur. Poll zelf schrijft behalve kritieken ook
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poëzie, essays en één roman. Hoewel hij zich nadrukkelijk distantieert van de
persoonsverering ten tijde van Forum is hij wel een groot voorstander van de
persoonlijke kritiek. Een criticus moet niet te veel analyseren, vergelijken, beroemde
voorbeelden noemen et cetera volgens Poll. Een aanstekelijk geformuleerd oordeel
is hem het liefst.
EVA COSSEE

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (2)

Maarten 't Hart. De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

2. (3)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

3. (-)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

4. (1)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Ambo/Agathon, f 35,50)

5. (7)

Marten Toonder, Als dat maar goed gaat
(De Bezige Bij, f 21,50)

6. (4)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

7. (5)

Roald Dahl, De boekhandelaar en de
chirurg (Meulenhoff, f 16,90)

8. (9)

Marten Toonder, Als je begrijpt wat ik
bedoel (De Bezige Bij, f 10,-)

9. (6)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

10. (8)

Robert Ludlum, De Icanisintrige
(Luitingh, f 29,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (5)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)
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4. (3)

De triomftocht van Oranje, EK '88 Red.
Ben de Graaf (M&P, f 24,90)

5. (4)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

6. (9)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

7. (6)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

8. (-)

Roger Nelson, Prince, de biografie
(Luitingh/Loeb, f 24,90)

9. (8)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

10. (-)

Verrassen met yoghurt (Nederlands
Zuivelbureau, f 5,95)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
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Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Gered

Bas Heijne
Een van mijn favoriete televisieprogramma's van het afgelopen jaar was de serie
documentaires van de Evangelische Omroep waarin mensen uitvoerig mochten
vertellen over de lange weg naar het geloof - God verandert mensen heette dat
programma. Bekeerlingen werden over hun zondige leven ondervraagd door een
man met een lege predikersblik in zijn ogen, die zichtbaar genoot van zoveel
verdorvenheid. Twee volslagen alledaagse zusjes uit het hart van Zuid-Holland
bekenden hem bijvoorbeeld hun fascinatie voor de duistere krachten van het occulte
en vertelden ook hoe zij gesmacht hadden naar gemeenschap met de dood in eigen
persoon, alvorens gered te worden door een baardige sociaal werker in het plaatselijke
christelijke jeugdhonk De Spijker. Een drankzuchtige onderkoning van de
Amsterdamse onderwereld biechtte met hese stem dat hij in zijn wereldse hoogtijdagen
aan iedere vinger tien vrouwen had kunnen krijgen, dat zijn geluk toentertijd slechts
in alcoholpercentages kon worden uitgedrukt, dat hij loog, stal en bedroog ter
meerdere glorie van zichzelf. En toen was daar die heilsoldate.
Het is gemakkelijk om te schamperen over dergelijke bekentenissen, maar ik moet
bekennen dat ik ze behalve hilarisch, toch vooral ontroerend vond. De oprechtheid
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waarmee de zondaars hun verhaal vertelden, verleende hun bekering een
geloofwaardigheid die schril afstak bij de weke schijnheiligheid van de interviewer.
Dat deze mensen in handen waren gevallen van een religieuze maffia viel natuurlijk
te betreuren, maar het was duidelijk dat ze gevonden hadden wat ze zochten. Hun
ervaring was authentiek. Ze waren werkelijk gered, dat was aan alles te zien.
Mijn romantische interpretatie van hun situatie valt gemakkelijk te verklaren. Zelf
ben ik ook eens gered. Niet door een jeugdwerker, niet door een heilsoldate of door
Jezus Christus, maar door een boek.
Tien jaar geleden werd ik geteisterd door een groot en langdurig liefdesverdriet.
Ik was bedrogen, verraden, verlaten. Ik was achttien en veel ongelukkiger dan ik ooit
had gedacht te kunnen zijn. Mijn leven, dat mij altijd een schoolvoorbeeld van zinvolle
harmonie had geleken, bleek een misplaatste grap te zijn, een pijnlijke practical joke.
Nachtenlang zwierf ik door de straten van de stad waarin ik woonde, hield lange
monologen tegen de sterren, huilde klaaglijk naar de maan, verloren zoals alleen
verstoten geliefden kunnen zijn. Wanneer ik tijdens die nachtelijke omzwervingen
een gelovige oplichter tegen het lijf was gelopen, dan deelde ik vandaag waarschijnlijk
folders uit bij het Centraal Station.
In plaats daarvan begon ik te lezen.
Ik las boeken waar ik weinig of niets van snapte. Boeken die alles moesten
verklaren, boeken waarvan ik hoopte dat ze de sleutel tot mijn ongeluk zouden
bevatten. Ik beet mijn tanden stuk op Nietzsche. Mijn geest struikelde over Freud,
gleed uit over Wittgenstein, werd gevloerd door Mario Praz. Ik vond niet wat ik
zocht, maar niettemin boden deze auteurs mij een uitzicht op een volkomen onbekende
wereld, waarvan dus nog iets te verwachten viel.
Toen, op een avond, nog altijd wanhopig, sloeg ik de Belijdenissen van Augustinus
open. Het bleek het boek te zijn dat mij redde. Net als de bekeerlingen uit het
EO-programma weidt Augustinus in zijn gedenkschriften breed uit over zijn zonden,
net als bij hen dienen die profane herinneringen slechts tot contrast van Gods
heerlijkheid. Die heerlijkheid kende ik niet, zou ik ook nooit leren kennen, maar wat
een ziel was die worstelde met het leven, wist ik wel. De Belijdenissen waren een
openbaring. Alles in dat boek had rechtstreeks betrekking op mijn ongeluk, het leek
voor mij alleen te zijn geschreven. Ik las het in één ruk, onderstreepte woord na
woord, zin na zin, kraste wilde uitroepstekens in de kantlijn, verheugde kreten en
hier en daar een hoopvol vraagteken.
Toen had ik boek uit. Ik was gered.
Weliswaar had Augustinus me niet kunnen overhalen om me in de armen van zijn
God te werpen (in zijn ogen was mijn soort liefde een van de weinige onvergeeflijke
zonden, en de juistheid van die liefde was nu juist het enige waar ik niet aan twijfelde),
maar zijn nietsontziende bekentenissen, zijn langzame overwinning op zichzelf,
hadden mij wel gewonnen voor het leven.
De intensiteit van die bekering ebde in de loop der jaren langzaam weg. Ik las
andere boeken, overleefde nieuwe rampen, maar de beduimelde pocketeditie van het
boek behield zijn speciale plaats in mijn boekenkast: ik beschouwde het als een soort
geestelijke eerste-hulpdoos waar ik in noodgevallen naar zou kunnen grijpen.
Maar ik deed dat nooit, en de reden waarom is me eigenlijk nu pas duidelijk.
Onlangs haalde ik het boek uit de kast om er iets in op te zoeken en mijn oog viel
op de onderstrepingen, uitroep- en vraagtekens. Ik las opnieuw de zinnen die me tien
jaar geleden zo in vervoering hadden gebracht. Ze zeiden me niets. Met de beste wil
van de wereld kon ik niet zien hoe al die driftig aangestreepte frases en zinnen voor
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mij persoonlijk van betekenis konden zijn geweest, iaat staan hoe ze mij hadden
kunnen redden. Ik dacht aan de omstandigheden waaronder ik het boek las, en kon
mij ook niet meer voorstellen hoe ik zo gruwelijk had kunnen lijden onder de afwijzing
van een volslagen onbenul.
Zo gaat het waarschijnlijk met alle openbaringen; ze zijn per definitie tijdgebonden.
Het lezen van de Belijdenissen is inmiddels een herinnering te midden van andere
herinneringen geworden.
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[8 oktober 1988 - Nummer 40]
Ter zake

Diny Schouten
Een week geleden werden de Booker Prize-nominaties bekend gemaakt: Peter Carey,
Oscar and Lucinda; Bruce Chatwin, Utz; Penelope Fitzgeraid, The Beginning of
Spring; David Lodge, Nice Work; Salman Rushdie, The Satanic Verses; Manna
Warner, The Lost Father. The Sunday Times biedt de zes hardcovers aan als pakket:
alle zes gesigneerd door de auteurs en toch slechts voor de normale winkelprijs.
Fitzgeraid en Rushdie wonnen de ‘Booker’ eerder, wat hen dit jaar kansloos lijkt te
maken: geen enkele auteur heeft in de twintigjarige geschiedenis de prijs voor een
tweede maal ontvangen. Onder de boeken die de shortlist net niet haalden zijn Doris
Lessings The Fifth Child (wel bij de eerste tien), en de kwaliteit van de keuze kan
wellicht ook beoordeeld worden op de (juichend besproken) romans die níét goed
genoeg werden bevonden: Muriel Sparks A Far Cry front Kensington, Molly Keanes
Loving and Giving, en Kingsley Amis' Difficulties with Girls. Wat van al het moois
gekocht (en dus in het Nederlands vertaald) gaat worden, ligt nog niet helemaal vast.
Chatwin en Rushdie hebben elk een Nederlandse uitgever (Bert Bakker en Veen,
respectievelijk). Van Marina Warner, die ook in Engeland het meest bekend is om
haar non-fictiewerk (een biografie over Jeanne d'Arc, de ‘Mariastudie’ Alone of All
her Sex en het iconografisch-feministische onderzoek Monuments and Maidens),
verschijnt dit jaar voor het eerst een Nederlandse vertaling: De enige onder de
vrouwen, bij uitgeverij Contact. Contact kocht inmiddels ook de rechten van The
Lost Father. Uitgeverij De Arbeiderspers, waar Theo Sontrop het ooit probeerde met
eerder werk van Peter Carey (‘maar dat hebben we opgegeven’), kocht de rechten
van David Lodges Nice Work, waarmee Sontrop uitgeverij De Prom net voor was.
Voor wat mogelijk tijdens ‘Frankfurt’ (deze week) nog aangeboden wordt (Carey
en Fitzgeraid) heeft alvast een der gegadigden, uitgever Toine Akveld van Unieboek,
zichzelf beloofd ‘zich rustig te gedragen’.
‘Ach, telkens probeert iemand het weer,’ is het commentaar van de secretaris van de
Vereniging die de Belangen des Boekhandels bevordert. Afgelopen week stond de
advertentie van Dickens Bookshop in NRC Handelsblad en Het Parool: ‘Uw Engelse
boeken en paperbacks, fiction en non-fiction, even goedkoop als in Engeland: £ 1 =
f 3,50.’ Dat maakt nogal verschil met de omrekentabellen voor de reguliere import,
die afhankelijk van de prijs van het boek variëren tussen f 3,84 tot f 4,95. Hoe lapt
eigenaar Kappers van Dickens Bookshop hem dat, als we vragen mogen? ‘Gewoon,
door de boeken rechtstreeks te bestellen en zelf te transporteren,’ zegt Kappers, die
zijn winkel begon als uitvloeisel van zijn ‘bestelfonds’ voor scholen: ‘Ik nam telkens
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een paar extra exemplaren af van de titels die scholen bestelden, en zo heeft mijn
winkel een héél aardige voorraad.’ Kappers marge is de gebruikelijke uitgeverskorting,
‘en bestelkosten, die heb je nauwelijks, want je faxt gewoon je opdrachten.’ De
advertentie bevat echter niet de gehele waarheid: ‘Die omrekeningskoers klopt wel
hoor, maar er komt nog zes procent btw bovenop.’ Het commentaar van professionele
zijde, dat Dickens Bookshop ongetwijfeld alleen ‘de krenten uit de pap’ wil halen,
wordt krachtig bestreden: ‘Ik verkoop de hele pap.’
‘Wij als importeurs trekken erg veel geld uit om het juiste boek op de juiste plaats
te brengen, en van dat hele apparaat om via scholen en kranten bekendheid aan een
boek te geven profiteert zo'n man,’ is het commentaar van Wim van Loon,
verkoopdirecteur van Nilsson & Lamm. ‘Ik vind het heel naar, maar wat doe ik
ertegen?’ ‘Maar meestal houdt het ook wel weer op,’ troost Van Loon zich: ‘Boox
in Utrecht probeerde het, maar die zijn er al niet meer actief mee.’
Steinbecks The Grapes of Wrath beleeft volgend voorjaar zijn vijftigste verjaardag.
Om dat te vieren komt Viking/Penguin, dat er jaarlijks honderdduizend pockets van
verkoopt, uit met een fraaie gebonden jubileumuitgave, maar ook met Steinbecks
volledige dagboeken en research-aantekeningen uit de tijd dat hij aan het boek werkte:
Working Days: The Journals of The Grapes of Wrath. Sinds de verschijning in 1939
is The Grapes of Wrath - het epos van een familie uit Oklahoma die in de
migrantenkampen van Californië terechtkwam - als sociaal protest tegen de ‘Grote
Depressie’ een klassiek boek geworden. Nobelprijswinnaar Steinbeck (hij kreeg de
prijs in 1964) stierf in 1968.

Van Joseph Hellers nieuwe roman Picture This - met ‘onze’ Rembrandt zo goed
als in de titelrol - verschijnt begin november de Nederlandse vertaling: Verbeeld je,
bij uitgeverij De Prom/Anthos; en niet bij Agathon, zoals ten onrechte in deze rubriek
werd vermeld. Uitgever Robbert Ammerlaan verwelkomt ‘Joe’ Heller ter gelegenheid
van de verschijning in Nederland; het bezoek zal een week in beslag nemen.
Ammerlaan heeft als voormalig uitgever van Agathon ook John Irving meegenomen
naar zijn fonds De Prom/Anthos, een nieuw ‘sub-imprint’ van de Baarnse uitgeverij
Bosch & Keuning. De vertaling van Irvings A Prayer for Owen Meany verschijnt in
april 1989. Om de rechten ervan is evenmin als om die van Heller tussen beide
uitgevers gevochten, bezweert Ammerlaan, die zich kan beroepen op de ‘persoonlijke
band’ met zijn auteurs, die hen ertoe bracht om met hem over te stappen naar zijn
nieuwe uitgeverij.
Tien jaar kostte het Leonard de Vries om een uitgever te vinden voor zijn project:
de heruitgave van (Nederlandse) Achttiende-eeuwse romans. Uiteindelijk lukte het
bij Agathon, waar binnenkort de eerste deeltjes zullen verschijnen met werk van
Gerrit Paape, Willem Bilderdijk en Elisabeth Maria Post, plus een Hollandse
‘Robinsonade’. De Vries vreest bij de recensenten een even hoge drempel te
ontmoeten: ‘Wat ik in de vijftig jaar dat ik boeken heb gemaakt nog nooit heb gedaan,
is de recensenten met een persoonlijke brief benaderen om ze te overtuigen.’ Dat
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ook de boekhandels huiverig reageren met mondjesmaat-bestellingen, bevestigt
uitgeefster Marjo Ariës van Agathon: ‘Het publiek ziet er waarschijnlijk meer in dan
de boekhandel.’ Het vermag De Vries' enthousiasme niet dempen. Van de duizend
oorspronkelijke romans heeft alleen Sara Burgerhart het overleefd, tot verbijstering
van De Vries, die in Posts Reinhardt, Paapes satire Reis door het apenland, Bilderdijks
‘science-fictionverhalen’ (‘Vijftig jaar vóór Jules Verne’) en het anoniem verschenen
De Walcherse Robinson onvermoede schatten ontdekte. De Universiteit van
Amsterdam bracht de laatste jaren uit de hele wereld de zeer moeilijk vindbare titels
bijeen. ‘Een gigantische job,’ aldus De Vries, die dankbaar putte uit de inmiddels
gereedgekomen short title-catalogus. Hij kenmerkt Elisabeth Maria Post als een
groots schrijfster: ‘Reinhardt is een zeer spannend boek over de slavernij, en dat zou
je zo kunnen verfilmen.’ Alleen, geeft De Vries toe, de meer dan duizend pagina's
natuuren geloofsbeschouwing noodzaakte bekorting. Ook worden de boeken herspeld,
‘maar het Nederlands is zó helder, zo volstrekt verstoken van de bijvoeglijke
naamwoorden van de negentiende eeuw, dat de achttiende eeuw veel dichter bij ons
staat.’ Eigenlijk is het maar één groot misverstand dat De Vries hoopt recht te zetten:
‘De Verlichting is allerminst aan Nederland voorbijgegaan.’

Gedicht
In de steigers
Ik zag nog nooit een kathedraal
of hij had steigers: een portaal
of een rozet,
een straalkapel of een transept,
één stuk was altijd wel behept
met zo'n skelet.
Zo kwam er door de eeuwen heen
voor elke steen een nieuwe steen,
dus wat je ziet
aan middeleeuws bouwkundig schoon,
dat zag een middeleeuws persoon
in feite niet.
Met mensen gaat het net zo raar,
want elke nagel, elke haar
en elke cel
wordt steeds vervangen aan ons lijf.
Ik vraag me dikwijls af: ‘Ik blijf
mezelf toch wel?’

WILLEM WILMINK
Uit: Ze zeggen dat de aarde draait. 37 nieuwe gedichten. Bert Bakker, f 19,90

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

3

Een traktaat over de predestinatie
De particuliere klassenstrijd van Maarten 't Hart
De steile helling door Maarten 't Hart Uitgever De Arbeiderspers, 223 p.,
f 26,50 (gebonden f 39,50)
Diny Schouten
‘Een studie over standsverschil’, zo kondigt de uitgever het nieuwste boek aan van
zijn beste paard van stal - met overduidelijke hoop dat het beestje hard lopen zal:
maar liefst drie drukken tegelijk liggen van De steile helling in de winkel. Ik wou
maar zeggen: voorlopig kan het niet op, en de lezer die uit eigen ervaring of op gezag
van de auteur genegen is om Maassluis-in-de-jaren-vijftig als het centrum van de
wereld te beschouwen, komt er niks aan te kort.
Die superioriteit van Maassluis boven Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam en
eigenlijk ook boven de rest van de wereld, is voor 't Hart een hoogst ernstige zaak,
die hij in De steile helling even standvastig verdedigt als vroeger tegenover
klasgenoten. Ik herinner me een grappige scène over een lagere-schoolwedstrijd
dienaangaand, die als ik het wel heb in de ‘voorlopige herinneringen’ Het roer kan
nog zesmaal om staat. In De steile helling wordt met behulp van over de kaart
gespannen draden bewézen dat de rioolbemaling te Maassluis zo niet het exacte
middelpunt der aarde vormt, dan toch wel het precieze centrum is van het noordelijk
halfrond. Het klinkt wat overdreven, zoals 't Hart stelt in de ‘Topografische proloog’
van De steile helling, dat nu juist daar ‘een paradijs’ ligt, maar voor de lezer zit er
niets anders op dan een auteur voor de lengte van zijn boek op zijn woord te geloven
en hem te nemen voor wie hij is: een schrijver met drang naar absolute hegemonie
over zijn universum. Het heeft geen zin om hem die te betwisten - men is gesteld op
de Maarten 't Hartse folklore of men is het niet.
De ‘Topografische proloog’ zet de toon van het boek, die bovenal doet denken
aan hoorngeschal. Korenbaliemolen De Hoop, de Algemeene Begraafplaats, het
armetierige Juliana-plantsoen, het industrieterrein van Key & Kramer, de wijk Het
Hoofd, haven en spoorlijn, de Maaskant, Schans en Vlieten worden met enig
tromgeroffel gepresenteerd als evenzovele paradijselijke voorzieningen waarop geen
stad ter wereld zich beroemen kan - bang om te overdrijven is Maarten 't Hart geloof
ik nooit geweest. De oprecht-enthousiaste jongenstoon over de vogelstand ter hoogte
van Algemeene Begraafplaats en Spoordijk, en de ‘ongehoorde rijkdommen’ aan
watertorren, zoetwatergamalen en krioelende ruggezwemmers in de sloot bij het
fabrieksterrein van De Neef & Co vergoedt echter veel: die toon is oprecht en
overtuigend. Wel eigent 't Hart zich als gids een vergaand familiaire toon toe en
komen zijn grapjes er wat al te vooraf bestudeerd uit. Hij zou dat moeten laten. In
de proloog glijdt de schrijver al uit over zijn poging om voor de populaire
droogkomiek te spelen: in het verhaal over de ‘Gebroeders Onderwater’, plaatselijke
plantsoenarbeiders, heet het dat over de jongste van de twee wordt verteld dat diens
vader hem op zijn trouwdag de raad gaf: ‘Ga nooit 's morgens vroeg met je vrouw
naar bed; er kan in de loop van de dag altijd wat beters opduiken.’ Zo'n anekdote
blijft voor de bezoekende ‘niet-Sluizer’ zonder pointe, gegeven dat het ook wel tegen
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de oudste Onderwater gezegd had kunnen zijn, of tegen welke willekeurig andere
Maassluizer ook.

Jacob Hamel
Wat dan volgt is deel een van het boek: ‘Het paradijs’. Dat deel besteedt 't Hart aan
herinneringen aan zijn jeugd en aan zijn buurt, die zo te zien zijn overgeschoten uit
Het roer kan nog zesmaal om. Niet dat het geeft: ik mag 't Harts kleurrijke, licht
doordraverige en licht verontwaardigde beschrijvingen van zijn vaderhuis wel. Al
zijn verhalenbundels en de roman De aansprekers laten zien dat daar zijn fort ligt.
In De steile helling heeft 't Hart naar mijn smaak de nostalgische jaren-vijftig-details
wat al te veel aangedikt. De Bonte Dinsdagavondtrein, de emigratie, kinderkoor
Jacob Hamel, de familie Doorsnee, de eerste wasmachine, NCRV's Johan Bodegraven,
de papieren rijksdaalders, de eerste AOW, de wekelijkse wasbeurt in teil of onder
de gemeentedouche, de nog virulente wederzijdse haat tussen katholieken en
hervormden, het is allemaal een beetje veel van het goede. Wat kan verzoenen is dat
't Hart verhalen doet die wat mij betreft van onsterfelijke kracht zijn: hoe de
plaatselijke brandweerwacht zich jaarlijks een ‘aanstekersploeg’ kiest, met voorkeur
voor hen die in de saneringsbuurt woonachtig zijn; of hoe het verdrinken van een
rijtje zeventiende-eeuwse bijbels tijdens de watersnoodramp een ouderling bijna van
zijn geloof doet vallen. ‘Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, dus waarom
zou hij zijn Woord sparen?’ probeert vader 't Hart, die óók lid is van de
Mannenvereniging Schrift en Belijdenis, ouderling Strijbos op te beuren, hem
onderwijl triomfantelijk voorhoudend dat het de goddelijke straf is, omdat de
verzamelde trilogieën van Jan Mens de bovenste, door het water gevrijwaarde, planken
van de boekenkast innemen, daar waar Gods Woord had horen te staan. Het zijn
verhalen waar je, zo Hollands-tuttig en knus als ze zijn, vreselijk om kunt lachen, en
die de moeite van het opschrijven waard zijn. Alleen: kán het verbeelding zijn, dat
't Hart zulke verhalen al te losjes aan elkaar is gaan breien? Vergeleken bij klassieke
verhalen als ‘Handel’, ‘De bunzing’, ‘Velasquez Keurkorps Major’ of ‘De neef van
Mata Hari’ zijn de anekdoten waarmee deel één van De steile helling is gestoffeerd
met zeer losse steken aan elkaar gezet, beginnen ze even ‘zomaar’ als ze eindigen,
en kregen de hoofdstukken bleke schoolopsteltitels: ‘Het saneringsgebied’; ‘Het
saneringsgebied gespaard’; ‘Emigratie’; ‘De verzamelaar’. Het valt zwaar om een
boek waar zo slapjes aan gewerkt schijnt, te verdedigen.
Deel twee, ‘De tol’, doet weinig om die taak te verlichten. Het autobiografische
eerste gedeelte blijkt te moeten fungeren als een lange aanloop voor deel twee, dat
de vorm heeft van een novelle. Die speelt zich af in dezelfde, benedendijks gelegen
saneringsbuurt als in deel een, wat de auteur helaas de gelegenheid geeft om
aandoenlijke details over de zeden en gewoonten te Maassluis - waaronder een
minutieuze linguistische verhandeling over de speciale Maassluizer betekenis van
met iemand een badhokje delen - nóg een keer op te dissen. Het verhaal zelf leest
nog het meest als een zwaar sentimentele navolging van vooroorlogse christelijke
auteurs, in wier door Zomer & Keuning verspreide boeken gevallen meisjes bij de
Heer de geestelijke rust vonden die Hij aan hun uiteindelijke onschuld wel verplicht
was te geven. Maarten 't Harts ‘Ina Onderwater’ mag dan van de Heer een even
weinig hoge dunk hebben als van het armoedige flanelbord van de zondagsschool
(waar Jezus én zijn ezeltje gedurig afgleden), een ‘gevallen vrouw’ is ze zeker, en
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ze leert net als de heldinnen van Barend de Graaf eertijds de les dat een mens bij z'n
stand moet blijven en niet ‘groos’ heeft te wezen.

Maarten 't Hart
FOTO FREDOY RIKKEN

Standsverschil, dat is inderdaad de studie die 't Hart bedoeld heeft te maken, en
de boodschap is zelfs voor hardhorenden en leesblinden moeilijk te missen. De
saneringsbuurt die het lot van Clazina Onderwater bepaalde mag dan inmiddels
afgebroken zijn, standsverschil bestaat nog steeds, al lijkt het ‘amper te bestaan, komt
het alleen aan de oppervlakte als je bij de dokter bent, en hij vraagt: “Ziekenfonds
of particulier?” of als je in een ziekenhuis wordt opgenomen en de vraag rijst of je
op een kamer zult liggen of op zaal, of als je doodgaat en je nabestaanden kunnen
kiezen tussen een eigen graf of een huurgraf.’

Tennissen
Het idee dat de novelle moet dragen: de vier meter hoogteverschil die de bewoners
van de buurt ‘boven’ en ‘onder’ de dijk scheidt, is werkelijk niet onaardig, en Maarten
't Harts eigen kleine klassenstrijd tegen de geringschatting van het probleem is beslist
gerechtvaardigd. Het is het argument van De vrouw bestaat niet, waarmee hij sterk
stond in zijn eenmansdiscussie tegen feministische misvattingen: als vrouwen geen
kansen hebben, dan hebben arbeiderskinderen die in nog veel en veel sterkere mate
niet.
Helaas wordt wat in De vrouw bestaat niet essayistisch betoog was, in De steile
helling traktaat: Ina die het ondanks een uitstekend verstand niet tot een mulo-diploma
brengt omdat de huizen van de achterbuurt waarin ze woont niet berekend zijn op
het maken van huiswerk en haar ouders zich verzetten tegen die ‘grozigheid’; die
haar afkomst uit de Sandelijnstraat draagt als een onuitwisbaar stempel, dat eens te
meer schrijnt als haar huwelijk met iemand ‘van boven de dijk’ gedoemd is te
mislukken. De oorzaken daarvan zijn niet helemaal geloofwaardig: tussen haar en
de onderwijzer Jan botert het niet doordat ze niet tennissen kan en scepsis heeft tegen
het te eten vragen van vrienden, ‘want dacht je dat wij vroeger thuis...’
Tot zover zou het nog gaan, als de personages niet zo angstaanjagend boekig
waren. Ina lijdt aan een zelf onbegrepen ‘zaterdagmiddagverlangen’, haar benaming
voor een daadwerkelijk uitgevoerde dagdroom om als elegante, met naaldhakken en
Chanelpakje flanerende vrouw op de Lijnbaan niet herkend te worden als ‘meisje
uit de Sandelijnstraat’. Maar helaas, wie voor een dubbeltje geboren is... Zo
onbevangen als Ina's vriendin Maud, van gegoede komaf, obers kan commanderen,
zal Ina het nooit leren: ‘Tijdens de maaltijd besefte ze andermaal hoe groot het
verschil is tussen iemand van onder aan de dijk en een welopgevoed meisje. Nooit
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zou ze zich dat gemak, die achteloosheid eigen kunnen maken waarmee Maud, alsof
zoiets vanzelfsprekend was, voor beiden bestelde. En ze begreep ook hoe onmogelijk,
hoe hopeloos het was om Maud, of wie dan ook “van boven aan de dijk” uit te leggen
waarom ze zich in restaurants nooit zou kunnen gedragen met dat luchtige, net even
superieure air van iemand die obers en kelners bestellingen opgeeft. (...) Het leek
haar alsof iemand die in een restaurant eet daarmee al aanvaardt dat de mensheid
uiteenvalt in bedienden en zij die bediend worden.’ Met domineesvrouw Maud, die
plannen heeft om te Maassluis goddeloze zaken als mantelpakjes en nagellak te gaan
verkopen, brengt Ina nog een bezoek aan (om in de jaren-vijftig-termen van het boek
te blijven) de Lichtstad: ‘We moeten immers weten wat er in Parijs gedecreteerd
wordt.’
Met Ina's ‘grozigheid’ loopt het daarna slecht af, een ondergang waarin ze ook De
steile helling meesleurt: dat is middelerwijl verdronken in lachwekkendheid,
predestinatieleer en horkerige dialoog. Jammer van de historische enscenering: de
gereformeerde herders die zich buigen over Ina's afvalligheid des geloofs maken
historische stof waar Vestdijk genoegen aan had kunnen beleven. Wat jammer dat
nu niemand er iets aan heeft.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Het oceanische gevoel door Sándor Ferenczi. Vertaling Wilfred Oranje. Boom,
Psychoanalytische Cahiers, f 24,-. Een essay uit 1924 waarin een bioanalytische visie
op de wording van het leven wordt gegeven.
Contradans in brieven 1910-1954 door Boris Pasternak en Olga Freidenberg.
Samenstelling en inleiding Elliott Mossman. Vertaling en noten Kristien
Warmenhoven. De Arbeiderspers, Privé-Domein, f 79,50.
De organisatie door Mare Windsant. De Bezige Bij, f 28,50. Satirische roman over
de moderne bureaucratie.
Tussen de middag door Rien Vroegindeweij. Veen, f 20,-. Gedichten.
Nadenken over Christa T. door Christa Wolf. Vertaling Tinke Davids. Van Gennep,
f 34,50. Roman waarin de schrijfster terugdenkt aan het leven van een overleden
vriendin.
Balkons met trieste dromen door Carme Riera. Vertaling Marga Demmers. Sara/Van
Gennep, f 34,50. Korte verhalen van een Catalaanse schrijfster over vrouwen die
zich niet willen aanpassen.
Tussen filosofie en profetie. De wijsbegeerte van Emmanuel Levinas door Theo de
Boer. Ambo, f 25,-.
Over het existentialisme door Jean Paul Sartre. Vertaling Caspar Hendriks. Rainbow
Pockets, f 10,-.
Het liefje van de Franse luitenant door John Fowles. Vertaling Frédérique van der
Velde. Rainbow Pockets, f 10,-.
Later dan de nacht door Herman Portocarero. Manteau, f 16,90. Novelle.
Het rijk der lichten. Korte verhalen van elf jonge Vlaamse schrijvers, geïnspireerd
op het gelijknamige schilderij van Magritte. Samenstelling en inleiding Myriam
Libèrt en Jan Lampo. Manteau, f 29,90.
Herinneringen aan het onbekende door Rutger Kopland. Van Oorschot, f 14,90.
Een keuze uit eigen werk van de winnaar van de P.C. Hooftprijs 1988.
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Het schommelpaard. Een kwalijke komedie door Hugo Claus. De Bezige Bij, f
22,50. Een toneelstuk.
Door gevaarlijke gekken omringd door Willem Frederik Hermans. De Bezige Bij,
f 49,50. Verzamelde krante- en tijdschriftstukken.
Winti-religie. Een Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland. Een artikelenbundel
onder redactie van F.E.R. Derveld en H. Noordegraaf. De Horstink, f 24,90.
Rebel onder de regenboog door Sietzo Dijkhuizen. Kok-Kampen, f 24,50. Roman
over de radicale hervormer Thomas Müntzer (geboren 1488).
Opwindende trucjes. De mooiste erotische verhalen van verschillende Nederlandse
schrijvers. Novella, f 14,90.
Ver weg in Europa door John Berger. Vertaling Sjaak Commandeur. De Bezige
Bij, f 34,50. Deel 2 van de trilogie ‘De vrucht van hun arbeid’. Een bundel
liefdesverhalen die zich afspelen tegen de achtergrond van een verdwijnend
dorpsleven.
Algemene kunstgeschiedenis door Hugh Honour en John Fleming.
Meulenhoff/Landshoff, tot 1 januari 1989 f 98,-, daarna f 125,-.
Amerika door de achterdeur door Max Dendermonde. Het Spectrum, f 24,90.
Reisverhalen uit Amerika.

Sociologisch onderzoek naar het eigen leven
De onverzettelijke bescheidenheid van Hilda Verwey-Jonker
Er moet een vrouw in door Hilda Verwey-Jonker Uitgever: De
Arbeiderspers, 272 p., f 36,50
Ina Brouwer
‘Het is dan ook heel terecht dat ik mijzelf niet heb genoemd in het artikel dat ik in
1938 in het gedenkboek voor Albarda geschreven heb over “Vijfentwintig jaar
socialistische theorie”.’ Die typerende uitspraak van Hilda Verwey-Jonker komt in
haar recent verschenen herinneringen Er moet een vrouw in in verschillende varianten
terug.
Hoewel de inmiddels tachtigjarige sociaaldemocrate, sociologe van beroep, vanaf
het midden van de jaren twintig een zeer actief lid was van de SDAP, betrokken was
bij de Vara, de vakbeweging en de vrouwenbond, talloze artikelen schreef over de
sociaal-democratie en het antifascisme, bovendien nog moeder was van vier kinderen,
echtgenote, lid van de gemeenteraad in Eindhoven, de SER en de Eerste Kamer, kijkt
ze wonderlijk bescheiden terug op haar eigen rol. Men ontkomt niet aan de indruk
dat het de sociologe en de moeder zijn die beide een relativerende invloed hebben
gehad op haar beoordeling van de politiek. Mede daardoor is het boek een aangename
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afwisseling met de zelfgenoegzaamheid die de huidige generatie politici vaak
kenmerkt. Het ‘zonder mij zou niet veel zijn bereikt’ is bij haar vervangen door ‘al
met al denk ik, dat ik niet zo erg veel heb kunnen bereiken maar ergens wel weggetjes
heb gebaand.’
Toch leidt deze bescheidenheid niet tot irritatie. Haar zin voor relativiteit komt
niet voort uit een valse bescheidenheid maar uit een sterk bewustzijn dat het leven
van een mens grotendeels bepaaald wordt door de maatschappelijke omstandigheden.
In dit tijdperk waarin het hier en nu centraal staan een degelijke, bijna ouderwetse
opvatting.
Het is daarom niet toevallig dat het boek begint met een nauwkeurig chronologisch
overzicht van de gebeurtenissen die een belangrijke rol hebben gespeeld in haar
leven; variërend van haar benoeming tot gemeenteraadslid voor de SDAP in
Eindhoven tot de dood van haar schoonzoon in Genève. Het overzicht vormt als het
ware het decor voor het boek. In het eerste deel werkt ze de anderhalve pagina van
belangrijke data uit en schetst ze een beeld van haar vrijzinnige achtergrond, haar
feministische moeder, de moderne opvoeding die ze meekreeg, de opvattingen van
haar echtgenoot, de natuurkundige Evert Vérwey, die op het toen nog zeer
ongebruikelijke standpunt stond dat een vrouw recht had op een eigen leven en eigen
werk. Ze ziet dat alles, naast haar eigen aanleg en ambitie, als bepalend voor hoe
haar leven is gelopen. Dat geldt overigens ook, maar dan in negatieve zin, voor haar
gebrek aan lengte (ze werd nooit langer dan 1 meter 47) waarover ze met veel humor
schrijft dat ze daardoor moeite moest doen om voor vol te worden aangezien.
Er moet een vrouw in is een boek dat werd geschreven door een vrouw die zich
ervan bewust is het allergrootste deel van haar leven achter de rug te hebben. Dat
feit is voor haar geen aanleiding voor gevoelens van nostalgie of heimwee. Wel voor
het zo precies en nuchter mogelijk opmaken van een balans. Wat de sociologe Hilda
Verwey-Jonker met dit boek doet, is in feite het neerschrijven van een groot
sociologisch onderzoek naar haar eigen leven. Als sociaal-democrate, als sociologe,
als lid van de tweede sekse en tenslotte als oudere. Welke factoren bepaalden het
leven? Welke omstandigheden waren typerend voor haar generatie vrouwen en welke
bestaan nu nog? Wat was de rol van de politiek? Wat was de invloed van de oorlog?
Vragen die steeds weer terugkomen en in een zeer oorspronkelijke manier beantwoord
worden.

Televisieuitzending van de NCRV, januari 1988. Hilda Venvey-Jonker - ‘Er moeten meer kinderen
geboren worden’ - liep kwaad weg

Werkster
Het persoonlijke en politieke zijn daarbij sterk met elkaar verweven; niet omwille
van een of ander feministisch dogma maar vanuit de overtuiging dat beide zaken een
belangrijke rol spelen in het leven van mensen. Haar aanpak maakt de politiek
menselijker en minder afstandelijk terwijl het privé-leven juist maatschappelijker en
politieker wordt. Aan planning van haar levensloop heeft ze nooit gedaan. ‘Voor de
grote dingen van het leven heb ik in mijn jeugd geen bewust en uitvoerig plan gemaakt
en ik geloof niet dat ik erg in termen van een carrière dacht,’ schrijft ze. Maar gezien
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de veranderende tijd ziet ze dat voor haar kleindochters, aan wie ze het boek opdraagt,
nog niet als zo'n gekke gedachte. De kentering in de tijd, die een fundamentele
wijziging in de man-vrouwverhouding met zich bracht, is nu achter de rug, meent
ze. De toekomst moet vanuit die veranderde verhouding worden gezien en die stelt
zo zijn eigen eisen.
De titel van het boek is ontleend aan een gesprek dat ze in november 1945 had
met PvdA-leider Koos Vorrink nadat ze zonder enige raadpleging was benoemd in
het naoorlogse noodparlement. ‘Er moet een vrouw in’, was zijn verweer toen Hilda
vroeg naar het waarom. ‘Hij zegt niet:’, schrijft ze, ‘Vrouwen hebben een andere
aanpak dan wij.’ Ook niet: ‘We willen meer vrouwen een kans geven zich politiek
te ontplooien.’ En al helemaal niet: ‘Wij willen juist jou!’ Alleen maar dat ene domme
antwoord. Tenslotte heb ik gezegd: ‘Nou dan nemen jullie de werkster van het
partijbureau maar, dat is ook een vrouw’.’
Het antwoord is typerend voor de schrijfster die uit het boek naar voren komt als
iemand voor wie een kritische mening en zelfstandig denken belangrijker zijn dan
de nestwarmte van een partij of beweging.
Haar actie voor de oppositionelen Schmidt en De Kadt bracht haar in de jaren
dertig al in conflict met de Groningse afdeling van de SDAP. Nu laat ze Nieuw Links
niet zonder kritisch commentaar. Ze verwijt de toenmalige oppositie geen nieuwe
visie te hebben gebracht in het denken over een socialistische maatschappij of een
socialistisch beleid. Integendeel: ‘Veel van hun acties zijn verzand in eindeloos
gezeur over futiliteiten en detailkwesties.’ De huidige PvdA spaart ze al evenmin.
‘Wat mij wel meer is gaan hinderen is het gebrek aan theoretische belangstelling dat
nu al jaren heerst in de PvdA (...) Een socialistische partij kan toch eigenlijk niet
bestaan zonder een toekomstvisie en zonder de formulering van een alternatief beleid.’
Tevergeefs zoekt men naar het antwoord op de vraag of Schuivende Panelen daarvoor
zou kunnen dienen. Kennelijk was dat stuk nog te vers.
Hilda Verwey-Jonker behoorde duidelijk tot de sociaal-democratische intellectuele
kring die zich in de jaren twintig bezighield met theorievorming en
maatschappijvernieuwing. Het is een houding die haar regelmatig in aanvaring brengt
met bevriende bewegingen. Zoals gezegd, met de SDAP, maar ook met de
feministische beweging uit de jaren zeventig die tegenover het rationele nogal eens
het, met name vrouwelijke, gevoel plaatste. Hilda Verwey had het niet zo op speciale
‘feminiene waarden’. ‘Ik was niet van plan mijn eigen hersens buiten werking te
stellen,’ schrijft ze. Liever omstreden standpunten (als reactie op vergrijzing en
ontgroening pleit ze bijvoorbeeld voor meer baby's, hetgeen felle reacties uitlokte in
de vrouwenbeweging) dan geen standpunten.
Ook de irrationele vormen van bevoogding van regeringszijde moeten het
ontgelden. In een prachtige beschrijving van het vooroorlogse werk voor joodse
vluchtelingen, waar ze eveneens actief aan deelnam, spot ze: ‘De zaken die écht
moeilijk lagen, liet ze aan ons over, maar met de naar ons gevoel onbelangrijke
dingen, die we best zelf konden regelen, bemoeide ze zich des te meer.’ ‘Bevelen
van de regering,’ vond ze, konden daarom maar beter worden genegeerd totdat zij
zichzelf van de redelijkheid ervan had kunnen overtuigen.
Ongetwijfeld is het boek een bijdrage aan de geschiedschrijving van de
sociaal-democratie en de vrouwenbeweging. Maar het is meer dan een interessante
beschrijving van dingen die voorbij zijn. Er loopt een rode draad door het boek, al
meen ik niet dat dat het besef is dat er een fundamentele wijziging heeft plaatsgehad
in de man-vrouwverhouding zoals op de achterflap wordt vermeld. Veeleer komt
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Hilda Verwey naar voren als een vrouw die zich richt tegen iedere vorm van
bevoogding, voor wie de strijd voor emancipatie centraal staat. Dat verklaart haar
authentieke betrokkenheid bij de arbeiders- en vrouwenbeweging maar ook bij
culturele minderheden. Voor haar staat de eigen waarde van ieder mens voorop. In
een van de laatste hoofdstukken van het boek komt dat nog eens op schitterende
wijze tot uiting. Daarin hekelt ze ‘het probleem van de vergrijzing’ en pleit ze onder
de titel ‘Verworven jaren’ voor de emancipatie van ouderen. De vitale oudere, die
niet verzorgd en verpleegd hoeft te worden, wordt niet erkend, schrijft ze. Opnieuw
is het een eigen ervaring waarmee ze haar mening onderstreept. Met ironie verhaalt
ze van haar gepensioneerde broer die hertrouwde met een bruid die eveneens tegen
de zestig liep. Op het stadhuis sprak de ambtenaar van de burgerlijke stand volgens
de vaste routine: ‘U verlaat nu uw vertrouwde ouderlijk huis en gaat tezamen verder...’
De boodschap van de schrijfster is duidelijk: ouderen moeten zich emanciperen
en de voorwaarden daarvoor afdwingen, desnoods door een coalitie te sluiten met
de jonge generatie die zo hun eigen grieven heeft tegen de machtige middengeneratie
van circa vijfendertig tot vijfenvijftig jaar. De oproep is voor Hilda Verwey-Jonker
niet nieuw. Het is slechts de zoveelste fase in haar eigen strijd voor emancipatie.
■
Ina Brouwer is politica en publiceerde ‘Tussentijds.’ Dagboeknotities en
beschouwingen over politieke vernieuwing (Staatsuitgeverij 1988)
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Een snufje Machiavelli, een vleugje Foucault
Paul Kuypers en Geert Mak over het verval der politieke zeden
Aangeschoten wild Over macht, moraal en politiek door Paul Kuypers
en Geert Mak Uitgever De Balie, 124 p., f 22,50
Kees Schuyt
Politici spreken graag in metaforen. Zo vergeleek minister-president Lubbers zijn
partijgenoot en ex-staatssecretaris R. van der Linden met een ‘veelbeprikte en
doorbloede stier in de arena’. VVD-fractievoorzitter Joris Voorhoeve sprak in het
laatste kamerdebat over de paspoort-affaire over ‘het kind en het badwater’. Het
langzamerhand vervuilde badwater van de politiek mocht wel weggegooid worden,
als het zondagskind in de politiek, R.F.M. Lubbers, en diens kabinet maar behouden
bleven.
Het boekje Aangeschoten wild; over macht, moraal en politiek speelt in op de
wens om in eenvoudige beeldspraak ingewikkelde zaken voor het voetlicht te brengen.
Inderdaad is de uitdrukking ‘aangeschoten wild’ tegenwoordig al voldoende om een
hele reeks van politieke affaires op te roepen: beginnend bij de RSV-enquête en
oud-minister Van Aardenne, via Braks en Brokx en Deetman en uitkomend bij Van
Eekelen en Van der Linden. Wat hebben al deze affaires gemeen, dat twee
geëngageerde schrijvers, de journalist Geert Mak en de organisatie- en
bestuurskundige Paul Kuypers, er een heel boekje aan konden wijden? Voor Kuypers
en Mak is het politieke badwater al veel langer stevig vervuild en om die reden zijn
ze op zoek naar reiniging en zuivering van de politieke moraal.
De auteurs betogen dat het goed mis is met de huidige politieke moraal, met de
ministeriële verantwoordelijkheid, met de controlerende macht en de zeggingskracht
van het parlement, met de wil van de uitvoerende macht om de grondwet te
respecteren en nog veel meer. Tot tweemaal toe schuwen ze zelf ook de dramatische
beeldspraak niet: ‘There is something rotten in the State of Holland.’ Wat er dan
precies stinkt, wordt uit de doeken gedaan in de eerste acht hoofdstukken over de
‘affaires’. Ook wat er achter steekt komt ter sprake. Vroeger traden ministers om de
minste of geringste fout van zichzelf of van hun ambtenaren onmiddellijk af
(Smallenbroek en Sydney van den Bergh om persoonlijke redenen, Betz in 1865,
Naudin ten Cate in 1914, Schokking in 1950 en staatssecretaris Kranenburg in 1958
om politieke). Tegenwoordig wordt het aanblijven van ministers of staatssecretarissen
gerechtvaardigd door te wijzen op het feit dat hen persóónlijk geen blaam (en dus
geen verantwoordelijkheid?) treft, maar dat het hun ambtenaren waren die fout
handelden, zoals bij Braks. Ofwel ze blijven zitten, omdat ze juist wél de
verantwoordelijkheid voor de fouten van hun ambtenaren op zich nemen, maar daar
alleen niet de consequenties uit trekken zolang de Tweede Kamer niet uitdrukkelijk
bij meerderheid het vertrouwen heeft opgezegd (Deetman). Het is onduidelijk gesteld
met de ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland. De kracht en de zuiverende
werking die kunnen uitgaan van het op eigen initiatief heengaan van een
bewindspersoon worden niet meer benut in Den Haag. Kuyper en Mak betreuren dit.
Ze werpen zich op als duidelijke pleitbezorgers om de normen van de politieke moraal
weer strakker aan te halen.
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Naast het verval van politieke zeden in kwesties van verantwoordelijkheid wijzen
ze op de lichtvaardige manier waarop het kabinet-Lubbers-II omgaat met de grondwet:
minister Van Dijk bij de paspoortwet en minister Korthals Altes bij het grondwettelijke
huisrecht en de grondwettelijke bescherming van de persoonlijke integriteit. De
vervlechting van de politiek met allerhande belangenorganisaties en de schemerige
vermenging van de uitvoerende macht van het kabinet en de controlerende macht
van het parlement op basis van een onwrikbaar vastgelegd regeerakkoord, vormen
evenzeer het mikpunt van hun kritiek. Op al deze punten moet er een herstel komen
van een politieke moraal, moeten er weer ‘gezonde constitutionele verhoudingen’
komen en heldere gedragscodes in het politieke verkeer. In het belang van rechtsstaat
en democratie moet de geur van oneerlijkheid worden weggenomen, waardoor politiek
en maatschappij steeds meer van elkaar vervreemd geraakt zijn. De grote woorden
van de politici sluiten niet meer aan bij de eigen levenswereld van de burgers. Het
verhaal van de politiek slaat niet meer aan bij de verhalen van de mensen op straat.

Premier Lubbers en een nog niet aangeschoten minister Van Aardenne, 9 oktober 1984
FOTO GER DIJKSTRA

Het boekje van Kuypers en Mak vormt een prima reisgids voor een eerste bezoek
aan het ‘aangeschoten wild-park’, dat nu al een flink aantal bezienswaardige politieke
dieren bezit. Bij een hopelijk noodzakelijke tweede druk kan meteen het nieuwe
hoofdstuk over Van Eekelen en Van der Linden bijgeschreven worden: het onder
druk ‘flinke’ heengaan van deze twee ambtsdragers en het door de knieën gaan van
de coalitiepartijen voor het machtswoord van Lubbers. Het badwater is voor de
auteurs vermoedelijk nog lang niet genoeg gezuiverd. Bij deze aanvulling zou het
ook niet misstaan om preciezer en vollediger informatie te verschaffen over alle
behandelde affaires. Data, cruciale teksten en argumenten over en weer zouden alleen
maar een beter hulpmiddel verschaffen in het vastleggen van al deze kleine
geschiedenissen.

Image-building
Maar de auteurs willen meer dan de titel van het boekje suggereert. Tegelijk met de
morele toonzetting worden herhaaldelijk - meestal op dezelfde bladzijden verklaringen aangevoerd voor de beschreven rottigheden. Zoals de moeilijkheid van
de invoering van nieuwe technologie op een departement (de kwestie-Deetman), de
neergang van het dualisme door de emotievolle motiezucht van het parlement zelf,
de macht van de ambtenaren (Braks) of de ingewikkelde verstrengeling in
belangennetwerken (Braks, de uitbreiding van de vissersvloot door de WIR bij
gelijktijdige vangstbeperkingen door de EG). Alleen bij de woonsubsidies-affaire
(Brokx en Gruijters) kwam openlijk de minachting om zich als bewindslieden aan
de regels van het recht te houden naar voren als een factor bij de overschrijding van
de politieke bevoegdheden. Tenslotte besteden de auteurs terecht ook veel aandacht
aan de rol van de media in de politiek en bij de vervorming van de politieke moraal.
Het gaat niet meer zo zeer om wat er in werkelijkheid gebeurt of gebeurd is, maar
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steeds meer uitsluitend om wat er over gezegd wordt op radio en tv. Politici als
gevangenen van hun eigen image en imagebuilding.
Bij al deze pogingen om de eerder beschreven verschijnselen in een breder kader
te plaatsen en te verklaren, krijgt het boek ook iets merkwaardigs. In hun poging om
de mechanismen achter de politiek zichtbaar te maken, ontkrachten ze tegelijk het
verfrissende morele appèl, dat de eerste inzet van hun geschrift vormt. Ze moeten
nogal eens tussen de regels door relativeren en nuanceren: ‘De schuldvraag voorzover er een schuldvraag aanwezig is in dergelijke kwesties - ligt dan ook niet
alleen bij de Kamer.’ En dergelijke. Hoe nu de mogelijkheden van een herstel van
de politieke moraal zich verhouden tot de moeilijkheden van de hedendaagse politiek
wordt wel af en toe aangestipt, maar toch uiteindelijk te weinig uitgewerkt en
doordacht.
Over de neergang van het dualisme schrijven ze behartigenswaardige woorden,
maar tegelijk zijn ze fair genoeg om te erkennen dat het staatsrecht in deze kwestie
niet vastligt of iets voorschrijft. In voorgaande perioden heerste het toen alom
geprezen monisme. Juist in het staatsrecht is de macht van de politiek groter dan een
wenselijk geachte politieke moraal.
Maar in de interessante beschouwingen over de oorzaken van de betreurde neergang
van die politieke moraal, krijgt het boek een dubbelkarakter. Misschien zitten de
bestuurskundige analyses van Kuypers de geëngageerde beschrijvingen van Mak in
de weg. Als aanzet tot een integraal traktaat over politiek en moraal schiet het echter
in deze vorm nog duidelijk te kort. Daar is het ook te kort voor.
Maar het boekje wil nóg meer. In het derde deel worden de affaires, de verklaringen
en de ingewikkelde verhouding tussen macht en moraal, politiek en moraal, allemaal
te zamen nog een keer in een cultuurfilosofisch perspectief geplaatst. Een snufje
Machiavelli en Nietzsche, een vleugje Foucault en Baudrillard. Geen zwaar
cultuurpessimisme, maar juist een gematigd realisme: ‘Niet de revolutionaire utopie
van de jaren zestig, niet het kortzichtig eigenbelang van de jaren tachtig, maar een
nuchtere sociale betrokkenheid, zonder zichzelf te verliezen, vanuit het besef dat we
het met zijn allen uiteindelijk samen moeten rooien.’ De neergang van de officiële
politiek wordt gecontrasteerd met de zachte chaos van de officieuze maatschappij,
zoals die wordt toegelicht met een schets van het dagelijkse leven in de Conradstraat
en het wel en wee van het sympathieke filosofentijdschrift Krisis. Dit deel heeft nog
geen evenwicht gevonden: de kleurrijke observaties van het alledaagse, wat
onoverzichtelijke en soms afzichtelijke Amsterdam steken wel erg schril af tegen de
grote woorden en de dramatische effecten die de auteurs ook niet schuwen: ‘Ook de
ethiek, waar het in dit boekje uiteindelijk allemaal om gaat, kan in een dergelijke
situatie niet tot ontwikkeling komen. Daarvoor ontbreekt de basis. En waar aansluiting
met het leven ontbreekt, - bestaat alleen de macht.’
Op de op één na laatste bladzijde komen ze aldus onverstoorbaar erop los
filosoferend tot de relativerende conclusie dat het ‘in deze gedachtengang geen zin
heeft om zich druk te maken over het verval van de politieke zeden’, om dan toch
nog op de laatste bladzijde te eindigen zoals het ook begon: ‘Wat we wel weten is
dat de erosie van de politieke zeden zijn grenzen nadert en dat een nieuwe waarheid
en een nieuwe moraal zich in de chaos van improvisatie en overleven beginnen af
te tekenen.’
Met zulke grote woorden over nieuwe waarheid en nieuwe moraal moet je
voorzichtig blijven, maar voor wie zijn verstand en hart bij elkaar houdt en zich
betrokken voelt bij de handhaving van de kwaliteit van rechtsstaat en democratie in
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Nederland, is Aangeschoten wild een mooi geschrift. Een eerlijk en intelligent pleidooi
voor een herwaardering van een zichtbare politieke moraal.
■
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Zielige veertigers
Moedeloze roman van Jean-Pierre Plooij
Het vogelhuis door Jean-Pierre Plooij Uitgever Meulenhoff, 152 p., f 32,50
Wim Vogel
Het aardigste zijn de laatste bladzijden. De drie grauwe hoofdpersonen gaan plotseling
dood en Plooij heeft daar gelukkig niets aan toe te voegen. Opgelucht stel je vast dat
het boek dus uit is en dat het zijn plaats kan innemen in die almaar groeiende rij
Nederlandse romans waar niemand op zit te wachten.
Het Vogelhuis, de tweede roman van Jean-Pierre Plooij, telt honderdtweeënvijftig
pagina's, geen enkele interessante gedachte, niet één sprankelende zin, geen greintje
humor en een hoop nutteloze details en uitweidingen, clichématige zinswendingen,
zwakke beelden en een irritante want verkeerd gekozen vertelsituatie.
Eric, Marcel en Lina: drie zielige veertigers, tien jaar geleden verbonden aan een
experimentele theatergroep. Eric als dramaturg en regisseur, Marcel als acteur, Lina
als kostuumnaaister. Door succes, ruzies en verschil van mening over repertoirekeuze
valt de groep uiteen. Eric trekt zich terug uit de grote stad, verbreekt zijn verhouding
met Lina, vestigt zich in een huisje in de duinen en verdient zijn brood als
wetenschappelijk medewerker dramaturgie aan een universiteit. In zijn vrije tijd
bezoekt hij flipperhallen, sauna's, steeds op zoek naar een flitsende jongenshand.
Zijn vervreemding probeert hij af te reageren door een collage te componeren van
geluiden die in ons lawaaierig bestaan overschreeuwd worden: de branding van de
zee, de roep van een vogel, de wind in de bomen.
Marcel en Lina, broer en zus, wonen al twintig jaar samen in hun ouderlijk huis.
Marcel sjoemelt wat, doet een reclamespotje, trekt een tijdlang aan pikken (subtieler
wordt het ook in de roman niet beschreven) in een sekshuis en verschuilt zich thuis
‘het liefst achter Lina's bontjas. Die jas had moeder nog gedragen.’ Hij is en blijft
een acteur, bang voor zijn eigen gevoelens, sentimenteel, karakterloos. En Lina
verliest zich steeds meer in erotische dromerijen, valt haar huisarts lastig, ontvreemdt
waardevolle voorwerpen uit haar werkhuizen en breit braaf babytruitjes.
Het vreugdeloze bestaan van deze bleke levens eindigt abrupt. De heren krijgen
op dezelfde (!) dag een hersenbloeding en omdat Marcel op dat moment een auto
bestuurt, verongelukt ook de breiende Lina. ‘Waarschijnlijk voelde ze nog een begin
van pijn toen de breipennen haar borst binnendrongen.’ Hun kleine idealen zijn niet
verwezenlijkt, hun dromen zijn dromen gebleven. Misschien dat die boodschap
onderstreept wordt door de geschiedenis van Persoon, een mens met goddelijke
eigenschappen. Temidden van een hem vijandige wereld bouwt ook hij zijn kleine
illusie: een vogelhuisje, want vogels zijn voor hem gematerialiseerde dromen.
Waarom deze lieden beschreven moesten worden, is mij niet duidelijk. De uitgever
noemt de roman in advertenties ‘een optimistisch boek’. Heb ik zeker iets anders
gelezen. Eigenlijk zou ik ook nog moeten ingaan op die overbodige details,
voorbeelden moeten geven van de zouteloze stijl en duidelijk moeten maken waarom
een verteller niet over de hoofden van zijn personages (en dus van zijn lezers) heen
moet praten... Ik heb daar weinig zin in. Zo lijkt het me wei voldoende.
■
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Humeuren & temperamenten
Wanhoop
Gerrit Komrij
P. Hermanides
Er is een wanhoop die niets met de omstandigheden te maken heeft, een wanhoop
die niet, zoals in de meeste gevallen, het gevolg is van tegenslagen die tot een te
onhandelbare proportie uitgroeien om dan definitief onoverkomelijk te worden of
van herinneringen, spookgestalten uit het verleden, die je eerst sluipend omsingelen,
daarna bespringen en uiteindelijk geheel en al overmannen en machteloos maken.
De wanhoop die ik bedoel is een wanhoop die je midden op de dag overvalt, vanuit
het niets en vanwege niemand. Een wanhoop die met eenzelfde grondigheid alle
kracht uit je zuigt, maar dan volstrekt onaangemeld.
Je moet gaan zitten, want ineens is het er. Je staart met grote ogen, en de wereld
lijkt terug te wijken. De contouren van de omgeving vervagen, en terwijl binnen in
je een onbestemd verdriet geluidloos kolkt, met golven opwaarts en golven neerwaarts
die niets zijn dan passiviteit en lauwte, lost alles wat tussen hemel en aarde is op in
een waas. Je hebt geen verdriet, je bént verdriet. Je bent het verdriet om alles wat
nooit was en ook nooit zal komen, de wanhoop, kortom, om het niets.
Het is of de natuur haar smart aan je meedeelt en of jij weer, op jouw beurt, in
elke snaar meetrilt met het oneindige verdriet van de natuur en haar alleen maar
droeviger maakt. Er is iets wat jullie beiden weten, zonder het te beseffen, een
gedeelde moedeloosheid over al het streven van mens en aarde, over de vruchteloze
ademhaling, over het futiel ontbotten en afsterven, over de weemakende voortplanting
die iedereen laat steunen en hijgen en jagen, terwijl het wind is, niets dan wind, over
het wentelen van dat alles bij elkaar door een leeg heelal, het eeuwige wentelen van
paleizen en hutten en oceanen en wolken en zich voortplantende lichamen en zich
ontbottende twijgen, zonder doei en zonder richting. Pluizen en stuifzand, stuifzand
en pluizen.

De gedachten zijn fantasie geworden, de waarheden leugens, de wereld een droom.
Er is een volmaakte harmonie in dit moment van verlamming: de wereld en jij zijn
het samen, over hun onechtheid eens. Er rest bitterheid, en trots om die bitterheid.
Ik zei het al, het is een andere wanhoop dan de gewone. De gewone is vernederend,
de mens verschrompelt erdoor, of voelt zich opgejaagd. Die andere wanhoop kent
de trots, en die trots maakt van de bitterheid iets zoets. Trots om de verstandhouding
met de natuur, zoetheid in het gemeenschappelijk opgaan in de schijn, onder een en
dezelfde betoverende sluier.
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Ik geloof niet dat je zomaar, om je ervan af te maken, kunt zeggen dat het een
wanhoop is om de zinloosheid van alles. Daar hoef je niet wanhopig van te worden.
Ik heb nooit geloofd in de zinvolheid van het bestaan, dus kan een besef van
zinloosheid je ook niet onverhoeds verrassen en overvallen. Van ouwe koek ga je
niet watertanden.
Wat is het dan wel waardoor je soms op klaarlichte dag, zonder één waarschuwend
signaal, zonder dat één schaduw van onheil werd vooruitgeworpen, wordt gevloerd?
Het moet iets chemisch zijn. Het heeft wel degelijk, dat valt niet te ontkennen, iets
met een gevoel van zinloosheid te maken, maar het is een verlangen naar een
verhevigde aanwezigheid van dat gevoel, geen knock-out om de bijzonderheid van
dat gevoel zelf. Het is een wanhoop van de deficiëntie: zoals een ander vitaminen te
kort komt, zo schreeuwt jouw lichaam om een grenzeloos opgaan in illusie.
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Even Engels als nierpastei
Een portret van John Betjeman als jongeman
Young Betjeman door Bevis Hillier Uitgever John Murray, 479 p.
Importeur Nilsson & Lamm, f 65,55
Martin Koomen
Het lijkt wel of ze in Engeland een speciaal talent hebben om hun roemruchte verleden
te reconstrueren. Kijk maar naar al die prachtige televisieseries, of naar de manier
waarop Margaret Thatcher nu al jarenlang de kans krijgt het Victoriaanse tijdperk
te laten herleven. Zolang deze hang naar het verleden als nationale trek zichtbaar
blijft, bestaat het Britse imperium onaangetast voort - al is het maar als een
gekoesterde droom. De hierbedoelde nostalgie heeft, wat de poëzie betreft, heel
meeslepend uitdrukking gevonden in het oeuvre van John Betjeman (1906-1984).
Betjeman, de laatste twaalf jaar van zijn leven Groot-Brittanniës officiële hofdichter,
was de vruchtbare en uitzonderlijk veelgelezen producent van verzen die ritmisch
ongeveer het model van dit poly-interpretabele kwatrijn opleveren:
Pompediedom, pompediedom, pom pòm
pom,
Tadoem, tadoem, tadoem-tadoem, tadee.
Tadam tadam, tadam-tadam, tadaindam.
Padampedam, padam, padampadee.

John Betjeman (midden bovenste rij) in Marlborough

Maar niet alleen wat betreft de hoogst conventionele vorm, ook in haar thematiek
belichaamt de poëzie van Betjeman eerst en vooral heimwee naar vroeger: naar de
kindertijd, de herinnering aan prille liefdes, het landschap en de steden van Engeland,
voordat ook daar de projectontwikkelaars hun kans schoon zagen.
Deze thema's van een in zijn tijd verdwaalde Victoriaan zijn voor een groot publiek
aantrekkelijk gebleken. Betjemans succes komt misschien vooral omdat hij zo door
en door Engels is, even Engels als nierpastei. 's Dichters belangstelling voor het
onderscheid tussen de sociale klassen, een interesse die vaak genoeg het karakter
van een ware obsessie krijgt, is maar één van de trekjes die dat bevestigen.
Bij dit alles komt dat in Betjemans wijze van behandeling van zijn thema's een
ook alweer buitengewoon Engelse humor schuilgaat of, beter gezegd, opbloeit. Het
is ook de invalshoek vanwaar uit deze dichter naar de werkelijkheid keek, van nature
komisch is, of zijn humor geheel vanzelf voortvloeit uit de virtuoze trivialiteit
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waarmee hij de door hem opgemerkte verschijnselen wist om te zetten in rijm en
dreun:
But why, if she's somebody's mistrest,
Is she travelling up in a third?
Her luggage is leather, not plastic,
Her jewelry rich and absurd...

(Uit een gedicht ‘Thoughtsln a Train’, dat ook Betjemans preoccupatie met het thema
klasse mooi illustreert.)
Young Betjeman is het eerste deel van wat een omvangrijke biografie en tevens
een elementair bronnenboek voor toekomstige biografen belooft te gaan worden. In
zijn woord vooraf verklaart Bevis Hillier geen voorstander te zijn van een biografische
aanpak die hij omschrijft als ‘de stofzuigerschool’ (alles bijeenzoeken en vermelden),
maar hij voegt er al zeven regels verderop aan toe nu eenmaal een voorsprong te
hebben op alle toekomstige biografen van John Betjeman, dit in de vorm van
‘vriendschap en lange gesprekken met hem en zijn vrouw Penelope, en interviews
met veel van zijn vrienden en kennissen’. Het is geenszins een straf om deze dikke,
vaak sierlijk geschreven turf uit te lezen, maar je moet wel weten dat je aan het eind
pas in 1933 bent, als de dichter net getrouwd is in zijn zevenentwintigste jaar.
Betjemans meeste bundels moesten toen nog komen, net als zijn nationale bekendheid
(vooral ook als televisiepersoonlijkheid).

Lang haar
Betjeman, de Bard van de voorsteden, is in Noord-Londen geboren als zoon van een
meubelfabrikant. Hij wist al vroeg wat zijn roeping in het leven was: ‘Ik neem lang
haar als ik groot ben en dichter word,’ liet hij als jong schoolkind weten. Zijn vader,
die de hoop koesterde in John een opvolger voor het familiebedrijf te zullen vinden,
moest in plaats daarvan zien hoe de jongen zich vastberaden afzette tegen zijn middle
class-milieu en tegen de daar geldende mores. Sport en spel bijvoorbeeld: John hield
niet van jagen, had een afkeer van georganiseerde spelletjes en was, al had hij altijd
overal ook vrienden, tamelijk op zichzelf.
Op zijn public school Marlborough College, een Spartaanse instelling met de
gewone traditie van sadistische pesterijen, en later bij zijn studie in Oxford, wierp
de jonge Betjeman zich vol animo in een soort eeuwigdurende strijd tussen enerzijds
de ‘hearties’ of atleten en aan de andere kant de ‘estheten’. Zo deed hij op
Marlborough mee aan een cultus die de kindertijd verheerlijkte, een doeltreffende
manier om de sportievelingen op stang te jagen: men wierp elkaar grote rubberen
ballen toe of rende vol gespeelde overgave achter hoepels aan. De latere spion en
landverrader Anthony Blunt was naast Betjeman een van de gangmakers in de
esthetische gelederen.
Men is niet verrast te vernemen dat het geslachtsleven in hun kring in zeer
overwegende mate homoseksueel schijnt te zijn geweest. In Oxford was Betjeman
enige tijd verliefd op Hugh Gaitskell, de latere Labour-politicus. (‘Hugh, mag ik je
achterste strelen?’ Antwoord: ‘Nou, vooruit maar, als het dan moet.’) De dichter
W.H. Auden mocht graag vertellen hoe hij en Betjeman op een keer in bed betrapt
waren door Audens oppasser, die in ruil voor vijf pond had beloofd zijn mond te
zullen houden over het incident. De pointe van het verhaal placht te luiden: ‘Het was
de vijf pond niet waard.’
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Na Oxford - waar hij wegens uitblijvende studieresultaten werd weggestuurd was Betjeman onder meer enige tijd schoolmeester en vervolgens redacteur van The
Architecture Review - van jongsaf had hij grote belangstelling voor bouwkunst, in
het bijzonder de architectuur van kerken. Zijn driftleven kreeg nu een veeleer
heteroseksueel karakter, maar nog altijd beoefende hij met grote inzet de kunst van
het epateren. Betjeman schijnt een onbedwingbare behoefte te hebben gehad om op
een provocerende wijze de excentriek uit te hangen. Welke passies hem ook dreven,
naar buiten toe was zijn voornaamste hartstocht die voor Archibald de teddybeer kameraad en vertrouweling sinds zijn vroegste kinderjaren.

Teddybeer
De gymnastiekjuf van de school waar hij les gaf, op welke collega hij een tijdlang
bijna onvermijdelijk ook alweer verliefd was - ook in zijn voorkeur voor sterke
vrouwen is Betjeman buitengewoon Brits; men herinnert zich de Franse uitdrukking
‘le vice anglais’ voor masochistische aandriften - leverde de biograaf dit tafereel van
Betjeman met zijn Archibald in een ondergrondse trein:
‘Natuurlijk moest-ie Archie de teddybeer op schoot hebben, terwijl iedereen keek.
Hij haalde hem dan uit z'n tasje en zette hem op zijn schoot en praatte tegen hem:
“Nu, Archie, weet je waar we zijn? We zitten in een Underground; sommige mensen
noemen dat tubes. Zie je dat stelletje daar? Ze kijken naar je. Gedraag je!”’ Archibald
is door Betjemans vriend Evelyn Waugh, zelf een niet minder opmerkelijke
Oxfordiaan, in diens roman Brideshead Revisited tot de teddybeer van de decadente
Lord Sebastian Flyte gemaakt.

John Betjeman in 1925, het jaar dat hij naar Magdalen College, Oxford ging

Bevis Hillier onthoudt zich van pogingen om het waarom van Betjemans decadente
poses te verklaren. Het lijkt aannemelijk dat deze rol (die van ‘unhealthy aesthetes
such as I’, zoals het in een versregel heet) daarom is aangegrepen omdat zij de dichter
de mogelijkheid verschafte de afstand tot zijn natuurlijke leefomgeving, de verachte
middenklasse, te vergroten. Net zoals dat het geval was bij de eerdere decadente
school in de Engelse literatuur, die van het fin-de-siècle, bestaan er ook bij Betjemans
zwelgen in een oververfijnde esthetiek steeds de uitwegen van humor en satire, van
‘camp’: alles heeft een dubbele bodem en niets wordt helemaal serieus genomen.
In dit beeld past ook Betjemans levenslange preoccupatie met alles wat onbekend
en halfverborgen is. Zoals zijn vriend Patrick Balfour schreef: ‘He has a passion for
things that are obscure: obscure peers, obscure suburbs, obscure religions.’ Men
moet daar wel aan toevoegen: als deze obscuriteiten maar aangetroffen konden
worden op de Britse eilanden, want in het onbegrijpelijke en niet-begrijpende
buitenland placht Betjeman ongelukkig te zijn: ‘Isn't abroad awjul!’
Behalve het eerste deel van een fascinerende levensbeschrijving is Young Betjeman
ook een ware cavalcade van meer of minder bekende namen: namen uit de wereldjes
van Oxford en van de jongelui die als ‘the bright young people’ de trend aangaven,
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van de literaire coterieën en de aristocratie, milieus die elkaar trouwens heel vaak
blijken te overlappen. Het lezen van dit werk is als het bladeren in een familiealbum
uit de jaren twintig en dertig. Hoevelen zijn er niet inderdaad familie van elkaar:
aangetrouwd, ex-minnaar, vriend, achterneef - noem maar op.
Aan het einde van het boek heeft John Betjeman niet alleen een eerste dichtbundel
op zijn naam gebracht, hij is ook - eerst nog in het geheim - getrouwd met een meisje
uit de aristocratie, dit ondanks de tegenstand van zijn schoonfamilie (‘We vragen
zulke mensen bij ons thuis, maar we trouwen er niet mee’). Het zit erin dat men zich
later wel met hem verzoend zal hebben: Betjeman, Brits xenofoob en geobsedeerd
door klasse. Poet Laureate en, veel meer dan dat, volgens de Times ‘teddybeer van
de natie’, is waarachtig niet voor niets nog ‘Sir John’ geworden.
■
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Een fabelachtig vermogen om te roddelen
Het ontembare venijn van Truman Capote
Capote A Biography door Gerald Clarke Uitgever Simon & Schuster, 630
p. Importeur Van Ditmar, f 54,40
R. Ferdinandusse
In 1970 ontmoette Truman Capote, toen vijfenveertig, een iets jongere man die hij
‘Danny’ noemde en begon met hem een homoseksuele verhouding. Danny was de
eerste van wat vrienden later omschreven als ‘Trumans gezichtsloze vrienden’, want
‘je wist pas weer hoe ze eruit zagen als je ze in het gezelschap van Capote terugzag’.
Tot die tijd - vanaf 1948 - had Capote een vaste vriend gehad. Jack Dunphy, een
rustige, oudere auteur - de tijd die ze samen doorbrachten ging voor een belangrijk
deel op aan schrijven. Maar na Capote's gigantische succes met In Cold Blood, het
boek over de twee moordenaars die in Kansas een gezin uitroeiden en daarvoor ten
slotte terechtgesteld werden, veranderde hun samenleven. Capote had geen zin meer
om zich maanden- of wekenlang met Dunphy ergens terug te trekken om te werken,
hij wilde van zijn succes genieten en begon, meestal in gezelschap van zijn rijke
vriendinnen, nog veelvuldiger over de wereld te zwerven. Platonisch bleef de band
met Jack Dunphy bestaan, de laatste zei tegen biograaf Clarke: ‘Truman wilde niet
meer met me naar bed, en ik vergat het helemaal, ik werd behoorlijk celibatair.’
Danny was airconditioning-reparateur, verdiende bij op een vliegveld als
brandstoflader, en was getrouwd. Zijn verschijning in het leven van Capote
veroorzaakte bij al diens vrienden en kennissen grote opwinding. Capote's uitgever,
Bennett Cerf, die het aan iedereen doorbelde, had Danny's beroep niet goed begrepen:
‘Moet je horen, Truman heeft nu (en hij bedoelde het niet grappig) een
pompbediende.’ Capote was daar boos over, want hij moest het overal rechtzetten:
‘Hij repareert de airconditioning.’ De hilariteit steeg nog toen de man, op een party
bij de Cerfs écht ging demonstreren hoe je de airconditioning schoon moest maken
en het ding vervolgens kapotmaakte. De meeste gastvrouwen - en Capote deed weinig
anders dan party's, lunches et cetera bezoeken - trokken één lijn: ze gaven Danny
een hand en negeerden hem vervolgens. Capote vond dat niet leuk, maar zette toch
door. Biograaf Clarke laat een waarnemer uit die tijd zeggen: ‘Het was Trumans
manier om uit te drukken dat er iets veranderd was. Vroeger brachten al die mensen
wie ze ook maar wilden mee naar Capote's huis en nu bracht hij mee wie hij wilde.
Hij was geen hofnar meer, hij voelde zich aan hen gelijk.’

Ketting
Anderen die de twee meemaakten beseften dat Capote zo gelukkig was (‘als een
hond met een bot’) omdat Danny een door en door gewone jongen was, zo eentje als
hij zelf in zijn jeugd (Capote werd toen voortdurend gepest om zijn dwergachtige
gestalte, zijn hoge stem, zijn meisjesachtige interesses) had willen zijn. Een vriend
aan wie Capote tevergeefs probeerde uit te leggen wat hem zo in Danny aantrok
vroeg ten slotte: ‘Welke filmster vind je eigenlijk aantrekkelijk?’ Na enig aandringen
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zei Capote dat hij wel een beetje gek werd van Lloyd Nolan, een karakterspeler met
een paardachtige kop die vaak de rol van wijkagent speelde.
Marella Agnelli, de vrouw van de FIAT-tycoon, keek, volgens Clarke, nog scherper:
nadat ze Danny had ontmoet dacht ze dat Capote een aanval van ‘hevig heimwee
moest hebben gehad’; dat Danny hem ongetwijfeld aan zijn verleden herinnerde.
Volgens Clarke klopt dat ook: Danny leek op de jongen met wie Capote ruim dertig
jaar eerder, een seksuele verhouding had. Dat was op de Militaire Academie St. John,
waar Capote heengezonden was om van een sissy een échte man te worden. (Na een
jaar van treurnis - Truman Capote werd er niet alleen gepest en geminacht, hij werd
er ook constant betast, bevoeld, bejaagd, belegen - mocht hij er weer weg.) Danny
was niet mooi, niet slim, hij was gewoon net als al die rotzakken van toen gewoon
waren.
De verhouding met Danny duurde niet lang. Op een reis door Europa, waar hij
aan menige beroemdheid, prins of prinses, de hele high-society werd voorgesteld,
groeide zijn heimwee - en bij terugkeer verzoende hij zich met zijn vrouw. Capote
was razend, wéér had zo'n snotjongen hem in de steek gelaten. Capote had - behalve
een maandelijkse toelage van tweeduizend dollar - ook de rekening betaald van een
volledige gebitsvemieuwing van Danny. Eén van zijn wraakplannen was al die nieuwe
tanden en kronen terug te eisen, hij wou er een ketting van laten maken om die om
zijn nek te dragen. Capote bleef zo lang razend, dat uiteindelijk twee vrouwen, een
vriendin en zijn huishoudster, op een nacht naar een parkeerterrein togen en een pond
suiker in de benzinetank van Danny's auto (die eigenlijk óók van Capote was) lieten
lopen. Dat pas koelde de woede van de schrijver, hij deed alsof zijn vriendinnen de
auto hadden opgeblazen. Hij had zich gewroken.

Charlie Middleclass
In de gigantische biografie van Clarke beslaat de geschiedenis met Danny maar een
paar bladzijden. Tussen de turbulente gebeurtenissen en de torenhoge emoties in het
boek is het maar een klein wraakje - en toch bleef het, terwijl ik verder las, in mijn
hersens hangen. Wie heeft er suiker in de benzine gedaan?

MICHAEL SALISBURY/ABC

Een paar jaar later, midden 1973, werd Capote opnieuw verliefd: wéér op een
gewone man, die zichzelf al ‘Charlie Middleclass’ noemde. Vierenveertig, dikke
bril, blauwe ogen, getrouwd, met bijna volwassen kinderen. Hij heet(te) John O'Shea
en werd de betaalde vice-president van de B.V. Capote. Hun verhouding liep - onder
andere door veel drank - een aantal keren stuk, en steeds nam Capote wraak. De
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eerste keer doordat hij zelf het gezin van O'Shea op de hoogte bracht van het feit dat
haar man en hun vader praktizerend homo geworden was, om vervolgens de geschokte
vrouw de baan van haar man te geven en de opvoeding van de kinderen ter hand te
nemen. (Hij herdoopte de dochter tot Kate Harrington en poogde een filmster van
haar te maken.)
Ondanks dat voorgoed verwoeste huwelijk probeerden O'Shea en Capote het
daarna opnieuw, maar na de tweede breuk was Capote zo woedend dat hij een
vroegere vriend en een gehuurde marinier op O'Shea afstuurde. De bedoeling was
een pak slaag met een baseballknuppel, maar dat mislukte en wéér was hij uiteindelijk
tevreden met suiker in de benzinetank. Na de derde keer werd O'Shea door hem
aangeklaagd wegens verduistering van het manuscript van een hoofdstuk van
Answered Prayers, het boek waarop de wereld wachtte. Toen het politie-onderzoek
niets opleverde liet Capote door vrienden O'Shea volgen en intimideren, en uiteindelijk
werd zijn auto in brand gestoken.

Zwanen
In 1945, dertig jaar voor deze onvoorstelbaar treurige gebeurtenissen was Truman
Capote de grootste belofte van de Amerikaanse literatuur. Hij leek op weg naar een
grootse carrière, en opvallend was dat hij daarbij werd voortgestuwd door vrouwen.
In het zuiden was hij opgevoed door een aantal excentrieke tantes, en die rol werd,
toen hij als aankomend schrijver in New York neerstreek, overgenomen dooreen rits
redactrices van damesbladen. Gevestigde bladen als The New Yorker - hij werkte er
zelfs een tijdje als jongste bediende - zagen niks in zijn werk, maar de grote
modebladen (Harper's Bazar, Mademoiselle), in die tijd zeer trendy en in drukten
zijn verhalen met graagte af. De redactrices introduceerden hem in het modemilieu.
‘Vrouwen,’ schrijft Clarke, ‘hielden van zijn gezelschap en hij van het hunne.’ Capote
zelf bevestigde dat: ‘Ik had elke vrouw ter wereld kunnen hebben, van Greta Garbo
tot Mariene Dietrich. Vrouwen houden altijd van me, en ik hou van aantrekkelijke,
mooie vrouwen, maar dan als vriendin, niet als minnares. Ik kan me niet voorstellen
dat iemand met een vrouw naar bed wil. It's boring, boring, boring.’
Die rijke vrouwen waren zijn ‘zwanen’. Capote had, als we ze mogen geloven,
biograaf Clarke doet dat in ieder geval wel, iets van Pygmalion. Hij gaf ze adviezen
en beschouwde ze als zijn persoonlijke protégés, hij zag ze als kunstwerken die hij
moest vervolmaken. Hij had een grote kijk op mode, niet nichterig, maar met een
goed gevoel voor de persoonlijkheid van de draagster. ‘Achter zijn vermogen om
hen te beïnvloeden en om te vormen zat een soort seksuele kracht,’ aldus zijn biograaf.
‘Die vrouwen gingen met andere mannen naar bed maar ze luisterden alleen naar
Capote.’ Omgekeerd had Capote vooral voor de allerrijksten onder hen een bijzonder
ontzag. Hij geloofde dat het grote geld niet alleen hun leven grootser maakte, maar
ook dat het hen verhief boven de gewone waarden en normen - hij zag ze zoals een
oude Griek zijn goden.
Truman Capote was (in de dagen van de moderedactrices) al beroemd als belofte;
hij zou een pijler van de nieuwe Amerikaanse literaire generatie worden. Met Other
Voices. Other Rooms, The Grass Harp en Breakfast at Tiffany's - drie kleine boeken
in tien jaar - bevestigde hij zijn aanspraken op een literaire ereplaats, maar zijn
bekendheid en beginnende
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roem ontleende hij steeds meer aan zijn optreden als publieke figuur. Zijn uitspraken
waren tamelijk venijnig (tijdens een ontmoeting met Faulkner begon Capote het
nieuwste boek van Hemingway zo af te slachten dat Faulkner hem terecht moest
wijzen: ‘Misschien is het niet het beste wat Hemingway heeft geschreven, maar ik
weet zeker dat het zorgvuldig gemaakt is en kwaliteit heeft’), hij voerde kleine
oorlogjes (tegen Gore Vidal bij voorbeeld), werd bij vertrek en aankomst van zijn
reizen geïnterviewd en gefotografeerd, was te zien op jachten en in winterpaleizen
en lunchte voortdurend in de inne restaurants. Tot laat in zijn leven gaf hij als hobby
op: lunchen met een mooie, liefst rijke vrouw.

Omslag van Esquire, mei 1976.

Slaapkamer
Nog voor de jaren zestig begonnen besefte hij dat hij als romanschrijver niks meer
verzinnen kon. Zijn toneelstukken waren gevallen, zijn musical had het niet gedaan,
alleen journalistiek werk hield hem op de been, want hij schreef als een god. De
moord in Kansas - waaruit In Cold Blood ontstond - leek dan ook bijna letterlijk een
geschenk uit de hemel. Het boek bevestigde zijn literaire reputatie, maar maakte hem
echt beroemd als publieke figuur. En hij bekroonde dat door het geven van een groots
bal-masqué (Clarke rekent voor dat het Capote zelf niet veel kostte, want slim was
hij ook). A Black and White Dance, de heren met een zwart, de dames met een wit
masker. Er werd om de uitnodigingen gevochten. Het blad Women's Wear Daily
schreef (1966): ‘You might say Truman Capote has become omnipotent.’ En zijn
biograaf voegt eraan toe: ‘For several years he very nearly was.’ Het bal werd een
legende, een mijlpaal van de high-society in de jaren zestig.
Capote's invloed in dat wereldje, en daarom ook in de media, was vooral gebaseerd
op zijn fabelachtige vermogen om te roddelen. Het meest fascinerende van Gerald
Clarke's biografie is dat hij die roddelwereld zo mooi documenteert. Hij heeft acht,
negen jaar aan het boek gewerkt en de basis zijn ellenlange gesprekken met Capote.
De roddel loopt er als een nauw merkbaar snoer doorheen, maar duikt voortdurend
op (Capote's nachten met Errol Flynn, de geringe grootte van Kennedy's lul). Clarke
schenkt ons het hele deelnemersveld, én Capote's techniek. De kleine kobold
hanteerde, hij was in veel dingen een voorloper, als voornaamste wapen, de
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openhartige zelfbekentenis. Zijn verhalen over zichzelf: zijn droeve jeugd, zijn
zuipende ouders, zijn lelijkheid, zijn homo-zijn, hét homo-zijn, zijn orgasmen lokten
dezelfde openhartigheid uit - waarvan hij in even intieme gesprekken met anderen
weer een gepast, maar altijd indiscreet gebruik maakte.
Soms liep dat stuk: toen Jacqueline Kennedy merkte dat Capote rondvertelde dat
hij zo goed met haar was dat hij, en zo was het ook, altijd met haar praatte in haar
slaapkamer terwijl zij zich aankleedde, brak ze met hem. Maar meestal accepteerde
men zijn roddel omdat het erbij hoorde: Capote was mascotte en hofnar tegelijk.
De mooiste zwaan uit zijn vijver was Babe Paley. Toen hij haar in 1955 ontmoette
was ze voor de tweede keer getrouwd, een ietsje beneden haar stand, met de rijke,
joodse sigarenfabrikant Bill Paley. Bijna twintig jaar trokken ze gedrieën op, het
werd de gouden driehoeksverhouding genoemd. Capote was hun vriend,
vertrouweling, hun kind - en op den duur vertelde hij aan alle anderen alles over de
Paley's, hun ruzies, hun geldzaken, hun wel dan niet neuken. Smeuiige verhalen, vol
met Capote's sterke verteleffecten, maar steeds meer mensen schrokken van de
gemene ondertoon die erin sloop en de manier waarop hij het vertrouwen in hem
beschaamde. Uiteindelijk ging het huwelijk eraan kapot - en de manier waarop het
echtpaar in Answered Prayers voorkomt is, vooral wat Bill Paley betreft, tamelijk
gruwelijk.

Proust
Zoals bekend zijn van dit grote boek dat Capote voortdurend beloofde maar een paar
hoofdstukken verschenen. Het eerste dat gepubliceerd werd. La Côte Basque, had
het effect van een aardschok. Het is een tafelgesprek in restaurant La Côte Basque,
waar Capote in de rol van de Amerikaanse Proust zijn eigen jet-set schept. Maar zo
duidelijk gebaseerd op zijn rijke vrienden en vriendinnen dat er een gehuil van
ontzetting opsteeg, en vrijwel iedereen hem als een adder van zich afschudde. Clarke
beschrijft Capote daarna, de ene keer jankend en huilend, soms smekend, en op
andere momenten zichzelf moed insprekend: Proust werd ook door zijn vrienden
vervloekt, maar het is, net als het mijne zal worden, het mooiste boek op aarde.
Capote begon met notities over de roman in 1958. Hij wist dat het over de jet-set,
de Griekse goden en godinnen, zou gaan. En hij wist de titel, ontleend aan een
apocriefe uitspraak van de heilige Teresa van Avila: er zijn meer tranen vergoten
over verhoorde gebeden dan over onverhoorde.
Er is een theorie, in de biografie verwoord door Phyllis Cerf, de vrouw van de
uitgever, dat Capote's val begon bij de publikatie van In Cold Blood. ‘Dat boek,’ zei
ze, ‘started the unsettling of his life.’ Hij begon roekeloos te leven, het kon hem
allemaal geen donder meer schelen. Hij had gehoopt dat het boek hem de literaire
roem zou geven waarop hij - naast al die andere roem, die hij zo makkelijk verdiend
had - recht had. Maar hij viel buiten alle literaire prijzen van dat jaar; en hij ergerde
zich aan alle discussies of zijn theorie dat literatuur, gebaseerd op de realiteit, faction
eigenlijk meer waard was dan fiction nu klopte of niet - en velen zeiden, met alle
bewondering - van niet.
Clarke besteedt ook veel aandacht aan de theorie dat Capote zich zeer vereenzelvigd
had met Perry Smith, een van de twee moordenaars in In Cold Blood. Deze Smith
was, door een
vervolg op pagina 14
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Genoeglijke experimenten
De proefondervindelijke wijsbegeerte van Nieuwentijt
Een zekere, zakelijke wijsbegeerte door Bernard Nieuwentijt Uitgegeven,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij Uitgever Ambo,
deel 12 in de serie ‘Geschiedenis van de filosofie in Nederland’, 141 p., f
27,50
Douwe Draaisma
Bernard Nieuwentijt (1654-1718) vestigde in 1715 zijn naam met Het regt gebruik
der wereltbeschouwingen. Na de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende
eeuw hadden fysica en levenswetenschappen een vloed van nieuwe bevindingen
opgeleverd. Die kennis moest worden geordend in overzichtswerken en getoetst op
theologische consequenties. Nieuwentijt combineerde deze twee opgaven zo virtuoos
dat Het regt gebruik ook in Frankrijk, Duitsland en Engeland vele malen op de persen
werd gelegd.
R.H. Vermij, die deze bundel voortreffelijk heeft ingeleid, schrijft dat de ‘zakelijke’,
dat wil zeggen: op feiten gerichte wijsbegeerte van Nieuwentijt, paste in de wending
van rede naar zintuig die zich onder invloed van Newton in fysica en filosofie voltrok.
Nieuwentijts tweede hoofdwerk. Gronden van zekerheid, is een
wetenschapsfilosofische analyse van die empirische wending. Men kan er in lezen
hoe Nieuwentijt twee eeuwen vóór de Wiener Kreis het ‘denkbeeldige’ en het
‘zakelijke’ scheidt door een rigoureuze cesuur tussen de analytische uitspraken van
de zuivere wiskunde en de empirische uitspraken van de fysica.
Het prestige van de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ komt prachtig tot
uitdrukking in de titelplaat van Het regt gebruik. De natuurkunde, verheven op het
altaar in een straal van goddelijk licht, heeft zo juist de filosoof zijn blinddoek
afgenomen en wekt hem op zijn ogen te richten op het ‘heerlyk ligt der Waarheit’.
Tegenover het in gruzelementen geraakte wereldbeeld van de rationalistische filosofie
staan de parafernalia van de achttiende-eeuwse liefhebberende fysicus:
vacuümpompen, barometer, telescoop, laterna magica, skeletten, uitheemse dieren.

Titelprent van ‘Het regt gebruik der wereltbeschouwingen’. De natuurkunde, blinddoek nog in de
hand, wekt de rationalistische filosofie op om de zintuigen te gebruiken. De jonge filosoof richt de
blik op het licht der waarheid; zijn oudere collega (‘die 't ondersoek veragt’) wendt zich af en valt
terug ‘in 't duist're van syn nagt’.
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Het merendeel van die spullen zal Nieuwentijt zelf in zijn bezit hebben gehad: hij
had als stadsarts en burgemeester van Purmerend voldoende geld en vrije tijd om
een kabinet voor natuurlijke historie in te richten en aan huis natuurkundige proeven
te demonstreren. In Het regt gebruik staan de verslagen van eigen en andermans
experimenten. Zo wordt verhaald over een proef van Borelli. Deze had een vis onder
een stolp gelegd en met een vacuümpomp net zo lang lucht weggezogen tot de
luchtblaas knapte. Teruggezet in de vijver was het met het zwemmen gedaan: de vis
bewoog zich voort ‘kruipende als een slange langs de grond van den vijver’.
Geïnspireerd door deze bevinding begon Nieuwentijt zelf ook te experimenteren.
Hij stopte twee baarzen in een bak water en zoog de lucht erboven weg. De vissen
zwollen onmiddelijk op en kwamen met uitpúilende ogen boven drijven; toen hij
even later weer lucht liet instromen werden ze ‘schielijk weder dun’ en zonken. En
zo ging de vindingrijke magistraat nog even door de baarzen te laten stijgen en dalen
op de maat van de luchtdruk. Nieuwentijt - goedmoedig rond gezicht, Chriet Titulaer
in de pruikentijd - zal de notabelen van Purmerend geregeld versteld hebben doen
staan.
Op zo'n genoeglijk experiment volgde vanzelfsprekend een stichtend woord. Wie
niet wist dat er vissen bestonden zou zeggen dat leven onder water onmogelijk is.
Niemand zou de mechanismen kunnen construeren waarmee vissen zich in leven
houden en voortplanten, laat staan dat vissen door het blinde toeval kunnen ontstaan.
Er moet aan deze ‘Hydrostatische Machines’ een goddelijk ontwerp ten grondslag
liggen. Het vernuft in de natuur verwijst naar een schepper zoals een uurwerk naar
een klokkenmaker.
Auteurs die zich bedienden van deze redenering staan bekend als
‘fysico-theologen’. Als categorie vormen ze een onderstreping van Schama's schema:
het is alsof men de overvloed aan ontdekkingen alleen durfde te genieten door er een
devote interpretatie aan te geven. Tot ver in de negentiende eeuw vormde de harmonie
in de natuur een vanzelfsprekend godsbewijs. In onze tijd, na Darwin, herinnert alleen
de metafoor van de blinde horlogemaker nog aan wat eens een onaantastbare intuïtie
leek over de verhouding tussen schepper en schepsel.
■

Voorheen de koloniën

Heimweereizen naar Indonesië zijn nog altijd in trek, en nostalgie waart alom. Maar
niet bij Ewald Vanvugt die kritisch is over het kolonialisme. Hij publiceerde een
bundel opstellen: Het dubbele gezicht van de koloniaal (In de Knipscheer, f 27,50).
Ethisch heeft Vanvugt gelijk, en dat is mooi. Stilistisch komt zijn afkeer soms neer
op drammerij en dat is vervelend. Maar desondanks: Vanvugt schrijft over de
opiumhandel waar hij al eerder een dikke documentaire over schreef, over Snouck
Hurgronje, over de islam in Nederland, over de invoering van de karabijn in Indië,
over de geschiedenis van het Knil, over koloniale kunstschatten, over Nederlands in
Indonesië nu en over Bali in 1946. Een aantal artikelen is eerder gepubliceerd en
hoewel vaak heel aardig, zijn ze niet echt het werk van een belezen mens die tot aan
zijn nek in de materie zit. Dat zou niet erg zijn als de auteur zich iets bescheidener
ten opzichte van andere geleerden zou opstellen.
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Meer over Indonesië. Voor de derde maal schrijft de ex-Knil-kolonel C.A. Heshusius
over de geschiedenis van de koloniale armee. Hij deed het eerst samen met de overste
Zwitzer, daarna maakte hij een fotoboek met teksten en nu heeft hij een tekstboek
met foto's gemaakt. Is het boek dat hij samen met Zwitzer schreef een echt stuk
geschiedenis, nu lijkt het alsof het onderwerp te lang wordt uitgebaat. Het Knil van
Tempo Doeloe (De Bataafsche Leeuw. f 49,50) is met veel plaatjes en een nogal
brave tekst het resultaat. De titel slaat op niks en is ongetwijfeld bedacht voor de
verkoop: tempo doeloe is de periode rond 1900, en dit boek loopt van 1880 tot 1950.
De raciale relaties tussen de (weinige) gekleurde meerderen en de blanke minderen
worden er wel heel zonnig in voorgesteld. Ook op andere punten is het boek te mild.
Met name Vanvugt heeft erop gewezen dat het Knil de opiumverslaving onder
soldaten officieel bevorderde, en zonder opium was het soldatenleven dan ook niet
vol te houden. Helaas heeft Heshusius van dat soort beweringen te weinig nota
genomen.
Een buitengewoon serieus en degelijk historicus is dr. J.J.P. de Jong. Hij promoveerde
onlangs op Diplomatie of strijd, het Nederlands beleid tegenover de Indonesische
Revolutie 1945-1947. In dit grote werkstuk (Boom, f 69,50) analyseert hij het beleid
zoals dat vooral vanuit Den Haag werd gevoerd. Maar de Britten die na de Japanse
capitulatie Java overnamen, laat hij ook niet ongemoeid. Evident is zijn kritiek op
het Nederlandse beleid en zijn voorkeur voor de mens Van Mook als de
betrouwbaarste onder al die hoge heren. De opzet van zijn boek maakt nodig dat het
gehele verhaal van de dekolonisatie tot in details opnieuw wordt verteld, en dat sluit
een herhaling van bekend materiaal in. Maar daarmee heeft De Jong behalve een
studie ook een standaard- en naslagwerk geschreven. Interessant blijft overigens ook
na dit boek de vraag waarom wij toch altijd impliciet aannemen dat de PvdA eigenlijk
tegen de agressieve politiek van Rotnme en de rest van de KVP was. Ook De Jong
neemt de indruk niet weg dat het Drees en de PvdA eigenlijk allemaal niets
interesseerde. Zoals oudminister Hofstra ooit zei. Indië was voor ons een side issue.
De Jong gebruikt in zijn studie ook uitspraken van ooggetuigen. Helaas nam hij in
zijn literatuuropgave niet het werk van Gase op die ons toch verrast heeft met zijn
interviews met de mannen van toen en met de documentatie omtrent Beel en De
Quay. Tenslotte blijft ook na dit boek een van de grote intrigerende vragen hoe
generaal Spoor nu eigenlijk het Haagse beleid manipuleerde en met hoeveel succes.
Daarvoor is een echte goede biografie van Spoor als aparte studie waarschijnlijk
onontbeerlijk. Dat doet niets af aan de waarde van De Jong die meer uit de archieven
heeft weten te halen dan we wisten dat erin zat.
Over generaal Spoor verscheen kortelings een sympathiserend boek van zijn
ritmeester-adjudant R.M. Smulders. Zoals bijna alle Indië-veteranen heeft Smulders
een grote verering voor de generaal en diens vijanden kunnen rekenen op Smulders'
welgemeende haat. Door de herinneringen aan Spoor heen zijn fragmenten gevlochten
uit de levensgeschiedenissen van Smulders' strijdmakkers. Stilistisch is dat niet fraai;
uitgevers doen kennelijk weinig aan het begeleiden van een auteur. Indië-veteranen
zullen zich desondanks in dit boek in herkennen. Serieuze Spoorbiografen vinden er
niet veel nieuws. (Generaal Spoor, De Bataafsche Leeuw, f 19,50.)
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De dekolonisatie van Indië vond onder Europeanen niet alleen botte tegenstand. Het
pro-Indonesische, linksgezinde tijdschrift Oriëntatie was het verzamelpunt van een
club begaafde, intelligente mensen als Beb Vuyk, Rob Nieuwenhuys en Han Resink,
die ondanks de oorlog van 1945-1950 toch bijdragen wisten los te krijgen van
Indonesiërs als Chairil Anwar, Pramoedya en Mochtar Lubis. Er is nu een bloemlezing
uit het mooiste dat in Oriëntatie (1947-1953) verscheen. Peter van Zonneveld maakte
de inleiding en de keuze. Het boek dat het resultaat ervan is, bevat verhalen en
gedichten van onder meer Balfas, Lubis, en Pramoedya over de ellende van de
politionele acties, prachtige poëzie van Resink, Vroman en Anwar, inheemse, door
Nieuwenhuys vertaalde anonieme volksgedichten, fragmenten uit Walraven, en
karakteristiek proza van Boon, alias Mahieu. Opvallend hoe weinig politiek
geëngageerd de Europese schrijvers waren, althans in deze bloemlezing. (Oriëntatie,
Conserve, f 42,50.)
In de Maleise literatuur neemt de pantoen (orale volksgedichten) een belangrijke
plaats in. Pantoens zijn kwatrijnen van een bijzondere soort, en in hun piepkleine
inleiding van hun even kleine bundel vertaalde pantoens leggen Angela Rookmaaker
en Alfred van der Helm uit wat de regels van deze kwatrijn behelzen. Hun vertaling
is even bondig als charmant, en de uitvoering van het kleine boekje is dat ook.
(Pantuns, Zeeuws Kunstenaarscentrum, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg,
01180-3 02 52, f 7,50.)
Vrouwen in Zuidoost-Azië schrijven verhalen. Marjanne Termorshuizen zocht er
tweeëntwintig uit en bundelde ze in Het verwelken van de regenbloesem. De bundel
ziet er vreselijk uit, als een Bouquetromannetje; de titel is sentimenteel; de ene zetfout
volgt de andere op. Een inleiding ontbreekt. Kortom, vodden voor zover het de
uitgever betreft. De inhoud daarentegen is interessant. Van de meeste verhalen is de
structuur heel simpel en het is duidelijk dat ze uit een cultuur komen waar de orale
literatuur overheerst. Een echte schrijftraditie ontwaart de lezer in de verhalen uit
Maleisië, Singapore, Thailand en Indonesië niet. Maar een verteltraditie is er evident
wel. De onderwerpen zijn ook karakteristiek; veel speelt zich af onder arme mensen
op het platteland. Veel is ook sociaal protest dat kort, ingehouden en met
understatement wordt geuit. Heel anders zijn de verhalen uit de Filippijnen, die
flamboyanter zijn, ingewikkelder van structuur en in een stedelijke, welgestelde
omgeving spelen. De vertaling van de verhalen is vrijwel altijd goed; wat ze te
vertellen hebben is belangwekkend voor wie van literatuur en Zuidoost-Azië houdt.
(Wereldvenster/Unieboek, f 24,50.)
TESSEL POLLMANN
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De vrouwenversierder die tot inkeer kwam
Een afkick-programma voor Casanova's
The Casanova Complex Compulsive Lovers And Their Women door Peter
Trachtenberg Uitgever Poseidon Press, 274 p., f 44,15 Importeur Van
Ditmar
Ad van Iterson
Peter Trachtenberg noemt zichzelf een herstellende Casanova. Veertien jaren lang
heeft hij geleden aan, wat hij noemt, het Casanova-complex en nu heeft hij er een
boek over geschreven, gebaseerd op interviews met een vijftigtal medeverslaafden
en ook met zo'n dertig vrouwen die zich tot hen aangetrokken voelen.
The Casanova Complex begint met een bekentenis van de auteur: ‘When I was
nineteen I had two girlfriends.’ Niet bepaald een bemoedigend begin voor wie nog
een kleine driehonderd bladzijden heeft te gaan. Maar, zo wordt ons al snel duidelijk
gemaakt, deze dubbelverkering was niet een doorsnee puberescapade. Het bleek het
begin van een onafzienbare aaneenschakeling van losse, losvaste en schijnbaar vaste
verhoudingen met meisjes en vrouwen. Trachtenberg werd een Casanova - geen
romantische held, maar een even ziekelijk persoon als een alcoholist of heroïnespuiter.
Het casanovisme is noch een begerenswaardige leefstijl, noch een morele
tekortkoming, noch een kwestie van hormonen, maar een ziekte van de geest, die in
onze narcistische cultuur nog wordt aangemoedigd ook.
Wat beweegt een Casanova? Trachtenberg onderscheidt vier patronen van begeerte.
Thrill seeking, game playing, escape en devouring. De een doet het voor de
opwinding, de ander voor de geneugten van het kat-en-muisspel, de derde versiert
aan de lopende band omdat hij vlucht voor iets anders en de vierde gebruikt vrouwen
om ze, als het ware, op te vreten, waarna hij zich walgend van hen ontdoet.
Naast deze vier motieven onderscheidt Trachtenberg zes typen van Casanova's
naar de manier waarop ze optreden.
1. Hitters. De one-night-stand mannen, die snel en effectief toeslaan, bij voorkeur
in de veilige omgeving van hun eigen stamkroeg. Een goed voorbeeld van een
hitter noemt Trachtenberg Don Juan.
2. Drifters. De mannen die op hun levenswandel het ene na het andere met een
gewillige vrouw gevulde bed aantreffen. Het overkomt hen gewoon; ze hoeven
er haast niets voor te doen. Een goed voorbeeld is James Bond.
3. Romantics. Dat zijn de mannen die steeds weer opnieuw menen écht verliefd
te worden en er zich dan ook met hart en ziel instorten. Waarna het grote verdriet
van het besef van de vergissing komt. Amie Becker uit de serie L.A. Law speelt
de rol van de romantic perfect.
4. Nesters. Nesters zijn van goede wil. Zij zien vrouwen ook als echte mensen (in
tegenstelling tot romantics, die vrouwen alleen maar kunnen zien als
begerenswaardige sletten of begerenswaardige maagden). Nesters proberen ook
echt serieuze verhoudingen van langere duur aan te gaan. Toch mislukt het om
de een of andere reden steeds weer. Ernest Hemingway was een typische nester.
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5. Jugglers. Dat zijn de mannen die op z'n minst twee vrouwen tegelijk in hun
leven moeten hebben rondlopen. Jugglers zijn de echte polygynisten. Zij maken
er ook geen geheim van, sterker nog, ze willen graag dat hun minnaressen het
van elkaar weten, want dat verleent hun, de jugglers, macht - en daar houden
ze van: vrouwen tegen elkaar uitspelen. Trachtenberg noemt hier ene Tarnower,
schrijver van een best-sellend dieetboek.
6. Tomcats. De mannen die gehecht zijn aan vrouw en huis, maar die het niet
kunnen nalaten voortdurend vreemd te gaan. Frank Sinatra is een echte tomcat;
hij hield veel van zijn eerste echtgenote, Nancy Babato, maar achter haar rug
ging hij met talloze vrouwen naar bed, van dienstertjes tot filmsterretjes.

‘Sorry. Ik val niet op snorren.’
EDWARD KOREN

Vier verschillende drijfveren plus zes verschillende gedragstypen. Het is wat aan
de ruime kant, maar het geeft wél de mogelijkheid een indrukwekkende matrix op
te zetten van zes bij vier is vierentwintig vakjes. Helaas. In zijn ijver, waarschijnlijk,
om voor sociaal-wetenschappelijk te kunnen doorgaan, heeft Trachtenberg het niet
kunnen nalaten alle zes gedragstypen toch een paar eigen, specifieke psychologische
drijfveren toe te kennen. Dat zijn weliswaar andere dan die hij reeds eerder in zijn
begeerteclassificatie had ondergebracht, maar dat maakt het natuurlijk alleen maar
erger. Het resultaat van dit alles is één grote brij van motieven en gedragingen, die
je geen andere conclusie laat dan: het zal wel.

Gebroken gezinnen
Het boek wordt een stuk overzichtelijker als Trachtenberg zijn aandacht verlegt naar
de gezinnen waarde Casanova's uit komen. Natuurlijk gelooft ook Trachtenberg in
het grootste cliché van deze eeuw, namelijk dat ieders karakter wordt gevormd in
zijn of haar prille jeugd. Dus ook alle complexen waaraan iemand kan lijden, vinden
hun kiem in die eerste zo cruciale levensjaren. Wat dan vormt een goede
voedingsbodem voor het Casanovacomplex? Het antwoord is even simpel als
sociaal-wetenschappelijk: dysfunctionele gezinnen. Overal waar de vader afwezig
is, of zich te weinig als man laat gelden, of juist te sterk overheerst, dreigt het gevaar
dat er een klein Casanovaatje in de maak is. Te veel identificatie met de moeder
resulteert immers vaak in angst voor het vrouwelijke en om die angst te bezweren,
ga je later als een bezetene op de versiertoer. Want zo bewijs je dat je niet bent
gefeminiseerd. Nóg een drijfveer erbij!
In een hoofdstuk met de alleszeggende titel ‘He broke my heart, and still I love
him’ komen de vrouwen van het zeskoppige versiermonster aan bod. Waarom vallen
‘lady killers ladies’ steeds weer opnieuw - en vaak tegen beter weten in - op dit soort
mannen? Het antwoord op deze vraag moet eveneens in de gezinssituatie worden
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gezocht. Ook de vrouwen die voor Casanova's vallen, komen doorgaans uit incomplete
of slecht functionerende gezinnen. De band tussen Casanova's en hun partners is een
band tussen op gelijke wijze beschadigde mensen, die in elkaar de mogelijkheid
herkennen de blijvende wonden van hun kinderjaren te helen.
Zulke mensen kunnen elkaar niet genezen, meent Trachtenberg. Geen vrouw kan
een Casanova van zijn verslaving afhelpen en het omgekeerde is al helemaal
ondenkbaar. De verslaafden zelf kunnen zich er ook niet van bevrijden. Wel dienen
ze helemaal alleen het proces van neergang door te maken, tot ze een punt bereiken
waar de defensiemechanismen niet langer werken en het besef daagt: ik heb
professionele hulp nodig.
Eigen ervaring heeft Trachtenberg geleerd dat men het beste een combinatie kan
nemen van psychotherapeutische behandeling en het twaalf-stappenprogramma van
de Sexaholics Anonymous (SA). Maar deze laatste club is nog vrij jong en men komt
nog niet zo vaak bij elkaar. (Voor Nederlandse Casanova's is dat vooralsnog ook
geen oplossing, want bij mijn weten bestaat er hier nog geen afdeling van de
Sexaholics Anonymous.) Daarom is het voorlopig beter, meent Trachtenberg, om
mee te doen aan een ander twaalf-stappenprogramma, zoals dat van de anonieme
alcohol-, drug- of gokverslaafden. Aan die verslavingen lijden Casanova's immers
ook vaak en je mag er altijd een ander onderwerp aansnijden.
De twaalf-stappenprogramma's kosten niets. De AA's, NA's en GA's zijn nergens
aan verbonden, noch aan een ziekenhuis, noch aan een overheids- of religieuze
instelling. Ze vragen van nieuwkomers niets anders dan de bereidheid zijn of haar
verslaving op te geven. In ruil daarvoor, zegt Trachtenberg, bieden zij niets minder
dan een nieuw leven. ‘Nothing
vervolg op pagina 16

Het onmenselijke kind
Doris Lessings pessimisme
Het vijfde kind Door Doris Lessing Vertaling Ankie Blommesteijn Uitgever
Bert Bakker, 141 p., f 29,90
Eric Gobbers
Harriet en David kijken wat onwennig aan tegen de ‘laat maar waaien’-sfeer van de
swinging sixties. Ze zijn alletwee een beetje ouderwets en ze vinden elkaar in hun
geluksvisioen. Veel kinderen, een mooi groot huis, een organisch familieleven, al
die verlangens wijzen volgens hen op één ding: ze willen zichzelf zijn, onmodieus
en authentiek, en dat lijkt nog te lukken ook. Ze kopen een kast van een Victoriaanse
villa en krijgen kort na elkaar vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Hoewel
de familie bij elke nieuwe geboorte wat meer de wenkbrauwen gaat fronsen, is de
sfeer opperbest. Davids vader vult het huishoudgeld aan, ouders, zussen met hun
mannen en kinderen brengen paas- en kerstvakanties door in het reusachtige huis.
Maar dan raakt Harriet weer zwanger. Het vijfde kind is anders, al van in de
moederbuik. Bij de geboorte komt een wezen van het mannelijke geslacht te
voorschijn, niet echt een monster, maar toch niet normaal. En van het moment dat
Ben, zoals de boreling wordt genoemd, ten tonele verschijnt, begint het geluk waarop
Harriet en David recht meenden te hebben, omdat ze het echt wilden, in zijn tegendeel
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om te slaan. Het kind is uitermate agressief en jaagt iedereen de stuipen op het lijf.
De gezellige familiebijeenkomsten gaan kapot aan een terreurstemming, de relatie
tussen Harriet en David wordt zienderogen slechter, de andere kinderen zijn bevreesd
voor hun vreemde broertje en zullen allemaal lang voor ze volwassen zijn het huis
verlaten.
Het vijfde kind is een verontrustende roman. Het draait om de relatie van de moeder
(Harriet) met haar kind (Ben). Ze houden niet van elkaar en toch bestaat er tussen
hen een vreemd soort contact. Harriet heeft een heel sterke, drang om haar vijfde
kind te doorgronden, maar ze staat alleen. AHe andere familieleden keren zich af
van een situatie die hun angst inboezemt omdat ze haar niet begrijpen.

Doris Lessing

Essentieel in het boek is de scène waarin Harriet naar het instituut gaat waar Ben
op aandringen van zowat iedereen naar toe is gebracht. Ze wordt er geconfronteerd
met een collectie monsterkinderen die naar aloude gewoonte uit het sociale leven
zijn verwijderd en onder zware verdoving op hun einde wachten. Wanneer ze ziet
dat ook Ben die weg op gaat, neemt ze hem mee terug naar huis en richt daarmee
een muur op tussen haar en de rest van de wereld. Wanneer ze thuiskomt en er
geconfronteerd wordt met haar ontredderde familie, drukt ze de paradox die de roman
zijn akelige onontkoombaarheid geeft perfect uit: ‘Oké, ik ben een misdadigster.
Maar ze waren bezig hem te vermoorden.’
Die vreemde relatie tussen moeder en kind wordt nog versterkt doordat niemand,
ook dokters en leraren niet, de essentiële vreemdheid van het kind willen erkennen.
Zijn ongrijpbaarheid wordt door hen door middel van dooddoeners (hij is hyperactief)
uit de weg gegaan. Harriet is de enige die accepteert dat Ben anders is, maar dan niet
het modieuze anders, dat irritante begrip dat voor zoveel kletspraat in allerlei
pedagogische jargons heeft gezorgd, niet toevallig in de jaren zestig en zeventig
waarin het drama van Het vijfde kind zich vooral afspeelt.
De vreemdheid en angstaanjagende onmenselijkheid van Ben grenst aan het
horror-verhaal maar daar blijft het niet bij. Het geluk dat de in het begin van het
verhaal wat ouwelijke maar vertederende Harriet en David meenden in handen te
hebben is niet opgewassen tegen de angstaanjagende komst van een wezen dat buiten
de geijkte familiepatronen valt en in de laatste bladzijden wordt dit fremdkörper aan
de onttakeling van de westerse cultuur gekoppeld. Met Het vijfde kind heeft Doris
Lessing een zeer pessimistisch boek geschreven over de leugens en verdringingen
waarop onze geluksideologie is gebouwd en die haar ten slotte doen openbarsten als
een rotte vrucht.
■
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Gebeurtenissen in een onbegrijpelijke Aziatische opera
Irma Grivnina's wantrouwen tegen Gorbatsjovs grote woorden
Wie bent u mijnheer gorbatsjov? De keerzijde van ‘glasnost’ en
‘perestrojka’ door Irina Grivnina Uitgever: Sijthoff, Amsterdam, 204 p.,
f 24,50
Sasza Malko
De titel Wie bent u mijnheer Gorbatsjov? is enigszins misleidend. Wie een biografie
van de sovjetleider verwacht, komt bedrogen uit. Dit boek is niet sovjetologisch, niet
politicologisch, het is geen sociologische verhandeling en geen historisch essay. Wie
bent U mijnheer Gorbatsjov? is wel een heel leuk boek. In plaats van over de Eerste
Secretaris te schrijven, beschreef mevrouw Grivnina de wereld die Gorbatsjov
voortbracht. De uitspraken van Gorbatsjov lopen als een rode draad door het boek,
maar ze zijn eerder de aanleiding tot verhalen en uitweidingen dan bijdragen die de
persoon van de leider moeten verhelderen.
De voorbeelden en spitsvondigheden hebben niets met Gorbatsjov te maken. Toch
vormen ze samen een overtuigend betoog: Gorbatsjov is niet beter en niet slechter
dan de maatschappij waarin hij opgroeide, hij is even vooruitstrevend of conservatief
als de miljoenen andere sovjetmensen. ‘De held van mijn boek is eerder een
symphatieke man dan een onaangename man.’ Het heeft veel meer zin om te kijken
wat deze mensen vormt dan zich in een persoon te gaan verdiepen.
Mevrouw Grivnina is intelligent en emotioneel, en zo is ook haar boek geworden.
Het is ook een bijzonder ongeordend boek, geestig en chaotisch, het springt van
geschiedenis naar treincoupé, dan weer plotseling terug in de economieën een pagina
verder op de oorbellen van mevrouw Gorbatsjova. Alles gespijsd met een
onophoudelijke stroom anekdotes.
Het boek lijdt hierdoor aan het bekende euvel van menig Russisch boek dat niet
lang na de aankomst van de auteur in het Westen geschreven is: de auteurs willen
alle volgens hen relevante zaken noemen, de indruk ontstaat dat zij de
sovjetwerkelijkheid in al haar complexiteit van zich af willen schrijven, en uiteindelijk
wordt het allemaal te veel. Tegelijkertijd heeft het boek een meeslepende emotionele
lading, en een verteltrant die alleen dáár kan ontstaan. Het is een venster op de
Sovjetunie, niet alleen door zijn inhoud maar vooral door de manier waarop het
geschreven is, door honderden associaties, afwisseling van feiten met levenskennis
en gewone roddel.

Broek
Deze verteltrant is grof en subtiel tegelijk. Het is opgebouwd uit hartstocht en
paradoxen, humor, feitelijkheden en cynisme. De kennismaking met het boek van
mevrouw Grivnina is ook een kennismaking met de manier van denken van Russische,
Poolse of Tsjechische intellectuelen.
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Irina Grivnina

Mevrouw Grivnina is afwijzend over de machthebbers en nieuwsgierig naar de
overlevingsmechanismen van gewone mensen. Hierdoor is bitterheid haar gespaard
gebleven, zij is hard maar niet hatelijk. Haar stijl is ironisch, net als die van andere
Russische schrijvers die in het Westen arriveerden. Ironie is hun werktuig, het is
waarschijnlijk de enige methode waarmee zij de werkelijkheid op het moment kunnen
benaderen. Een hoog ontwikkeld gevoel voor het absurde in het leven is de redding.
Je moet inderdaad in het Westen geboren zijn om de gedaantewisselingen van het
communisme even evenwichtig en rustig van verre te kunnen bekijken, als
gebeurtenissen in een voor ons onbegrijpelijke en ons niet betreffende soort Aziatische
opera.
Mevrouw Grivnina citeert geharnaste uitspraken van Gorbatsjov, zoals ze in de
sovjetmedia, ergens linksonder op de pagina, te vinden zijn: ‘Zolang de sociale
revanche de spil blijft van de strategie en van de militaire programma's van het
Westen, zolang zullen wij ook in de toekomst al het nodige blijven doen om onze
verdedigingsmacht op een niveau te houden dat een militaire superioriteit van het
imperialisme uitsluit.’ ‘Is dát “het nieuwe denken” van Gorbatsjov?’ vraagt mevrouw
Grivnina. ‘Het lijkt erop of voor hem de wereld als vanouds vol kwade imperialisten
is die er slechts op uit zijn om een aanval te doen op de eerste socialistische staat ter
wereld.’ De kranten staan dapper achter de perestrojka, maar hun beeldvorming van
het Westen is bij voorbeeld niet veel veranderd: volgens hen heerst in het Westen
nog steeds armoede, criminaliteit en zedeloosheid; moorden en martelingen zijn aan
de orde van de dag. ‘Als in de krant staat dat werkelozen in Europa urenlang in de
rij moeten staan voor gratis soep, is dat zo. In principe is het voor een sovjetburger
niet erg moeilijk om in het bestaan van die rijen te geloven omdat hij er dagelijks in
staat.’ Deze berichten over het Westen worden geloofd omdat men een soort
merkwaardig patriottisme koestert, gebaseerd op dankbaarheid voor de Staat. Grivnina
vertelt hoe een boerin zes kilo boekweit wist te bemachtigen, en een kilo aan haar
zomergasten doorverkocht bij wijze van vriendendienst. ‘Zij was zo opgewonden
over haar overwinning in de winkel dat ze ging doorvragen: “U reist veel, u komt
overal, hoe is het leven van de mensen daar in die kapitalistische landen? Wij krijgen
toch maar af en toe boekweit, maar hoe staat het nu met die mensen daar, die het
zonder de zorg van de Partij en de regering moeten stellen?”’
Het boek is opgebouwd uit een voortdurende confrontatie tussen het gezond
verstand en officiële plechtigheid. Bij voorbeeld: partijleider Gorbatsjov reist het
hele land af in het kader van de perestrojka en maakt praatjes met de mensen. Deze
ontmoetingen worden in de sovjetmedia breed uitgemeten, maar wat gebeurt er als
je de uitspraken van de leider letterlijk wilt geloven? Ergens in een dorp klaagden
een paar oudjes tegen hem dat hun pensioen zo mager was dat ze zelfs geen geld
voor brood hadden. ‘Mijn moeder heeft ook een klein pensioen, maar vijfendertig
roebel. Maar zij heeft een koe. U zou ook een koe kunnen nemen. Dan kunt u melk
aan de staat leveren en daar heeft u dan weer voordeel van...’ zei Gorbatsjov. ‘Het
komt mij uiterst merkwaardig voor,’ zegt mevrouw Grivnina, ‘dat de boerenzoon
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Gorbatsjov niet weet hoe moeilijk het is om er een koe op na te houden. Maar er is
nog iets vreemds aan de hand. Moet de moeder van de secretaris-generaal van het
Centraal Comité van de CPSU er nu werkelijk een koe op na houden om in haar
onderhoud te voorzien? In Rusland is het altijd gebruikelijk geweest dat kinderen
hun hoogbejaarde ouders hielpen. Sterker nog, er is een wetsartikel dat bepaalt dat
kinderen die hun gepensioneerde ouders niet bijstaan voor het gerecht kunnen worden
gebracht. Ik wil niet slecht over Gorbatsjov denken. Hij heeft een open, sympathiek
gezicht en een aardige glimlach. Hij is vast een hele goede echtgenoot; je hoeft maar
te kijken hoe zijn vrouw zich kleedt. Daarom valt het moeilijk te geloven dat zijn
oude moeder gedwongen zou zijn om zwaar werk te doen om niet van honger te
sterven. Het gezin Gorbatsjov zou het oudje bij zich in huis moeten nemen.’
Hier ligt de kracht van Grivnina, in het kunnen weergeven van de sceptische geest,
die heel redelijk reageert. Zij citeert bij voorbeeld beroemde uitspraken van Stalin
die de volgende fase van terreur aankondigde met het woord ‘perestrojka’, en de
citaten van Gorbatsjov die erop lijken, of beter gezegd, die op zich even nietszeggend
zijn. ‘Eerlijk gezegd is het wat beangstigend om deze citaten naast elkaar te zien
staan. Mijn man zegt bij dat soort gelegenheden: “Mijn God, wat een geluk dat wij
hier zijn en de perestrojka daar!”’
■

Geletterd? 100

In Geletterd? worden lezers uitgenodigd de drie hier afgedrukte citaten uit de
Nederlandse literatuur te achterhalen: wie is de schrijver en (eventueel) uit welk
boek? Uit de goede antwoorden (één of meer citaten goed) wordt één winnaar
gekozen die zich mag verheugen op een boekenbon van f 30,-. Inzendingen vóór
donderdag 13 oktober opsturen naar Geletterd? Vrij Nederland. Post bus 1254,
1000 BG Amsterdam. De oplossing staat in de Boekenbijlage van 22 oktober.
De citaten zijn gekozen door Diny Schouten.

Tennis
1 ‘'t Gaat er hard van langs,’ ontdekte Gerrit Jan. ‘Onze Erica speelt ook uitstekend.
Hoe staat het Jef?’
‘2-5 voor Reep en Lenie. Ze gaan er gloeiend aan.’
‘Onze Erica,’ dacht Ella. Ze had de laatste tijd meer gezien, dat Robbert zich
voor Pit interesseerde. (...) Maar och nee, dat bestond niet. Pit snauwde en
grauwde altijd en dat werd eerst misschien wel even aardig gevonden, maar op
den duur hielden jongens toch meer van een lief, vrouwelijk meisje.
2. De volgende dag kwam ie.
We hadden getennist, en Betty, Matty, Jan van Ratburgh en ik, hingen met
spierpijn en cocktails over 't balconhek, en waren bezig met afternoon-tea.
In de verte naderde iets zwarts, en toen 't dichterbij kwam, was 't m'n vriend
Ankerblom in een te klein jacquet, een te grote zwarte dophoed en handschoenen
(geel).
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3. Tussen de openingen in dat groen zag je het rode veld en daarop flitsten witte
gedaanten heen en weer. Het leek een reservaat, voor een heel bijzondere
mensensoort, een zorgeloze, voor wie elke dag een mooie zomeravond is, met
heel veel bomen in de verte en vlakbij.
Oplossing Geletterd 99 van 24 september (Hotel):
1. ‘Nog steeds kende madame Brulot een woord of vijf, zoals yes, no, money,
room en dinner’: Willem Elsschot, Villa des Roses.
2. ‘- Marie! zei tante. Weet je wat ik so ghek van jou vind?’: Louis Couperus, De
Boeken der Kleine Zielen.
3. ‘Het begint met gegiechel van kamermeisjes op de gangen en het eindigt met
familiaar doen tegen de gasten’: Doeschka Meijsing, ‘Königshof’, uit: De hanen
en andere verhalen.

Winnaar: E. Jansen, Delft
Dit is de laatste aflevering van Geletterd
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De onderstromen werden bovenstroom
Twee sovjetkenners over Gorbatsjov
The gorbachev phenomenon A Historical Interpretation door Moshe
Lewin Uitgever: Radius, Londen, 176 p., f 57,25
The gorbachev strategy Opening The Closed Society door Thomas H.
Naylor Uitgever: Lexington Books, Lexington (Mass.) & Toronto, 253 p.,
f 63,55
Hans Oversloot
Moshe Lewin is een historicus van naam, schrijver van onder andere La paysannerie
et le pouvoir soviétique 1928-1930 (1966) en Political Undercurrents in Soviet
Economie Debates: From Bukharin to the Modern Reformers (1974). Zijn recent
verschenen The Gorbachev Phenomenon is een van de knapste en leukste - want
ideeënrijkste - boeken die ik over ‘het verschijnsel Gorbatsjov’ heb gelezen. Het is
geen politieke biografie van Gorbatsjov; het houdt zich ook niet of nauwelijks bezig
met speculaties over machinaties in de partijtop. Lewin is geen ‘Kremlin-kijker’,
maar vooral een sociaal- en economisch-historicus.
Zijn boek heeft het karakter van een lang essay en begint met een scherpe kritiek
op het concept van het ‘totalitarisme’, dat volgens hem ook nog in de jaren zeventig
en tachtig het interpretatieve schema leverde voor de hoofdstroom van sovjetologen:
hun aandacht zou zich vooral gericht hebben op de staat en op de door de staat geleide
economie. De rest zou goeddeels buiten hun blikveld zijn gevallen.
Lewin komt inderdaad de eer toe al vroeg over de complexiteit en de rijkdom van
het ‘volle leven’ in de Sovjetunie te hebben geschreven en te hebben gewezen op de
politieke, sociale en sociaal-wetenschappelijke onderstromen. Het zijn ideeën en
opvattingen die nu, onder Gorbatsjov, ‘bovenstromen’ zijn geworden. Lewin heeft
meer gezien dan de meesten, en eerder; de conclusie van zijn Political Undercurrents
blijkt achteraf voorspellende waarde te hebben gehad. Of Lewin gelijk heeft met zijn
opvatting dat ‘de’ westerse sovjetologie ook in de jaren zeventig en tachtig nog
gepreoccupeerd was met de sovjetstaat en met de door de staat geleide economie,
betwijfel ik eigenlijk. Voor zover ‘de’ sovjetologie daarmee was gepreoccupeerd,
werd ook en misschien zelfs vooral, zeker door economen, gewezen op de onmacht
van ‘de staat’, op de feilen van het systeem van centraal geleide sociale en
economische planning, en op wat zich in de economische sfeer op en over de rand
van het ‘officieel toegestane’ afspeelde. De literatuur over het functioneren of niet
functioneren van de sovjeteconomie staat de laatste tien, vijftien jaar vol met
verwijzingen naar onbedoelde effecten van ‘oversturing’ en naar ontwijkende
strategieën van de burgers. Het bestaan van undercurrents in het intellectuele leven
in de Sovjetunie is niet helemaal aan ‘de sovjetologie’ voorbijgegaan. Het is, geloof
ik, wél waar, dat historici als Moshe Lewin en Stephen E. Cohen (die, niet toevallig,
beiden hebben geschreven over Nikolaj Bucharin) aan het bestaan van die
‘onderstromen’ meer waarde hebben toegekend dan de meeste andere sovjetologen
en daarin ook meer reden voor goede hoop op een radicale transformatie van de
sovjetmaatschappij hebben gezien.
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Om een idee te geven van wat er op politiek gebied thans in de Sovjetunie gaande
is wijdt Lewin een groot deel van zijn boek aan de economische, sociale en
demografische ontwikkeling in de Sovjetunie sinds de opkomst van de sovjetstaat,
zelfs met een terugblik naar de tsarentijd. Hoofdthema's in het eerste deel zijn de
industrialisatie, de snelle verstedelijking en het met vertraging ontstaan van een echte
stadscultuur in wat tot in de tweede helft van deze eeuw nog een door agrarische
levensvormen en ‘bijbehorende’ (zij het juist op industrialisatie gericht)
machtsstructuren gedomineerde samenleving was.

Gorbatsjov
DAVID LEVINE

Deze ‘megatrends’ leveren het kader voor het tweede deel, waarin Lewin onder
meer de groei in kracht en tal van de intelligentsia, de stadsbewoners bij
uitnemendheid, schildert. Het is ook in de stad dat zich een veelheid van culturen en
subculturen heeft ontwikkeld, zich processen van groepsvorming hebben voorgedaan,
en ideeën werden geopperd buiten de instituties om die daar van staatswege voor
waren bestemd maar die daar, in ieder geval tot voor kort, onvoldoende ruimte voor
lieten.
Anderzijds is door de toegenomen scholing, door de professionalisering van het
kader van partij, staatsorganen en produktieorganisaties de ontvankelijkheid voor
vernieuwende ideeën groter geworden: een deel van de ‘verlichte’ intelligentsia
maakte al deel uit van de machthebbers binnen de partij en staat en van de
produktie-organisaties - maar kreeg slechts zeer beperkte armslag. De kracht van de
specialisten, van de beter opgeleiden is, aldus Lewin, dat de sovjeteconomie voor
een verdere ontwikkeling van haar produktieve vermogen thans meer dan ooit van
de inzet en de activiteit van de intelligentsia en de goed opgeleide arbeiders
afhankelijk is. Aan de top is het besef doorgedrongen dat een grotere autonomie van
de civil society en van het individu versus de staat - en dat impliceert ook een vrijere
toegang tot informatie en ruimere mogelijkheden tot meningsuiting - voorwaarden
zijn om dit creatieve, produktieve potentieel te kunnen aanspreken.
Lewin is positief gestemd wat betreft de mogelijkheden van slagen van de
perestrojka: er zijn genoeg programma's en ideeën, er zijn geen onoverkomelijke
barrières, er is politieke wil nodig, maar die politieke wil is er nu. The Gorbachev
Phenomenon bevat een uitgebreide literatuurverwijzing (met veel aandacht voor het
werk van sovjet-sociologen) en is voorzien van een uitstekende index.

Kenner
Van een heel ander kaliber is Thomas Naylors boek The Gorbachev Strategy. Hij
stelt zich voor ‘een omvattende strategische analyse te formuleren van de doeleinden
en strategieën van de USSR tot het jaar 2000’. Hij zegt iets over de doelstellingen
van het twaalfde vijfjarenplan, schrijft over de noodzaak van decentralisatie, de
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noodzaak van culturele hervorming, schrijft over joint ventures, over de behoefte
aan ‘managers van een nieuw type’, over economische interdependentie - stuk voor
stuk belangwekkende en interessante thema's, als ze op een gedegen manier behandeld
waren.
Naylor kan worden verweten dat hij volstrekt geen oog heeft voor wat er onder
het ‘strategische niveau’ gebeurt of niet gebeurt, dat hij de wensen van Gorbatsjov
voor de werkelijkheid aanneemt, dat hij meent dat een verstandige strategie ook
succes verzekert, en dat hij ‘in zijn haast om te helpen’ positieve resultaten aan de
economische hervormingspolitiek toeschrijft die met de beste wil van de wereld
daaraan niet kunnen worden toegeschreven (zoals de relatief goede graanoogst van
1986).
Naylor poseert als kenner van ‘de sovjetsamenleving’ maar maakt ongewild
duidelijk dat hij moeilijk als zodanig kan worden aangemerkt. Is het erg om geen
‘kenner’ te zijn? Stelt een amateur soms niet de interessantste vragen? Biedt het
vergelijkend perspectief (Naylor schenkt veel aandacht aan de Hongaarse en de
Chinese hervormingen) niet dikwijls een nieuwe, aardige invalshoek? Ja, een amateur
stelt soms interessante vragen. Maar Naylor presenteert zich als kenner en hij stelt
geen interessante vragen; hij wil vooral ‘interessante antwoorden’ geven. Hij baseert
zijn boek op vertaalde Russische speeches en verder voornamelijk op artikelen uit
Engelse en Amerikaanse weekbladen. En hij heeft met ‘vele honderden Russen
geïnteracteerd’. Alleen al in mei 1982, tijdens de eerste van zijn twee reizen naar de
Sovjetunie die mede het materiaal voor zijn boek hebben opgeleverd ‘met meer dan
250 Sovjet-economen, management- en computerdeskundigen.’ Goed, een kenner
dus, met een opmerkelijke gave tot interactie. Maar hij strooit met platitudes en bezigt
termen waarvan hij de betekenis niet blijkt te begrijpen. Wat moet ik met een bewering
als ‘whether by choice or not, the Soviets are highly disciplined’? Hoe kun je, zoals
Naylor doet, het opheffen van de verbanning van Andrej Sacharov aanmerken als
een typisch voorbeeld van ‘democratisch centralisme’ en/of van ‘socialistisch
zelfbestuur’?
Naylor ziet het verschil niet tussen wat werkelijk nieuw moet heten in het beleid
dat onder Gorbatsjov wordt gevoerd en ouderwetse planningsretorica. Er is voldoende
nieuws te melden. Maar Naylor vindt ook nieuw en origineel en prachtig wat
misschien goed is, maar zeker niet nieuw.
Een van de meest rammelende passages in dit boek is het dertig pagina's tellende
hoofdstuk ‘Het Reagan Effect’, waarin hij beweert dat de ‘Evil Empire’-politiek van
Reagan Gorbatsjovs belangrijkste ‘steun van buiten’ betekende, terwijl Naylor
tegelijkertijd zijn (Amerikaanse) publiek ervan wil overtuigen dat Reagans beeld
van de Sovjetunie volstrekt achterhaald is, en dat Reagan een Koude-Oorlogsdenker
uit de jaren vijftig is die niet ziet dat de Sovjetunie van Brezjnev (Andropov en
Tsjernenko) als dag en nacht verschilt van de Sovjetunie onder Stalin. Wat het laatste
betreft akkoord. Wil Naylor beweren dat een welwillender houding van de Verenigde
Staten jegens de Sovjetunie Gorbatsjov schade zou berokkenen? Dat kan hij niet
bedoelen, want Naylor zou graag zien dat de Sovjetunie de status van meest
begunstigde handelspartner werd vergund en laakt Reagans ‘Evil Empire’-politiek.
Als het waar is wat Naylor schrijft, dat ‘Reagans beleid ertoe heeft bijgedragen een
politiek klimaat te scheppen in Moskou dat zeer gunstig is voor Gorbatsjov’, dan
zou je (wat Naylor niet doet) Reagan moeten nageven dat zijn politiek jegens de
Sovjetunie, ofschoon onbedoeld, toch een heel mooi resultaat heeft opgeleverd.
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Maar deugt er dan niets van dit boek? Vertelt dit boek je dan niets over ‘de
doeleinden en strategieën van de USSR tot het jaar 2000’? Jawel, maar zonder diepte,
zonder analyse van de problemen en mogelijkheden. Je kunt nog beter af en toe een
speech lezen van Gorbatsjov zelf, desnoods diens boek Perestrojka.
■
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Tijdschrift
Vijf jaar bestaat het Nieuw Wereldtijdschrift aan het eind van dit jaar. Aan het
stuivertje wisselen van de ene naar de andere geldgever ontkwam het Nieuw
Wereldtijdschrift tot nu toe grotendeels, slechts één keer veranderde het blad van
uitgever. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum schrijven de vier redacteuren samen
een boek waarin Herman de Coninck, Benno Barnard, Paul de Wispelaere en Piet
Piryns ons een blik gunnen op hun leven met en door boeken. Autobiografisch en
avontuurlijk belooft het boek te worden. Het valt mij niet altijd mee al te
autobiografische stukken te lezen. In het Nieuw Wereldtijdschrift 1988/4 is een
gedeelte opgenomen uit het dagboek van de dichter Leonard Nolens. ‘Wie
geïnteresseerd is in de pikanterieën van een bewogen leven, zal in deze aantekeningen
nauwelijks aan zijn trekken komen,’ zegt Nolens er zelf van. Hij schrijft maar af en
toe in zijn dagboek, één of twee dagen gemiddeld per maand. Zo wat hem invalt aan
(veelal sombere) gedachten, heel persoonlijke intieme gedachten ook, die je meestal
niet uitspreekt. Het fragmentarische en soms wel al te particuliere van deze notities
bemoeilijkt het lezen ervan. Eén zinnetje al kan je op het spoor zetten van je eigen
diepverstopte, nauwelijks aan de oppervlakte toegelaten gedachten, waardoor je
volstrekt van je lectuur afdwaalt. Daar waar Nolens schrijft over de taal en over het
dichten, wanneer hij probeert zijn programma te formuleren, zijn ars poëtica vorm
te geven, worden de dagboekstukken voor een buitenstaander interessant. Nolens
wil proberen zijn bourgondische natuur aan banden te leggen, zijn taal moet kariger
worden, vindt hij zelf, en zijn gedichten moeten op zichzelf kunnen staan. Het is
jammer dat er in het Nieuw Wereldtijdschrift geen verzen van zijn hand zijn
opgenomen. Een enkel gedicht in een tijdschrift laten afdrukken zou ook niet kunnen,
want in de periode waarin Nolens dit dagboek schrijft, maakt hij nog vrijwel
uitsluitend hele reeksen gedichten, waar je niet ongestraft er eentje uit kunt lichten.
Uit dit dagboek komt Nolens wel naar voren als het prototype van de getroubleerde
kunstenaar. Waarom mensen zich vrijwillig dagelijks van acht tot zes in het
arbeidsproces storten, verbaast hem. Een schrijver verschilt in dit opzicht
fundamenteel van andere mensen in zijn visie: ‘hij behoort tot een ander ras’. Maar
zo onaangepast als de pianist Glenn Gould, over wie in het Nieuw Wereldtijdschrift
een essay staat dat Nolens vertaalde, is hij absoluut niet. Glenn Gould besloot op
tweeëndertigjarige leeftijd, op het hoogtepunt van zijn carrière, nooit meer voor
publiek op te treden. Hij maakte nog wel grammofoonplaten: er bestaat een opname
van de Goldberg-variaties van Bach van hem uit de jaren vijftig en eentje uit 1982,
vlak voor zijn overlijden, waarop je Goulds veranderde muziekopvatting kunt horen.
Ook Gould is een kunstenaar pur sang, net als Nolens, die niet zo maar kunst probeert
te maken, maar dit als de enige manier ziet om zijn ziel te redden. Gould sloot zich
dus op kloosterlijk contemplatieve manier met zijn piano op. Hij liet zijn naamplaat
van de deur van zijn Bat verwijderen, woonde vaak in hotels, stelde zich altijd voor
met een pseudoniem en sprak soms gewoon en dan weer met een vreemd accent.
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Deze vermommingszucht heeft veel weg van zelfdestructie, hij verdween steeds weer
achter een ander masker. Ook de muziek had voor hem deze functie. Uit het stuk in
het Nieuw Wereldtijdschrift komt Gould naar voren als een bizarre verschijning, die
los is geraakt van bijna al het menselijke. Iets wat je niet kunt zeggen van David
Hockney, de andere artiest die in het Nieuw Wereldtijdschrift wordt geportretteerd.
Zijn kunst is zo herkenbaar en lijkt zo op de omslag van een chic geïllustreerd
tijdschrift dat het bijna afstoot. ‘Hij behaagt op het eerste gezicht al zo zeer, dat haast
niemand meer de moeite neemt om naar zijn verhaal te luisteren,’ schrijft Maarten
Beks.
EVA COSSEE

Truman Capote
vervolg van pagina 9
gebrek aan zijn benen, net zo klein als Capote, en had ook geen enkele kans in het
leven gehad, en was daarom tot de moord, de totale vernietiging, van een heel gezin
gekomen. Capote had dat onbewust sterk beseft, en bovendien nog bewust zitten
wachten op de terechtstelling (die hij bijwoonde) omdat zonder dat zijn boek niet
kon verschijnen. De basis van al die theorieën is toch hetzelfde: wraak. In dat kleine
lijfje, in die vreemde, kwakende stem, in die kop met die snelle oogjes moet een
venijn gezeten hebben dat op den duur niet te temmen was. Clarke noteert aan de
ene kant dat al vóór het grote bal van 1966 Truman Capote aan zijn vrienden wel
eens zegt hoe leeg en opgeblazen zijn jet-set-kennissen zijn. Maar aan de andere kant
put hij zich uit in veronderstellingen hoe schitterend Answered Prayers geweest zou
kunnen zijn als Capote al zijn gedachten en aantekeningen had kunnen uitwerken.
Maar terwijl ik dat las zat in mijn hoofd die suiker in de benzine in de tank van
die auto van Capote waar Danny in mocht rijden. La Côte Basque is prachtig
geschreven, maar de ondertoon is malicieus: het was een afrekening - en elke uitleg
daarvoor js begrijpelijk. Zijn zwanen, een tamelijk blazende diersoort - hebben dat
perfect begrepen en daarmee was, net als bij Danny en wie hem opvolgden, de breuk
een feit. Wat restte was alleen maar suiker in de benzine, en zelfs Proust zou dat niet
meer adequaat op papier krijgen. Het leidde tot een zo tragische zelfdestructie (drank,
pillen, pathetiek, onmenselijke tranen) dat huiver de lezer van de laatste honderd
bladzijden bevangt. Een paar weken geleden was op de televisie (BRT) een
documentaire over Capote te zien. Jack Dunphy - altijd zijn vriend geweest, maar
die zich op het laatst van het opzettelijke lijden terugtrok - werd gevraagd waarom
Capote Answered Prayers niet had afgemaakt. ‘Het zat er niet meer in,’ zei hij. ‘Het
was voorbij.’
Het antwoord ligt misschien voor de hand, en het is jammer dat Clarke - in een
overigens mooi, soms te lang, boek dat over het hoofd ziet: Capote schiep zelf dat
wereldje van die rijken, gaf er zelf Griekse godendimensies aan. In werkelijkheid
waren het natuurlijk, met permissie, sympathieke trutten die hun eigen
minirok-ontwerper konden betalen en nouvelle cuisine goed voor de lijn vonden.
Om daarmee af te rekenen heb je maar een paar hoofdstukken nodig. ‘Het zat er niet
meer in’ is dan ook te verstaan als: ‘Er zat niet meer in.’ In 1956 schokte Capote heel
Amerika door een (tamelijk stiekem) interview met Marlon Brando, die gewoon met
iets te veel saké op (hij maakte toen in Japan Sayonara) zei wat hij dacht. Toen was
dat een ‘meesterwerk’ dat veel schandaal veroorzaakte; wie het nu nog eens leest -
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het staat in The Dogs Bark - haalt zijn schouders op, de journalistiek van nu heeft
dat allang achterhaald. Na Capote schreef Norman Mailer over een waar gebeurde
moord, en achter hen kwam de hele horde van de Amerikaanse journalistiek. Bij elke
spectaculaire misdaad staan journalisten en schrijvers nu in de rij, om hun boek aan
de inmiddels ontstane reeks waar gebeurde misdaad in de bibliotheken toe te voegen.
Truman Capote - ik zeg het nog eens - schreef als een god, zijn observaties en zijn
vrouwenportretten zijn geniaal, maar (en de biografie van Clarke sterkt mij in die
gedachte) hij moet al vrij vroeg, misschien al voor Breakfast at Tiffany's, geweten
hebben, diep van binnen, dat hij de grote verwachtingen niet waar zou maken. (In
1946 zag hij de bekende David Lean-verfilming van Dickens' Great Expectations.
Hij schreef toen nog aan Other Voices, Other Rooms. Het zweet brak hem uit en hij
riep: ‘Oh my God! They've stolen my plot!’ Op zo'n ontdekking rust geen zegen.)
Hij had zijn leven kunnen slijten als de lieveling van de jet-set, hij had geld als water
kunnen verdienen als eeuwigdurende, excentrieke enfant terrible in talkshows, maar
hij verkoos, god zij dank, onder te gaan als schrijver.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

2. (4)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Ambo/Agaihon, f 35,50)

3. (2)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

4. (3)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

5. (5)

Manen Toonder, Als dat maar goed gaat
(De Bezige Bij, f 21,50)

6. (7)

Roald Dahl, De boekhandelaar en de
chirurg (Meulenhoff, f 16,90)

7. (8)

Marten Toonder, Als je begrijpt wat ik
bedoel (De Bezige Bij, f 10,-)

8. (6)

Gabriel García Márquez, Liefde in tijden
van cholera (Meulenhoff, f 22,90)

9. (9)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

10. (10)

Robert Ludlum, De Icarusintrige
(Luitingh, f 29,50)
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VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (6)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

4. (3)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

5. (-)

Edo Sprong. Alles in de hand (Tirion, f
49,50)

6. (5)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

7. (7)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)

8. (9)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

9. (-)

Pieter Winsemius, Speel nooit een
uitwedstrijd (Sijthoff, f 27,50)

10. (4)

De triomftocht van Oranje, EK '88 Red.
Ben de Graaf (M&P, f 24,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
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Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Festival
Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober (tussen 11 en 19 uur) vindt in de Stadsfeestzaal
aan de Meir in Antwerpen de manifestatie Het Andere Boek plaats, opgezet volgens
de formule ‘stands, voordrachten en debatten’. Openbare interviews zullen gehouden
worden met onder anderen Ryszard Kapuscinski (door Lieve Joris), Eduard Limonov
(door Benno Barnard) en Hans Magnus Enzensberger (door William van Laeken).
Verder staan er voordrachten/of signeersessies op het programma van verschillende
Nederlandse en Belgische schrijvers en dichters, zoals Elma van Haren, Jan Brokken,
Tom Lanoye, Pamela Koevoets, Jan Kuitenbrouwer en Rogi Wieg. Parallel aan dit
‘andere boek’-festival, waarvan het accent ligt op goede literatuur en het politieke
boek, is er een minifestival De Andere Film met als thema ‘bevrijdingsfilms’, in het
Meirtheater en de Kolveniershof.

De schoonheid van de analyse
De wereld bestaat uit twee soorten mensen: liefhebbers van het cryptogram en zij
die daar heimelijk afgunstig op zijn. Je kán het, of je snapt er niks van, en dan lijkt
het wel een soort toveren. Heel frustrerend. Liefhebbers buiten die schijnbare
ontoegankelijkheid soms danig uit. Zo vertelde een bekende cryptocolumnist ooit
hoe hij zijn uitverkorene placht te imponeren door haar op zaterdagmiddagen te
bezoeken en dan in vijf minuten het Scryptogram uit haar NRC op te lossen. Peilloze
bewondering was zijn deel. Wat hij haar er niet bij vertelde was dat hij eerst in een
aanpalend etablissement in het geniep anderhalf uur op het ding had zitten zwoegen.
Daar maakt dr. H.J. Verschuyl een eind aan. In Cryptogrammatica, Het geheim
van het cryptogram (Kosmos, f 14,90) is hij op zoek gegaan naar de systematiek
achter het cryptogram, de grammatica waaraan de opgaven gehoorzamen. En die
blijkt heel wat minder onvoorspelbaar en irrationeel dan je zou denken. Crypto's
blijken opgebouwd uit maar een viertal basistypen, en keurig regelmatige variaties
daarop. De oningewijde krijgt daarmee een hulpmiddel in handen waarmee hij greep
kan krijgen op zo'n glibberig ding. Maar ook voor de liefhebber heeft deze grammatica
genoeg te bieden. Net zoals een filmkenner mateloos kan genieten van een bijzondere
camerabeweging die een eenvoudige bioscoopganger in het geheel niet opvalt, zo
biedt ook inzicht in de grammatica van het cryptogram de liefhebber een extra
dimensie: de schoonheid van de analyse, van hoe mooi een opgave in elkaar zit. Wie
bij het woord grammatica visioenen krijgt van verwarrende, saaie en stoffige
boekwerken kan gerust zijn: Verschuyl heeft aan vierentachtig pagina's en een
glossarium van vijf termen genoeg. Geen rijtjes, niets om uit het hoofd te leren. Van
de vijftien hoofdstukjes op die vierentachtig bladzijden gaan de laatste zeven echt
specifiek over het cryptogram. In de eerste acht neemt Verschuyl een voor een, en
telkens aan de hand van cryptogramvoorbeelden, de basisbegrippen die in zijn
grammatica een rol spelen bij de kop: de relatie tussen taal en schrift, en tussen
woorden en dingen, hyponymie, synonymie en antonymie. En passant wordt er vrij
wat voor iedereen bruikbare basiskennis van de semantiek, de betekenisleer,
aangeboden, evenals wat logica, wat altijd mooi meegenomen is. Diezelfde
beknoptheid is ook de zwakke kant van het boekje. Ondanks dat Verschuyl alle
moeite doet om alles helder en eenduidig te presenteren loopt hij wel eens een stapje
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te hard. Onoverkomelijk is dat niet, en de inhoud van wat hij vertelt maakt veel goed,
maar toch, een volgende keer zouden een paar bladzijden meer geen kwaad doen.
RS

Kakelbonte schattigheid
De jaren vijftig waren eigenlijk heel joyeus, althans als het om woondecoratie en
gebruiksvoorwerpen gaat. In het boek Fifties Homestyle, Popular Ornaments Of
The USA (Thames and Hudson, f 32,55, importeur Nilsson & Lamm) geven Mark
Burns en Louis DiBonis een indruk van hun uitgebreide collectie parafernalia uit de
jaren vijftig. Ze wonen zelf in een huis dat ermee volgestouwd is en Norinne
Betjemann fotografeerde de voorwerpen en de interieurs. Het is geen snobistische
voorkeur voor kitsch die hen dreef, schrijven zij; zij waren begeesterd door oprechte
gevoelens van esthetiek, wanneer ze rondsnuffelden op oude-rommelzolders en in
uitdragerijen. De kleurigheid van alles is een van de eerst in het oog springende
kenmerken: gordijn- en behangontwerpen, serviezen en plastic hebbedingetjes, het
een is nog kakelbonter dan het andere. Burns en DiBonis voeren als verklaring voor
dit visuele bombardement de energie aan waarmee men zich na de tweede
wereldoorlog stortte in het opbouwen van een echt ‘moderne’ wereld. Ook de
massaproduktie kwam nu goed op gang, zodat bijna iedereen (alleen de allerarmsten
niet) zich de nieuwe spulletjes kon permitteren. De schrijvers zijn zo verstandig zich
niet aan ver doorgevoerde analyses te wagen; ze blijven dicht bij het uiterlijk van de
voorwerpen en noteren wat hun opvalt, zoals de voorkeur van ontwerpers om de
dingen ‘in paarvorm’ uit te voeren (met een vrouwelijke en een mannelijke
verschijningsvorm), en de merkwaardig dunpotige slaapkamermeubeltjes, die doen
denken aan aan vrouwenbenen op naaldhakken. De ronde vormen van de radio's,
ijskasten en auto's versterken de indruk van schattigheid, die toch een beetje bij die
tijd hoort. Veel ontwerpen doen trouwens allesbehalve gedateerd aan, maar dat komt
doordat het Europese postmoderne design zich in ruime mate heeft laten inspireren
door ‘de fifties’.
BR

Naar een Nieuwe Mens
Niet iedereen zal er zich van bewust zijn, maar 8 september 1988 is een historische
dag geweest. Op deze dag namelijk verscheen de Nederlandse vertaling van het
heilsplan voor de mensheid zoals geopenbaard door Bhagwan Shree Rajneesh. Het
boek heet Manifest voor een gouden toekomst en kost slechts f 12,50. Voor wie
het dichter bij de bron wil zoeken, is er de oorspronkelijke Engelstalige versie, getiteld
The Greatest Challenge: The Golden Future (Rebel Books, 99 p., f9,95). Dit boek
is in helder Engels gesteld en kent een overzichtelijke hoofdstukindeling, zodat er
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geen enkel misverstand behoeft te ontstaan over wat de auteur de wereld heeft mede
te delen. Eén ding is in ieder geval van meet af aan duidelijk: meer nog dan andere
auteurs, is deze schrijver er veel aan gelegen dat zijn werken positief worden benaderd
en positief worden besproken. Het manifest voor een gouden toekomst is gericht op
‘de intelligentsia’, want de voorgestelde verbetering van de kwaliteit van het bestaan
op aarde, in feite de laatste reddingskans voor een zichzelf geleidelijk vernietigende
wereld, staat of valt met de bereidheid van intellectuelen om zich voor deze zaak in
te zetten. Intellectuelen en kustenaars moeten de elite van de toekomst gaan vormen,
een elite die hiertoe in een wereldbestuur verenigd zal zijn, los van naties, families,
of andere structuren die het eigenbelang en de kortzichtigheid in stand houden. De
elite wordt speciaal opgeleid op de Wereldacademie voor Creatieve Wetenschap,
Kunst en Bewustzijn. En, aangezien dit nog niet voldoende waarborg is voor een
onzelfzuchtige, wijze leiding, dient de nieuwe elite genetisch gekweekt te worden,
via kunstmatige inseminatie, die de beste elementen bij elkaar zal brengen en een
Nieuwe Mens zal doen ontstaan. Bhagwan heeft een aantal zeer interessante
voorstellen op een rijtje gezet: ‘Ik stel voor iedere universiteit twee instituten voor,
één om te deprogrammeren, waarvan je een certificaat nodig hebt dat je bent
gedeprogrammaeerd als Christen, Hindoe, Duitser, Amerikaan, communist.
Mohammedaan, Jood, of welke kenmerken je ook had.’ Daarna komt men in
aanmerking vor het tweede instituut, waar men meditatie leert en een diploma kan
verwerven als doctorandus in de meditatie. Het geheel heet een meritocratie. Bhagwan
doet gedetailleerde voorstellen onder andere over stemrecht. Iemand zonder minstens
een einddiploma middelbare school krijgt geen stemrecht meer. Wie burgemeester
wil worden moet minstens academicus zijn. Een gouverneur moet minimaal met
hoogste cijfers zijn afgestudeerd, gepromoveerd en minstens één eredoctoraat bezitten.
Enzovoorts. ‘Op deze wijze wordt de mobocracy vernietigd’. En als de hele regering
gedeprogrammeerd is en bestaat uit mensen die mediteren en onbevooroordeeld zijn,
dan zullen, zo lezen we luttele bladzijden later, de bureaucratie en de hiërarchie
verdwijnen. Criminelen kunnen geholpen worden door operatieve ingrepen, die hun
hormoonhuishouding in evenwicht brengen. Het is voorbij met het gezinsleven. En
terecht: ‘Een vader en een moeder hebben is psychologisch gevaarlijk voor een kind.
Als het een jongetje is zal het de vader imiteren en als het een meisje is zal het de
moeder imiteren - en er zullen grote psychologische problemen ontstaan,’ zegt
Bhagwan. Het lijkt me dat deze inzichten geen nadere verklaring behoeven. Die geeft
de auteur dan ook niet. Experimenten met communaal leven, zo vertelt hij, hebben
immers aangetoond dat men daar gelukkig opgroeit. Over de elite van de toekomst
schrijft hij: ‘Is het jullie nooit opgevallen dat schilders, dichters, beeldhouwers,
dansers, nooit seksueel geremd zijn?’ En even verder: ‘Een hand die de schoonheid
van een roos kent, kan geen bom op Hiroshima laten vallen. Een hand die de
schoonheid van liefde kent is niet de hand die een geweer laadt.’ De menselijke
natuur is eigenlijk veel eenvoudiger dan we tot dusver altijd hebben veronderstelt.
Een opluchting is het wel. Je moet het gewoon positief zien.
NM
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Het ‘werkkluisje’ van Lommerlust

Hartsvriendinnen
Dr. P.J. Buijnsters, voortreffelijk verzorger van de brieven van Betje Wolff en Aagje
Deken, slaagde er niet in een van Betjes ‘hartsvriendinnen’ te identificeren: ‘Cootje
Best’, een ‘juweel’ aan wier ziel Betje de eigen ziel ‘voelde kleven’ en bovendien
‘de eenige vrouw die (...) l'Esprit verstaat en Locke kan leezen’. Wies Roosenschoon
verdiepte zich in het mysterie en doet in het nieuwste deeltje van de Slib-reeks
(uitgegeven door het Zeeuws Kunstenaarscentrum, Kousteensedijk 7, 4331 JE
Middelburg, f 5,-) verslag van haar detectivewerk: Betje Wolff en Coosje Busken:
Een hartsvriendschap. Roosenschoons hypothese is dat ‘Cootje Best’ dezelfde is
als de Vlissingse apothekersdochter Coosje Busken, die recht voorbeeldig voldeed
aan Betjes goede raad ‘Wascht en vermenigvuldigt’, zodat wij een onzer meest
verlichte geesten uit de negentiende eeuw. Coosjes zoon Conrad Busken Huet,
eigenlijk nog aan Betje danken. Behalve over de vraag of ‘Cootje’ en ‘Coosje’
dezelfde kunnen zijn, verdiepte Wies Roosenschoon zich in een aantal andere: hoe
de werkdagen eruit zagen te Lommerlust in het Beverwijkse, welke logeetjes de
jaloezie van Aagje wekten, welk trekschuitverkeer er was tussen Vlissingen (Betjes
‘Patrie’) en Noord-Holland, welke intellectuele (Latijnse) educatie Coosje Busken
ontving, en wat de herkomst was van de rijkdom van veel van Betjes oude Vlissingse
bekenden: de slavenhandel, ofwel de handel in ‘zwart kroesvee’, die de zegen
meekreeg van de gereformeerde kerk. Tegenover de ooit smadelijk verjaagde Betje
maakte ‘la Patrie’ iets goed: Roosenschoons innemende boekje kwam als bijdrage
aan de Zeeuwse viering van Betjes tweehonderdvijftigste geboortedag tot stand met
subsidie van gemeente en provincie.
DS
Aan deze pagina werkten mee: Rik Smits, Niek Miedema, Beatrijs Ritsema en Diny
Schouten.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en meden erkers
Het vijfde kind door Doris Lessing. Vertaling Ankie Blommesteijn. Bert Bakker, f
29,90. Een spannende, horrorachtige roman, waarin Doris Lessing haar kritiek op
de westerse cultuur verwerkt.
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Het leven uit een dag door A.F.Th. van der Heijden. Querido, f 15,-. Twee gelieven
uit de wereld der ééndagsmensen verzetten zich tegen de onmogelijkheid iets opnieuw
te doen en betreden de hel van de herhaalbaarheid.
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Casanova's
vervolg van pagina 11
less than a new life’ - het staat er echt. Is er iets zo EO-ig als ‘een nieuw leven’
beginnen? Peter Trachtenberg is wel héél erg herstellende.
The Casanova Complex is van een zeldzame wijdlopigheid. Trachtenberg zegt
alles drie keer en dan ook nog drie keer te lang. Je kunt wel merken dat hij een lange
carrière van womanizer achter de rug heeft. Hij mag zijn versierdersverslaving
overwonnen hebben, het bijbehorende gelul is hij nog zeker niet kwijt.
Trachtenberg veronderstelt ook werkelijk niets bij de lezers bekend. Hij bestaat
het zelfs om in detail de orale, anale en genitale fasen te gaan uitleggen. Verder
wemelt het van gemeenplaatsen als: ‘For Casanovas women are not individuals.’
Het sausje van gogenjargon dat over het boek is uitgegoten, is in dit geval de perfecte
afmaker.
Terwijl het er aan de buitenkant allemaal zo verleidelijk uitziet. Op de voorkant
staat een grofkorrelige foto van een tall-dark-and-handsome in rokkostuum en spreekt
de ondertitel van ‘compulsive lovers’, wat toch veel aantrekkelijker klinkt dan
‘compulsive disorder’. Achterop prijkt een grote foto van de auteur zelf, met veel
gel in het haar en een zwoele oogopslag. Eindelijk een handleiding in stijlvol
versieren, denk je, maar wat blijkt bij nadere kennismaking? Eindeloos gezeur van
iemand die zijn zonden heeft ingezien. Misschien zijn bekeerlingen nog wel erger
dan de zondaars zelf.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Oscarmania
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Bas Heijne
Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Merkelbach-prijs voor de tweede
achtereenvolgende keer is toegekend aan de architect Herman Hertzberger. Bij deze
bekendmaking moest de jury van het hart dat er haars inziens niets gebeurd was in
de Amsterdamse architectuur sinds de vorige uitreiking van de Merkelbach-prijs.
Hertzberger krijgt de prijs dan ook voor zijn ontwerp van de Evenaar-school op het
Ambonplein, omdat alle constructiedetails en materialen in dit gebouw ‘eerlijk tot
hun recht’ komen en ‘onberispelijk doordacht’ zijn. Een dodelijker omschrijving zou
ik niet kunnen bedenken.
Tegelijkertijd werden in De Lange Nacht van de Zeer Korte Film de ‘Aldo
Camini's’ uitgereikt. De jury besloot niet alle tien Aldo Camini's uit te reiken,
aangezien het niveau nogal tegenviel. Wel gaf zij er twee aan cineaste Petra Dolleman
voor haar film Museum. ‘Deze dubbele onderscheiding moet het kwaliteitsverschil
benadrukken tussen haar werk en dat van de andere bekroonden.’
Twee dagen daarvoor vond tijdens het slotgala van de Nederlandse Filmdagen de
jaarlijkse uitreiking van de Gouden Kalveren plaats. De gebeurtenis werd voor het
eerst niet live door de televisie uitgezonden, omdat er het afgelopen jaar eenvoudig
niet genoeg speelfilms van kwaliteit gemaakt waren om van een volwaardige
competitie te kunnen spreken. Wel ging er een speciale prijs naar de Argentijnse
regisseur Alejandro Agresti, die godzijdank al langer dan een jaar in ons land woont.
Hoe groot de malaise in de Nederlandse filmwereld is, bleek uit het feit dat men
Ischa Meijer, het symbool van onze nationale zelfhaat, gevraagd had het gala te
presenteren. Het slotgala, zo meldde NRC Handelsblad, werd dan ook niet
‘gekenmerkt door de gebruikelijke, mislukte poging tot glamour, maar door
nadrukkelijke relativering’.
Ongeveer een week daarvoor werden in de Stadsschouwburg, onder bezielende
leiding van producent Joop van den Ende, de amusementsprijzen 1988 uitgereikt;
een evenement dat wél live op televisie werd uitgezonden. Dat 1988 moest kennelijk
enigszins ruim genomen worden, want de jury bestond het om een prijs uit te reiken
aan het duo Frisse Jongens voor een theaterprogramma dat, als ik mij niet vergis, al
meer dan drie jaar oud is; niet zo heel erg fris dus. In hun dankwoord bekende het
duo enkele jaren daarvoor al eerder in de prijzen te zijn gevallen; voor hetzelfde
programma waarschijnlijk. Dit jaar versloegen zij de cabaretiers Waardenburg & De
Jong, die gelukkig enkele dagen na het gala, zo stond in de krant, de winnaars werden
van de Zilveren CJP. In de Stadsschouwburg viel ook de sopraan Elly Ameling in
de prijzen. Voor de onderscheiding die zij kreeg, stonden ook Reinbert de Leeuw en
Frans Brüggen genomineerd. Dat drietal heeft ongeveer evenveel met elkaar gemeen
als een vliegtuig, een auto en en boerenkar: er zitten bij alle drie wielen onder.
Eerlijk gezegd weet ik niet meer welke prijs nu precies naar de Frisse Jongens
ging, of naar Elly Ameling. Was het een Harlequino, een Coraline of een Columbine,
een trofee, een gouden ezelsoor, een kalf, een vergulde pen, penning of griffel, een
beeldje van Kees Verkade, een CD-Award of en Nationale Platenbon van vijfentwintig
gulden? Het was in ieder geval níét de Albert van Dalsumprijs, want die werd enkele
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dagen later (waren ze hem vergeten uit te reiken?) aan Gerardjan Reijnders toegekend,
voor zijn gehele oeuvre... van dit seizoen. Ik ben niet goed op de hoogte, maar het
zou best kunnen dat Gerardjan Reijnders ook vorig jaar al de Van Dalsumprijs in
ontvangst mocht nemen. In ieder geval is het niet moeilijk de winnaar van 1989 te
voorspellen.
Het is duidelijk: Nederland lijdt aan een ernstig geval van Oscarmania. Iedere
kleinkunstenaar, acteur, zanger, dichter, schrijver, producent, regisseur, criticus of
‘persoonlijkheid’ loopt op een gegeven moment in zijn carrière vanzelf wel tegen
een prijs aan; om de eenvoudige reden dat de verhouding tussen het aantal prijzen
en het aantal kandidaten inmiddels ongeveer één op tien is. Ik ken een filmregisseur
van begin dertig die twee films op zijn naam heeft staan, en dus in alle opzichten aan
het begin van zijn carrière staat, en nu al niet weet waar hij al zijn gouden kalveren
moet stallen. Alles wat goed is, wordt automatisch bekroond, alles wat niet goed is,
moet aangemoedigd worden. Met een speech van Brinkman of Beatrix, met een gala,
met een live-uitzending. Met nominaties, enveloppen en Annemarie Oster verkleed
als Krystle uit Dynasty. Allemaal net echt, dat wil zeggen, precies zo als in het
buitenland.
Hoewel willekeur altijd een rol gespeeld heeft bij het toekennen van prijzen, was
de achterliggende gedachte van een prijs toch altijd het maken van onderscheid, het
selectief bekronen van kwaliteit. Over de keuze van de jury kon altijd worden getwist,
juist omdat de prijs belangrijk werd gevonden. Nu er sprake is van een waar
prijzenoffensief, nu voor het toekennen van onderscheidingen ongeveer dezelfde
regels gelden als voor een tombola, is er geen sprake meer van het maken van
onderscheid, alleen van een schrijnende vervlakking onder het mom van het bekronen
van kwaliteit. Het uitreiken van prijzen is verworden tot een inhoudsloos ritueel.
Gezien het huidige overschot, zal het dan ook niet lang meer duren voordat het
publiek - de toeschouwers, de luisteraars, de lezers - in de prijzen zal vallen. Want
wat zouden onze kunstenaars zijn zonder publiek? En de meest apathische
televisiebezitter zal tijdens een feestelijke uitzending de Myrna Goossens-prijs in
ontvangst mogen nemen, en voor de zoveel miljoenste bezoeker van het Joop van
den Ende-musicaltheater staat de Hennie Huisman Award al klaar. Tegen het jaar
tweeduizend zal iedere Nederlander behalve geridderd, ook bekroond zijn.
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[15 oktober 1988 - Nummer 41]
Ter zake

Diny Schouten
Ze zullen voor het eerst worden aangeboden op de alternatieve Antwerpse
boekenbeurs Het Andere Boek (15 en 16 oktober in de Stadsfeestzaal), maar daarna
mogen de bezoekers van het Vlaams Cultureel Centrum in Amsterdam het met voeten
treden: een tapijt (1,50 × 2 m) waarin de getekende hoofden van Gerard Reve, Annie
Cohen-Solal, Shakespeare en Du Perron (natuurlijk: bien étonnés) zijn geweven.
De Antwerpse art-director Dorian van der Brempt van Bremberg Art & Management
brengt er in samenwerking met Osta Carpet uit Deerlijk een ‘gelimiteerde editie’
van uit: de oplage is vijftig stuks, prijs f 2000,-. ‘Maar het is beslist geen kunstobject,
het is écht gewoon bedoeld voor mensen die een aardig tapijt zoeken.’ De keuze der
hoofden is aan de kunstenaar, Bruneau, overgelaten: ‘Die heeft vooral straffe koppen
geselecteerd.’
Journaliste Jantiene van Aschs, die een roman schreef na een maandenlang vrijwillig
verblijf in een psychiatrische inrichting (Intermezzo, dit najaar te verschijnen bij Bert
Bakker), deed de Nederlandse uitgevers op de Frankfurter Buchmesse versteld staan.
Het kostte een volle week om alle juiste redacteuren van vooraf geselecteerde Engelse,
Duitse, Italiaanse, Scandinavische en Amerikaanse uitgeverijen te spreken te krijgen,
maar met enig aandringen lukte het. Op grond van de in het Engels vertaalde
fragmenten contracteerde de Amerikaanse uitgever Harcourt Brace Jovanovich met Europese zwaargewichten als Günter Grass in het fonds - de uitgave van
Intermezzo. Dat heldenfeit maakt succes bij Europese uitgeverijen waarschijnlijk.
Ook met werk van een andere Nederlandse journalist is tijdens ‘Frankfort’ succes
geboekt. Uitgeverij Centerhoek verkocht Mannen van de maan naar Hodder &
Stoughton (Groot-Brittannië) en Lyle Stuart (VS). Mannen van de maan bevat de
twaalf interviews die Panorama-journalist Jacques Ros hield met voormalige
astronauten. De meesten onder hen blijken met recht maanziek te zijn geworden:
drie van hen maken melding van hun onaardse ontmoeting met God, één werd
psychiatrisch verpleegd, en een ander beschikt sinds zijn verblijf op de maan over
paragnostische gaven.
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De Frankfurter Buchmesse fungeert meer en meer als ontmoetingsplaats voor
uitgevers, niet als markt: het aantal boeken waarop zo goed als ‘blind’ geboden moet
worden, lijkt elk jaar kleiner te worden, al was er dit jaar enige fuss om de
dagboekaantekeningen van Sigmund Freud en Andy Warhol. Wat de fictie betreft
was er tijdens de afgelopen Frankfurter Buchmesse maar één geval van opwinding
onder Nederlandse uitgevers: Van Gennep, Contact, Amber/De Boekerij, De
Arbeiderspers én Bert Bakker toonden hevige interesse voor Die letzte Welt van de
vierendertigjarige Oostenrijkse auteur Christoph Ransmayr. Maar redacteur Hans
Magnus Enzensberger van uitgeverij Greno wenst zich niet te laten verleiden door
de hoogstbiedende, maar door de literaire ‘Umwelt’ die een uitgeverij te bieden heeft.
Curieus is dat de betrokken uitgevers werden verzocht om het eigen fonds tijdens
een party te komen voorstellen - een als weinig vererend beschouwde uitnodiging
waarop voor zover bekend geen der uitgenodigde Nederlandse uitgevers is ingegaan.
De avond was niet beslissend: Greno zal een uitgebreid enquêteformulier nazenden
met gespecificeerde voorwaarden, waarop ingevuld kan worden welke vertaler en
supervisor men denkt aan te stellen. Een bodemprijs is nog niet genoemd, maar ligt
naar verwachting boven de f 10,000,-. Die letzte Welt, een tweeduizend jaar
omvattende ‘briljante navolging van Ovidius' Metamorfosen’, werd door Volker
Hage in Die Zeit geprezen als ‘een van de mooiste romans uit de hedendaagse
literatuur’.
De verkoopcijfers van J. Bernlefs Hirngespinste, uitgegeven door Nagel & Kimche
(Zwitserland) vallen de uitgeefster nogal tegen: met de verkoop van achtentwintig
exemplaren dit jaar staat de verkoop ervan geheel stil. Maar de totale verkoop, 2200
exemplaren, plus duizend aan een boekenclub heeft mevrouw Renate Nagel niet
ontmoedigd: ‘Er komt ook nog een pocket van uit, bij Piper.’ Haar teleurstelling
over de verkoopcijfers van de vertaling (van Grete Weil) die ze uitbracht van Jeroen
Brouwers' Versunkenes Rot is groter: ‘Dat vind ik een véél mooier boek.’ Dat
‘Nederlandse literatuur het niet doet in Duitsland’, was mevrouw Nagel toen ze
twintig jaar geleden met uitgeven begon, al voorgehouden: ‘En het blijkt nog steeds
zo te zijn, misschien is het te dichtbij, lijkt de Nederlandse literatuur te veel op de
onze.’ Jammer genoeg heeft het Duitse succes van Harry Mulisch en Cees Nooteboom
géén uitstraling gehad, vindt Renate Nagel: ‘Mulisch heeft géén Eco-effect.’
Het klonk een beetje als ‘De mannen van Zwan’, toen Het Spectrum na het
overdonderende succes van Gorbatsjovs Perestroika zichzelf in advertenties begon
te afficheren als ‘de uitgevers van Perestroika’, maar het maakte in elk geval indruk
op de Nederlandse zakenman en multimiljonair Bram van Leeuwen (70), die de
herinneringen aan zijn succes Vecht voor je geluk, zoals ik wilde laten uitgeven door
die uitgeverij die het meeste tamtam weet te maken. De f 250.000,- promotiebudget
die Joost Bloemsma toezegde, deed Van Leeuwen Het Spectrum uitverkiezen, waar
het boek volgende week bij wijze van verrassingsbombardement - 50.000 exemplaren
tegelijk - de boekhandel wordt ingezonden. Van Leeuwen, die zich de titel ‘Prins
van Lignac’ verwierf, heeft zich met zijn jacht New Horizon (bouwkosten zeventig
miljoen gulden) permanent in Cannes gevestigd. In Vecht voor je geluk, zoals ik zal
Van Leeuwen uitleggen hoe een eenvoudige jongen uit Rotterdam het van
krantenjongen (in casu leerling-journalist bij Het Dagblad van Rotterdam) bracht
tot eigenaar van een multinationaal postorderbedrijf - de uitbouw van een simpel
begonnen handel in boeken: Lekturama en NTI.
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Gedicht
Toegift
Midden in de herfst is het weer zomer;
hemdsmouwen eten op terrassen,
boomkronen tonen beteuterd
hun kalende takken.
Zeist lijkt heel even op Siena,
nou ja een beetje, en een oude dame
zeult protesterig haar tas,
met dikke kousen aan en in een wollen jas.
Schenk één keer in nog, ober,
zie bus 51 geel als zon.
O als ik toch vergeten kon
dat ook de laatste kleuren worden uitgewist.
Treurig en zwetend ga ik naar mijn kamer,
wacht op de zachte hamer van de mist
en zoek tussen het gisten van de bladeren wat er niet is.

MARCEL KOOPMAN
Uit: Meulenhoffs Dagkalender 1989. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans
Warren, Meulenhoff, f 24,50
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In elk kinderboek zitten de tien geboden
Meestal vinden kinderen hetzelfde mooi als hun opvoeders
Van 12 tot 23 oktober vindt de vierendertigste kinderboekenweek plaats.
Het thema van dit jaar is ‘Duizend dingen achter deuren. Kinderen, boeken
en musea’. Voor de gelegenheid is door De Bijenkorf een boekje
uitgebracht met een door kinderen zelf samengestelde top-honderd van
beste kinderboeken. Aukje Holtrop bestudeerde deze lijst en dacht na over
de verschillen in beoordeling tussen kinderen en hun opvoeders. Ook vroeg
ze zich af hoe het nu eigenlijk zit met het door velen verguisde ‘moralisme’
in het kinderboek. Impliciet of expliciet, de tien geboden zitten er altijd
in - ook in Pietje Bell.

Aukje Holtrop
Vraag een volwassene naar het kinderboek waaraan hij de beste herinneringen bewaart
en hij geeft een prachtig antwoord. Lees er de boekjes Dát was nog eens lezen! van
Singel 262 (De Arbeiderspers en Querido) maar op na: de auteurs die vertellen over
de boeken uit hun kinderjaren schrijven over het verloren paradijs, over de avonturen
die ze met de helden uit de kinderboeken meemaakten, ze schrijven over zoete dromen
en meetrillende snaren, over emoties, rillingen, tranen, wee makende herinneringen.
Als er op de kindertijd al het een en ander valt aan te merken, dan in ieder geval niet
op de lectuur die die auteurs vroeger in grote hoeveelheden tot zich namen.
Vraag een kind naar het mooiste boek dat hij ooit gelezen heeft en hij komt aan
met het boek waar hij net aan begonnen is, of het boek dat hij net uit heeft.
Geheimzinnige helden die tot mythische proporties worden opgeblazen komen niet
voor in die antwoorden, de helden horen binnen handbereik te blijven. Nostalgie is
niets voor kinderen, het verloren paradijs bestaat niet in hun herinnering, maar staat
beschreven in een historische kinderroman. Als het al een onderwerp voor zo'n
historisch boek is, want metafysica en fantasie die iets anders uitwerken dan in
science-fiction gebruikelijk is, zijn geen gebruikelijke attributen van het kinderboek.
Lees maar eens De jeugdboeken top 100 aller tijden die De Bijenkorf deze maand
ter gelegenheid van de kinderboekenweek voor slechts f 4,95 (een zakgeldprijs, noemt
De Bijenkorf het zelf) te koop aanbiedt. Wolters-Noordhoff vroeg tweeduizend
kinderen tussen tien en veertien jaar om een top-tien van de mooiste boeken. Uit die
stapel titels werd een top-honderd samengesteld. De jeugd bepaalde zelf, zonder
inspraak van ouderen of jury, wat hun dierbaarste boeken zijn, schrijft De Bijenkorf,
dik onderstreept, in een begeleidend persbericht. Een soort verzuchting en klaroenstoot
tegelijk: eindelijk, eindelijk eens de boeken die kinderen zelf willen lezen. Niet de
boeken die ouders - bah - uitkiezen. Niet de boeken die de juffrouwen in de
bibliotheken - bah, bah - aanraden, en niet de boeken die een stelletje opvoeders drie keer bah - met griffels (ook al zo'n schools element) voor kinderen geschikt
heeft verklaard.
Het gekke bij die top-honderd is vervolgens dat alle denkbare soorten kinderboeken
erop voorkomen: heel veel Roald Dahl, maar ook Ciske de Rat, Dik Trom, Pinkeltje,
Bianca in galop naast Rossy, dat krantekind. Nu de jeugd zonder inspraak van ouders
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een lijst heeft mogen samenstellen, blijkt ze een lijstje boeken te hebben opgeschreven
waar ouders hun goedkeuring aan kunnen hechten. Een brave lijst, ondanks de dwarse
boeken van Roald Dahl, Astrid Lindgren, Guus Kuijer en Annie Schmidt, maar die
schrijven zo goed dat ze allang zijn goedgekeurd door het verbond van opvoeders
en andere grote mensen-met-goede-bedoelingen-met-het-kind.
Opzienbarend is de top-honderd dus niet in het minst, tegendraads ook niet,
origineel ook al niet. Het is een lijst die de gemiddelde kinderboekhandelaar als je
hem of haar 's nachts wakker maakt bijna helemaal zo uit zijn/haar hoofd kan
opnoemen. Het is de inhoud van de kast in zijn winkel, en de kaartenbakjes in de
jeugdbibliotheek. Het gaat precies zo ver als de memorie van een twaalfjarig kind
reikt en dat is niet zo ver. Vraag de kinderen over dertig jaar om nog eens een
top-tienlijstje samen te stellen en ik durf te wedden dat er een heel andere top-honderd
uit zal komen. Met meer geheimzinnigheid, en minder paardeboeken, meer sprookjes
en minder Pietje Puk.

Tekening Thomas Koolhaas

Ideologische maatstaven
Er is een tijd geweest dat kinderboeken vol wijze lessen zaten: kinderen moesten
opgevoed worden tot fatsoenlijke staatsburgers, meisjes tot moeders en jongens tot
hardwerkende arbeiders, boeren en soldaten. Er waren wel andere boeken, maar dat
was amusement en ook in die boeken - meisjesboeken en gekke-strekenboeken als
Pietje Bell - werden het goede hart en de heldendaad beloond en de gemene
kwajongensstreek en het nuffig damesgedrag bestraft. Het boek was het voertuig van
de idealen van ouders en opvoeders en het werd niet zozeer op zijn literaire als wel
op zijn pedagogische kwaliteiten beoordeeld. Dat was moralistisch en een tijdlang
gold dat gemoraliseer als een sterk argument tégen de invloed van verantwoordelijke
volwassenen op het kinderboek. Dat werd nog sterker toen naast de pedagogische
kwaliteiten, ook nog politieke en andere ideologische maatstaven werden aangelegd
bij het schrijven en beoordelen van kinderboeken. De ene groep volwassenen schreef
die boeken, een andere groep volwassenen had er een grote hekel aan. Ik geloof niet
dat kinderen zelf zich in deze discussie hebben gemengd, behalve dan dat ze in aparte
jury's andere boeken uitkozen dan de volwassenen in de griffeljury's. Maar die andere
boeken waren helemaal niet minder moralistisch, ze waren gewoon wat spannender
of makkelijker of zieliger of zo. Het waren dus vooral volwassenen die boeken met

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

een boodschap net zo verfoeiden als de verplichte kerkgang en de strenge
tafelmanieren waaronder sommige kinderen in sommige milieus zo moeten hebben
geleden.
Er ontstond een beeld van de jeugdliteratuur of er geen boek meer verscheen zonder
gescheiden zwarte ouders, en het leek of uitsluitend brave pedagogische, slecht
geschreven wanprodukten met een juiste politieke kleur in de prijzen vielen en de
kinderen in hun vrije tijd voorttobden met treurige boeken vol wereldleed. Ook al
een onzinnig idee natuurlijk, maar hardnekkig. Als er een forum of discussie over
kinderboeken wordt bedacht, komt bijna altijd wel even aan de orde dat het moderne
kinderboek in een vrouwenhuis schijnt te moeten spelen met roldoorgebroken
volwassenen in de hoofdrol. In de laatste tien jaar heb ik precies één kinderboek
gelezen waarin een vrouw in een vrouwenhuis terechtkomt en lesbisch wordt. Het
was niet een goed kinderboek, het is in een kleine oplaag verschenen, en de schrijfster
heeft daarna verschillende wél mooie kinderboeken geschreven. Met haar is het goed
gekomen en met de kinderen die dat rare modieuze boek lazen ongetwijfeld ook.
Want ook van een paar stomme en misschien zelfs hele slechte boeken worden
kinderen heus niet voor hun leven verpest. Welnee, als er maar een paar mooie,
ontroerende, mooi geschreven boeken tegenover staan, dan leren ze meteen
onderscheiden.
Het viel achteraf allemaal reuze mee met die moralistische boeken maar het is wél
waar dat er nog steeds enige huiver bestaat voor wijze lessen, een domineestoon en
een opgeheven vinger. Vandaar ook (denk ik) de nadruk die De Bijenkorf legt op
het feit dat de jeugd zélf haar top-honderd heeft gekozen. De verwach[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Kinderen van de Arbat door Anatoli Rybakov. Vertaling Aai Prins, Gerard Rasch,
Frans Stapert en Maya de Vries. Bert Bakker, f 47,50. Een autobiografische roman
over het Stalin-tijdperk. In de Sovjetunie verboden, tot het vorig jaar met de
perestrojka in tijdschriftvorm gepubliceerd mocht worden.
Die avond door Alice McDermott. Agathon, f 29,90. Roman over generatieconflicten
uitgevochten in een Newyorkse buitenwijk, begin jaren zestig.
Helderziendheid bekeken door H.G. Boerenkamp. De Toorts, f 29,50. Een aantal
paragnosten en hun klanten werden onderworpen aan een wetenschappelijke
observatie.
Oostwaarts langs de evenaar door Helen Winternitz. Vertaling Martin Beumer.
Het Spectrum, f 34,90. Een reis over de rivier de Congo tot diep in Zaïre.
Al te luide eenzaamheid door Bohumil Hrabal. Vertaling Kees Mercks. Bert Bakker,
f 24,90. Korte Tsjechische roman over iemand die in het oud papier zit en zijn handen
‘vuilmaakt aan de letteren’.
Effectief helpen door G. Fries. Wolters-Noordhoff, f 24,50. Praktische tips voor
mensen die in de hulpverlening werkzaam zijn.
De lokettist door Marcus Heeresma. Bert Bakker, f 29,90. Roman-over de angst
voor zowel chaos als orde.
De ballade van Van Byler door Jan Kooistra. Uitgeverij Gram, f 17,50, Dertien
gedichten en een opstel over de executie van 22 mannen in Zuidhorn in 1731 vanwege
hun bekentenis ‘sodomieten’ te zijn.
Babydol door Pieke Stuvel. Uitgever J.H. Gottmer. f 19,90. Makkelijk zelf babykleren
maken voor 0- tot 2-jarigen. Met veel tekeningen en patronen.
Als het niet nu is, wanneer dan wel door Awraham Soetendorp. Balans, f 19,50.
Rabbijn Soetendorp maakt de balans op van zijn ideeën over Israël en het jodendom.
Stadscultuur in Italië tussen renaissance en barok door Peter Burke. Vertaling
Aris J. van Braam. Contact, f 45,-. Een cultuurhistorische studie.
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De sportschrijver door Richard Ford. Vertaling Frans van der Wiel. Contact, f 39,90.
De hoofdpersoon, gescheiden, drie kinderen, woonachtig in een Amerikaans
forensenstadje beleeft een mid-life crisis.
Grenzeloze grappen door Gary Larson. Vertaling Jan-Willem van de Wetering.
Bruna, f 14,95. Een scheurkalender voor 1989 met cartoons van de bekende
Amerikaanse cartoonist.
Querido Hermano door Walter van den Broeck. Houtekiet, f 24,50. Brieven van de
Belgische schrijver aan zijn in Mexico wonende broer Jules.
Bevlogen bewegingen door Wim van Noort. Sua, f 35,-. Een vergelijking van de
antikernenergie-, kraak- en milieubeweging.
Oog in oog met de spiegel door Nico J. Brederoo en anderen. Aramith, f 42,50.
Een bundel opstellen over de rol van de spiegel door de eeuwen heen.
De eeuw van de wind door Eduardo Galeano. Vertaling Dick Bloemraad. Van
Gennep/Novib, f 38,50. Deel 3 van de ‘Kroniek van het vuur’. Vijf eeuwen
verbeelding van Latijns-Amerika.
De plaats van de ivoren toren door Wouter van Rossum. Wolter-Noordhoff, f 27,50.
Een inleiding in de wetenschapssociologie.

Kinderboeken
Vervolg van pagina 3
ting dat het allemaal opstandige en tegendraadse boeken zouden worden, is dus niet
uitgekomen. Maar ouders en andere opvoedende grote mensen kunnen uit die lijst
wel aflezen hoeveel opvoeding en boodschap kinderen vlak voor hun puberteit
aankunnen. Ze kunnen bovendien in het Bijenkorfboekje de commentaren van
kinderen op hun favoriete lectuur lezen. Mooi, zeer mooi, noemt een jongen nummer
1: Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl. Een mooi boek omdat je zicht
krijgt op wat er toen gebeurde met de mensen en het land wordt gezegd van
Oorlogswinter van Jan Terlouw, nummer 2 op de top-honderd. De GVR van Roald
Dahl, nummer 3: je kunt er zo goed bij fantaseren. En Dik Trom van Johan Kieviet
(nummer 4) wordt geprezen, omdat Dik Trom ‘toch een aardige, gevoelige jongen
is’. Nummer 5. De schippers van de kameleon van H. de Roos? Er wordt altijd iemand
geholpen of gefopt (...) De jongens staan altijd klaar voor goede doelen. De honing
van Katoren van Jan Terlouw, nummer 6: alledaagse problemen in een spannend en
leuk verhaal. Briefgeheim ook van Jan Terlouw (op 7): het verhaal dat niet over de
oorlog gaat en toch waar zou kunnen zijn. De griezels van Roald Dahl, nummer 8:
in dit boek gebeuren rare en vieze dingen. Maar het is toch leuk. Nummer 9:
Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beekman: het is ook leerzaam omdat je allerlei
dingen tegenkomt over hoe de mensen in de middeleeuwen leefden. En 10, De heksen
van Roald Dahl: te gaaf en te gek boek omdat het spannende, leuke fantasie is.

Voorspelbaar
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En zo gaat het tot nummer 100 door. De kinderen houden van spannende, leuke,
fijne, mooie, zielige, echt gebeurde, bijna net echte, grappige, leerzame boeken.
Opgelucht halen ouders adem: alsof ze de lijst zélf hadden mogen samenstellen, zo
verantwoord, zo voorspelbaar en zo keurig. Veel boeken uit een serie (er zijn nog
vijftien boeken over De Vijf, nog zevenenvijftig boeken over Arendsoog, nog acht
boeken over Manege Picadero, nog negenendertig boeken over Pietje Puk), eindeloos
veel leesplezier wacht de kinderen nog. Er zitten uitgesproken tuttige boeken tussen
en zeer christelijke, ondeugende boeken en opbouwende. Zitten er opvoedingslessen
in die tophoeken? Een boodschap voor de ouders misschien? Ja, Sjakie is wel arm,
maar hij is de held van het boek. En de oorlog was ellendig, maar gaf sommige
mensen toch de kans om zich van hun beste kant te laten zien. En gewone mensen
zijn net zoveel waard als koningen of prinsen. Ook het omgekeerde: een koning of
een prins is niks meer dan een gewoon mens, met dezelfde gevoelens en
verwachtingen. Als je maar doorzet, bereik je je doel. Als je een vieze, vervelende
oude man bent, krijg je op den duur je trekken thuis. Vrienden en vriendinnen zijn
belangrijk, je moet aardig met ze omgaan, trouw blijven, voor elkaar opkomen, geen
geheimen voor elkaar hebben. Help de zwakken, plaag ze niet. Wees moedig en
dapper, verdedig het vaderland. Kinderen hebben recht op een aardige opvoeding,
lieve ouders en een warm bed. Dieren zijn er om lief gevonden te worden. En zo zou
ik nog lang door kunnen gaan, want zoveel kinderboeken, zoveel thema's, al komen
ze eigenlijk allemaal neer op een uitwerking van de tien geboden. Natuurlijk zijn er
schrijvers en schrijfsters die helemaal niet in dit beeld passen. Mensen als Annie
Schmidt, Guus Kuijer en Roald Dahl zijn minder met de tien geboden bezig dan met
de fantasieën in hun eigen hoofd. Ze komen godzijdank ook op de top-honderd voor,
al bevalt de nogal lage plaatsing van Annie Schmidt (Pluk van de Petteflet op 36,
Otje op 37, Jip en Janneke op 40, Minoes op 48) me helemaal niet. Ik weet wel dat
de jeugd nu eens zelf wilde spreken, en ik weet ook dat de groep tien- tot
veertienjarigen ook maar een beperkte groep is (net over de Annie Schmidt-leeftijd
heen, maar nog te jong om te weten dat het om boeken met eeuwigheidswaarde gaat),
maar het staat toch raar. Hetzelfde geldt voor sprookjesboeken, die helemaal niet
voorkomen op de lijst. Die zullen wel niet te gek-gaaf-super of zo zijn, maar het zijn
wel de boeken waarvan je je op je veertigste herinnert dat ze altijd een rol zijn blijven
spelen in je leven. De boeken die je nooit zult vergeten, in tegenstelling tot al die
paardeboeken, de dolle-avonturenseries en de onnozele kabouterboeken, waarvan
De Bijenkorf volkomen ten onrechte nu al zegt dat ze met al die andere
top-honderdboeken nooit uit je herinnering zullen verdwijnen.
Alles zit in die lijst, alles door elkaar, het is net televisie. Na het spannende
oorlogsboek grijpen de kinderen naar een zoetig meisjesboek. De achtergrondmuziek
verandert, de kijk- en leeshouding nauwelijks. Alles is goed, als het maar plaatjes
heeft, beweegt of gelezen kan worden. Zou dat nu postmodern zijn?
■
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Zoeken naar grond onder de voeten
Subtiel drama van Rein van der Wiel
Hier aan land gaan, Hier blijven door Rein van der Wiel Uitgever Querido.
126 p., f 24,50
Wim Vogel
Het teleurstellende van veel romans die een midlevencrisis beschrijven, is hun
voorspelbaarheid, hun vaak uitsluitend naturalistische weergave van individuele
treurnis. Als de lezer al om een boodschap verlegen zit, overladen die romans hem
niet. Even wat rust nemen, even wat spelen met illusies om daarna gelouterd de
werkelijkheid weer aan te kunnen.
De eerste roman van Rein van der Wiel (hij debuteerde twee jaar geleden met de
verhalenbundel Gezicht op Haarlem) behoort wat thematiek betreft tot die boeken,
maar overtreft ze in spanning en zeker in pretentie. Van der Wiel heeft niet zo maar
een verhaaltje willen schrijven over een modieus onderwerp. Hij heeft een
hoofdpersoon gecreëerd die aanvankelijk louter comsumptief in het leven staat, maar
die door de dood van zijn zestienjarige zoon langzaam maar zeker de leegte van dat
bestaan in de gaten krijgt en daartegen in verzet komt. Van der Wiel analyseert het
denken en het doen van een veertigjarige; hij biedt ook een perspectief waardoor de
ontwikkeling van zijn antiheld een spiegel kan zijn voor de lezer.
Met allerlei middelen onderstreept de auteur zijn boodschap. Hier aan land gaan,
hier blijven (geen titel overigens die lekker ‘bekt’) heeft de opbouw van een klassieke
roman: inleiding, crisis, catastrofe, culminerend in een nieuw inzicht in de eigen
situatie. Daarnaast varieert Van der Wiel geraffineerd op het Elckerlycmotief. Ook
in het midden van het zo goed georganiseerde leven van Vladi Cremers meldt de
dood zich plotseling en wordt er daarna gezocht naar een houding in het leven, een
houding in de tijd. Ten slotte slaagt de auteur erin iedere zweem van ironie te
vermijden waardoor relativering geen kans krijgt. Dit is nu eens gewoon een verhaal
over het onvermogen, over de angst ook van moderne mensen zich in te laten met
hun geschiedenis, zich rekenschap te geven van hun religieuze wortels, laat staan
dat zij zich zouden durven binden. De schijn krijgt alle aandacht. Een Veronicaleven
want je bent jong en je wilt allemaal hetzelfde: fitness, geld, snelle auto's, mooie
meiden en de onvermijdelijke stranden aan de Middellandse Zee. Antwoorden, geen
vragen.

Rein van der Wiel
H. DE RUITER

Vladi Cremers is de geslaagde zoon van een joods Amerikaanse moeder en een
gereformeerde Limburger. Het religieuze verleden van die twee wordt in de opvoeding
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van Vladi zo goed als genegeerd. De man reageert zijn frustraties, zijn gevoel van
misplaatst zijn in het noorden af op de schietvereniging, de vrouw probeert haar zoon
alleen heimelijk te confronteren met het joodse geloof. Later wordt dat overgenomen
door Judith, de vrouw van Vladi, die, wel wat erg toevallig, ook een joodse
achtergrond blijkt te hebben. Hun scheiding na een jaar of twaalf is het onvermijdelijke
gevolg van Vladi's onvermogen moreel ergens voor te staan: een meeprater, een
acteur, onbetrouwbaar, iemand die ‘gewoon genieten’ wil. Als zijn zoon Uk tijdens
een zomervakantie aan de Frans Rivièra als onervaren surfer door een storm verrast
wordt en sterft, dringt de leegte van zijn bestaan eindelijk tot hem door. In de jaren
daarna ‘ijkt’ Vladi zijn leven. Hij krijgt belangstelling voor het verleden van zijn
ouders, van zijn schoonouders. Hij accepteerde zijn joodse religieuze bedding niet
als einddoel maar als middel zichzelf te vinden.
De taal die Van der Wiel daarvoor kiest, mag dan wat zweverig en Huub
Oosterhuisachtig zijn (‘...dat hij zijn eigen land is, z'n eigen zee. Bij zichzelf schuilt,
z'n eigen schouder is. Zelf grond, min of meer vaste grond om zelf te staan, voor
anderen om te staan. Land om aan land te gaan’), het vinden van die eigen waarde
is daarom niet minder wezenlijk. De taal is aanvankelijk beeldend en suggestief, vol
ogenschijnlijk nutteloze details, de toon luchtig en pas bij tweede lezing merk je hoe
subtiel het drama wordt aangekondigd. Het is jammer, maar gegeven de structuur
begrijpelijk dat die toon in de tweede helft niet wordt vastgehouden. Er moet dan
worden uitgelegd, details moeten op hun plaats vallen, parallellen hun zin krijgen.
Zo moet de nu al legendarische wereldsurfer Stefan van den Berg samenvallen met
het droombeeld van IJk even machtig te worden, opdat hij niet zo'n karakterloze zak
als zijn vader wordt die blijft zitten als een paar meter verder oude mensen in elkaar
geslagen worden, die niet reageert als er grove jodenmoppen verteld worden.
Ook is er de overbodige parallel tussen Vladi en de legendarische Romein Saint
Tropez die op bevel van Nero in de eerste eeuw na Christus onthoofd en wel in een
bootje werd gezet en toch in Zuid-Frankrijk aan land kwam. Deze overeenkomst
werkt niet verhelderend, ze suggereert diepte maar komt om woorden van Van der
Wiel te kiezen ‘niet aan’.
Desondanks vind ik Hier aan land gaan, hier blijven een geslaagde poging het
oppervlakkige leven van een veertiger in woorden te vatten. Van der Wiel bewijst
zeker in de eerste helft van het boek goed te kunnen schrijven: veel beelden, veel
suggereren, veel spanning. Een boek dat dwingt tot herlezen.
■

Opgewekte weerbaarheid
Nieuwe gedichten van Ellen Warmond
Vluchtstroken van de Taal door Ellen Warmond Uitgever Querido, 40
p., f 25,Maarten Doorman
Ellen Warmond begint haar nieuwe dichtbundel Vluchtstroken van de taal met het
cursief, laag op de bladzij afgedrukte en daarom als motto op te vatten gedicht:

Probeer te winnen
van binnen
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trilt nog een schaduw van zingen
vaag maar sterker dan nacht
dus zing als het kan en zing
niet te zacht.

Deze toon van houd-de-moed-er-maar-in, die langzamerhand steeds meer in haar
werk begint te klinken, is iets te hoog voor haar stem. Het zingen om te winnen wordt
misschien wel getemperd door de nacht, zo men wil de naderende dood, en die oproep
om hard te zingen (alsof er niets aan de hand is) heeft ook wel iets onheilspellends,
maar als deze bundel niet van Warmond was geweest, had ik hem na lezing van het
werkelijke motto van Tetsuo Nagaya (Wo nichts ist/da ist Alles unerschöpflich
vorhanden) wellicht toch ongelezen laten liggen.
Dat was jammer geweest, want er staan enkele mooie gedichten in, bijvoorbeeld
Jaarringen, een dwarsdoorsnede van de ouder wordende dichteres:
Gestolde grenzen
tijd en lichaam
vreemden voor elkaar
de geest daartussen
onpartijdig
actieloos
toch nog een perspectief
waar ik naar kijk:
de horizon nog scherp
buiten bereik.

Bijna alle gedichten gaan over ouder worden, over het verliezen van het verleden,
het doven van het innerlijk vuur en de in dit gedicht zo knap op afstand gehouden
dood. Op zichzelf is die thematiek niet origineel, maar dat is het verwijt van de
vermoeide lezer; het gaat er ten slotte om hoe zulke thema's verwoord worden.

Ellen Warmond
C. NOORDENBOS

Ondanks die laatste regels van Jaarringen is Ellen Warmonds blik vooral naar
binnen gericht, op dat kleine ik in een onmetelijke ruimte en een voorbijsnellende
tijd. Die belangstelling voor het eigen innerlijk en wat daar van overblijft doet vaak
wel iets te innig aan. Dit uit zich in een soms wat overspannen beeldspraak (het
innerlijk weer, eigen inwendige talen, binnenwerks verkeer, werk aan de innerlijke
winkel) of clichés als ‘innerlijk verzet’ en ‘innerlijk vuur’.
De ontwikkeling in de poëzie van Ellen Warmond is wel eens treffend gekenschetst
als een van kwetsbaarheid naar weerbaarheid. Die weerbaarhed treffen we ook in
deze bundel aan. De dichteres probeert niet zozeer ergens uit te ontsnappen, maar
eerder ergens naar toe: ‘hardnekkige voet op het gaspedaak/ontsnapt voor de zoveelste
maal/naar de vluchtstroken van de taal.’
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Vorig jaar kreeg Warmond de Anna Bijns Prijs voor Poëzie. Op de achterkant van
de bundel wordt uit het juryrapport geciteerd, dat haar ‘stem het bestaan van het zelf
(...) bevestigt (...) door de steeds complexer wordende ontwikkeling van het centrale
thema van de overwinning op de onmacht.’ Ik vraag me af of deze wat ronkerig
verkondigde complexiteit werkelijk is toegenomen. De sterke kant van Vluchtstroken
van de taal lijkt me juist de eenvoud van het thema en de af en toe geraffineerde
uitdrukking ervan. Die eenvoud en toegankelijkheid vereisen moed en vakmanschap;
het is makkelijker - om met Gerrit Krol te spreken - een moeilijk gedicht te maken
dan een makkelijk.
Bij Ellen Warmond gaat dit dan ook wel eens mis. Alleen de titels van een aantal
verzen vertonen al een luchtigheid die helaas niet altijd bedriegt: Voor eigen parochie.
Ssst, Finish, Saldo?, Vraagtekens. In zo'n rijtje kun je bijna Kop op! verwachten.
Maar als het ouder worden niet met net te hoog ingezette opgewektheid te lijf
wordt gegaan, als Warmonds weerbaarheid niet te luid wordt, ontstaan overtuigende
regels:
men vertwijfelt nog niet maar men weifelt
aan de grens van zichzelf en spreekt
nog het duidelijkst met het verleden.

■
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Een pantser van onverstoorbaar optimisme
De biografie en de brieven van Bernard Shaw
Bernard Shaw Deel 1: The Search for Love, 1856-1898 door Michael
Holroyd Uitgever Chatto & Windus, 488 p. Importeur Van Ditmar, f
59,45
Collected Letters 1926-1950 door George Bernard Shaw Uitgever Viking,
946 p. Importeur Nilsson & Lamm, f 174,75
Martin Koomen
‘Ofwel men zal zich mij even lang herinneren als Aristophanes en me een plaats
toekennen naast Shakespear en Molière, of ik zal een vergeten clown zijn vóór het
einde van de eeuw.’
Aldus Bernard Shaw in 1946, vier jaar voor zijn dood. De apodictische toon van
zo'n uitspraak is hoogst kenmerkend voor Shaw. En, wat misschien bijna even
karakteristiek is: de erin uitgesproken verwachting is niet bewaarheid. Shaw heeft
nu eenmaal zo ontzettend veel beweerd dat er onvermijdelijk heel wat onzin bij is.
De reputatie van de man in kwestie evenaart geenszins die van zijn veel vaker
opgevoerde collega-toneelschrijvers Molière of ‘Shakespear’ (zonder ‘e’, weer zo'n
typisch Shaviaanse eigenzinnigheid), maar ‘een vergeten clown’ is natuurlijk zowat
de allerlaatste kwalificatie die men voor de roemruchte G.B. Shaw zou verzinnen.
Als ‘G.B.S.’ heeft hij zijn eigen legende gecreëerd en, hoeveel moeite Michael
Holroyd zich ook heeft getroost om te pogen binnen deze legende waarheid en
verdichtsel van elkaar te scheiden, het is alsof de taalfabriek G.B.S. (‘enkel maar een
schrijvende machine’, zoals hij ooit zichzelf omschreef) zich blijft onttrekken aan
de normen waarmee literatuurkritiek en -geschiedenis een dode schrijver de maat
kunnen geven.
De moeilijkheid om op deze legende vat te krijgen wordt ongetwijfeld voor een
deel verklaard door de hartstocht waarmee zij door Shaw zelf in het leven is geroepen
en gecultiveerd. Hij was een zeer gedreven promotor van een onoverzichtelijke
hoeveelheid bewegingen en doeleinden (de lijst is verre van compleet en de volgorde
willekeurig): antivivisectie, socialisme, vegetarisme, geheelonthouding, feminisme,
spellingvernieuwing, rationele kleding, de muziek van Wagner, het toneel van Ibsen
en dan zwijg ik nog maar over zijn speciale theorieën inzake vaatwassen en het
opmaken van bedden. Bernard Shaw wist nu eenmaal wat goed was voor de mensen,
‘als een alwetende oberkelner’, zoals Michael Holroyd het niet ongeestig uitdrukt.
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Shaw toen hij begin twintig was

Maar waarschijnlijk - en wie zou het hem kwalijk nemen? - heeft Shaw de meest
effectieve promotie gereserveerd voor zichzelf. Zoals de keren dat hij interviews met
zichzelf publiceerde, welke stukken afkomstig heetten te zijn van ‘zeer speciale
verslaggevers’ - zeg dat wel. Of de gelegenheid waarbij hij, voor het voetlicht tredend
na de première van Arms and the Man, een korte speech richtte tot de eenzame figuur
die het had gewaagd om temidden van een enthousiast applaudisserend publiek ‘boe’
te roepen: ‘Beste kerel, ik ben het helemaal met je eens, maar wat kunnen we doen
tegen zo'n meerderheid?’
Overigens treft de Bernard Shaw die we volgen in The Search for Love, het eerste
deel van wat een biografie in drie massieve turven moet worden (deel twee volgt
volgend jaar, deel drie nog weer twee jaar later), de lezer vooral door de immense
moeite die de man heeft moeten doen om zijn draai te vinden. Het boek is een relaas
vol ellende en tegenslagen; tegelijkertijd - en daarin ligt een zeer Shaviaanse paradox
- beschijft het hoe al die ongelukkige ervaringen Shaw tot een onbedwingbare optimist
hebben gemaakt en tot een van de grote humoristen van zijn tijd: eind vorige eeuw
en niet minder onze twintigste eeuw, die trouwens best een paar humoristen van zijn
kaliber kan gebruiken.
George Bernard, in Dublin geboren als telg uit een pijnlijk verarmde tak van een
ras van landjonkers, had een jeugd zonder liefde. Zijn vader, een alcoholische
excentriek, was door mevrouw Shaw als echtgenoot aanvaard opdat zij zou ontsnappen
aan haar eigen tirannieke familie. Holroyd beschrijft hun huwelijk als de verbintenis
van twee blinden, waarvan elk de ander als geleidehond gebruikte. Men behandelde
elkaar in huize-Shaw als meubelstukken: er was haat noch liefde. Door van de wereld
de aandacht af te dwingen die zijn ouders hem onthouden hadden, heeft Bernard
Shaw uit deze treurige kinderjaren uiteindelijk zijn onwankelbare optimisme gesmeed.
Toen de jongen zestien was, verliet de moeder haar Dublinse menage teneinde in
Londen in de nabijheid van George Vandeleur Lee te zijn, een muziekleraar wiens
methode - zij was een hartstochtelijke mezzosopraan - haar fascineerde. Het is
mogelijk dat de ontketende passies niet alleen van muzikale aard waren en zelfs is
erover gespeculeerd of George Bernard niet eigenlijk de zoon van George Vandeleur
Lee is geweest.
De traditie eist dat de Engelse literatuur van tijd tot tijd door Ieren wordt bevrijd
van wijdlopigheid, of anderszins vernieuwd. Misschien is dat de reden waarop jonge
Ieren met letterkundige ambities zo vaak hun loopbaan beginnen door, zodra ze de
kans krijgen, hun vaderland te verlaten. Voor Shaw, die als twintigjarige in Engeland
weer bij zijn moder introk, kwam daar nog bij dat hij Dublin, het oord van zijn jeugd
en verwaarlozing, wilde ontvluchten. In de wereld van de kunst: van muziek, van
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theater en literatuur (van kinds af was hij een gretig schouwburgbezoeker en lezer
geweest), zou hij nu definitief zijn toevlucht zoeken.
Tijdens lange paragrafen in Holroyds boek zien we Shaw vergeefs modderen met
journalistieke en literaire probeersels. Hij schrijft vijf romans, die stuk voor stuk met
hemeltergende hardnekkigheid worden geweigerd door een waar lijstenboek aan
uitgevers. Literaire genootschappen mijdt deze jongenman als de pest, maar wel weet
hij zich van zijn dodelijke verlegenheid te ontdoen door zich in allerlei openbare
debatten te storten, want in de Reading Room van het British Museum - zo'n tien
jaar lang zijn hoofdkwartier - heeft deze nazaat van een grootgrondbezitter het
socialisme ontdekt. De factor grondbezit blijkt de economische basis van de
betrekkingen tussen mensen, de grondslag zelfs van zijn eigen traumatiserende jeugd.
Hij gaat zich weren in het socialistische genootschap van de Fabians en verlevendigt
hun manifesten, waarin (onder veel meer, dat spreekt) de gelijkberechtiging van de
vrouw wordt geëist want ‘mannen hebben niet langer speciale politieke voorrechten
nodig om hen tegen vrouwen te beschermen’.

Mozart
William Archer, criticus en de vertaler en eerste pleitbezorger van Ibsens toneel in
Engeland, raakt met Shaw bevriend (deze was hem opgevallen in de Reading Room,
waar de Ier dag in dat uit in de weer was met én de orkestpartij van Wagners Tristan
und Isolde én Das Kapital) en bezorgt hem journalistiek werk. Via zijn schrifturen
over muziek en toneel: vaak controversieel, stilistisch altijd bruisend en geestig en
in de hoogste versnelling, en - misschien niet minder - via de stootkracht van zijn
optredens als redenaar, met zijn vlammende rode baard en oplichtende gelaatstrekken,
begint hij als ‘G.B.S.’ bij de verbaasde Britse natie eindelijk dan toch een reputatie
af te dwingen.
Wat hem daarbij in de hoogste mate te stade is gekomen is zijn Ierse eloquentie
en zin voor paradox. Bij G.B.S. werd (het is maar een voorbeeld) de man die als Jack
the Ripper prostituées aan stukken sneed een ‘onafhankelijk genie’, die door
‘particuliere ondernemings-
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geest’ had volbracht wat het socialisme vergeefs had beproefd: de pers ertoe te
brengen aandacht te besteden aan de levensomstandigheden in het Londense East
End.

Shaws echtgenote, Charlotte Payne-Townshend

‘Het heeft me bijna twintig jaar bestudeerde zelfbeheersing gekost, aangevuld met
de natuurlijke aftakeling van mijn vermogens, om mezelf saai genoeg te maken om
door het Britse publiek serieus genomen te worden’, liet Shaw weten. De waarheid
is dat hij in zijn lange leertijd een techniek heeft ontwikkeld om zijn hoogst serieuze
boodschap voor de mensheid een verpakking van levendigheid en speelsheid mee te
geven, een techniek die hij zei te ontlenen aan het voorbeeld van de muziek van
Mozart. Het grote verschil met die componist is echter dat de drijfveren achter Shaws
creatieve arbeid eerder van didactische dan artistieke aard zijn geweest. Over William
Morris, die hij zeer bewonderde, schreef hij vol instemming dat diens poëzie ‘slechts
een middel tot een doel’ is. Voor Shaw geen kunst om de kunst, integendeel: het
sociale euvel van de huisjesmelkerij moest aan de kaak worden gesteld, de
huwelijkswetgeving gelaakt, het kwaad van de prostitutie aangetoond. Het werden
de thema's van zijn eerste toneelstukken of ‘Plays Unpleasant’, achtereenvolgens
Widower's Houses, The Philanderer en Mrs. Warren's Profession.

Zondagsechtgenoot
Als ‘filosofisch humorist’ (de kwalificatie is van Archer) bezit Shaw echter wel
degelijk ook het vermogen om zijn scheppingen dramatisch tot leven te brengen en
een poëtische intensiteit mee te geven. In Candida, naar mijn smaak een van zijn
mooiste komedies, verspreidt de toneelschrijver zich gelijkelijk over de beide
mannelijke hoofdrollen die elk naar de gunst van de vrouw van de titel dingen: de
goedbedoelende dominee Morell, die net als zijn schepper Shaw blindvaart op de
krachten van de rede en van het woord, en de dichter Eugene Marchbanks, die aan
het slot de ultieme toewijding en zelfverloochening van de kunstenaar verkiest boven
alle andere waarden. Het ‘geheim in des dichters hart’ dat, blijkens de slotregel van
het stuk, vreemd is aan Morell en diens vrouw Candida, is ook het geheim van de
blijspeldichter zelf.
De ‘ménage à trois’ zoals die in Candida ten tonele wordt gevoerd, is voor Shaw
blijkbaar veel méér geweest dan een herinnering aan de manier waarop in zijn jeugd
zijn ouders plus George Vandeleur Lee hun persoonlijk leven hadden ingericht. Ook
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voor zichzelf heeft hij met opvallende ijver, en vaak met succes, een rol in zo'n
driehoeksverhouding gezocht. Het seksuele element bleef daarbij grotendeels buiten
beeld, is hooguit onderwerp van gesprek. Een dagboekpassage over Eleanor Marx
(jongste dochter van Karl) luidt tenminste: ‘Praatte over de dood, seks en allerlei
dingen.’ Eleanors echtvriend was bij die gelegenheid niet aanwezig. Toen bekend
werd dat het echtpaar zou gaan scheiden, trok Shaw zich haastig terug.
Een even platonische vriendschap onderhield hij enige tijd met de
kinderboekschrijfster Edith Nesbit (getrouwd met Shaws mede-Fabian Hubert Bland),
die er voortdurend vergeefs naar streefde eens een keer alleen met hem te zijn.
Holroyd drukt het zo uit dat Shaw maar al te graag de ‘zondagsechtgenoot’ was van
vrouwen die al veilig gehuwd waren of, zoals in het geval van de actrice Ellen Terry,
de minnares van een ander. Ellen Terry was de maîtresse, de steun en toeverlaat en
bovendien nog de leading lady van de meest befaamde Engelse toneelleeuw van die
jaren: Henry Irving. Haar romance met Shaw is des te opmerkelijker omdat het duo
welbewust afzag van ontmoetingen. Hun verhouding is er één van de verbeelding
gebleven, waarbij de PTT zorgde voor de hoogtepunten. Nadien zou Shaw zijn
epistolaire geliefde voorhouden: ‘Laat hen die erover klagen dat het allemaal maar
op papier was, eraan denken dat nog slechts op papier het mensdom glorie heeft
verworven, schoonheid, waarheid, kennis, deugd en duurzame liefde.’

Natuurkracht
Het relaas van Shaws amoureuze escapades (niet altijd platonisch; op zijn
negenentwintigste jaar kwam het er dan toch van, voor het eerst, met een vijftien
jaar oudere weduwe) in The Search for Love leest hier en daar als pure komedie.
Zelden zal een man met zo'n buitensporig gebrek aan initiatief bij zo veel vrouwen
zo veel emoties hebben opgewekt. De lijst van Shaws ‘veroveringen’ (meestal verbaal,
in een enkel geval meer fysiek) omvat onder anderen de latere theosofe Annie Besant,
May Morris (dochter van William) en de actrices Janet Achurch en Florence Farr
(Florence is dat enkele geval).
Zijn huwelijk, in 1898 en aan het einde van het boek, met de gefortuneerde Ierse
Charlotte Payne-Townshend is mogelijk geworden nadat gemeenschappelijke vrienden
van het paar hem hadden uitgelegd dat een van de grootste voordelen van het getrouwd
zijn daarin ligt dat je niet langer voortdurend verliefd tegen je partner hoeft te doen.
Tegen een zo Shaviaanse redenering had hij geen verweer.
Met The Search for Love is Michael Holroyd op veelbelovende, soms
indrukwekkende wijze aan een zeer ambitieuze onderneming begonnen. Eerdere
Shaw-biografieën, zoals die van Frank Harris (1931) en Hesketh Pearson (1942),
zijn voor een groot deel door Shaw meegeredigeerd en het werd bepaald wel tijd
voor een onbevangen nieuwe visie. Dit eerste deel over de jeugd en de ‘opmars’ van
het onderwerp gaf Holroyd onvermijdelijk nogal wat psychologische bespiegelingen
in de pen, maar even onvermijdelijk blijft het fenomeen Shaw voor de lezer
uiteindelijk toch iets raadselachtigs houden, net zoals iedere andere natuurkracht.
Hij is als een meteoor die men niet anders dan gefascineerd kan volgen (zodat men
al hoopt op de volgende delen). Daarbij schrijft Holroyd een elegant, puntig proza.
Wel vergt de opzet van zijn werk dat soms wel erg veel aandacht wordt besteed
aan episoden die niet voor iedereen even belangwekkend zijn, zoals Shaws activiteiten
als raadslid van de Londense gemeente St. Pancras. Dikwijls veert Holroyd wat heen
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en weer in de dimensies van tijd en ruimte. Tegen een interviewer van The Times
verklaarde hij onlangs zijn werk eerder een symfonische dan een strikt chronologische
structuur te willen geven. ‘Er zijn motieven en thema's die teruggebracht worden,
met variaties.’ Dat is in dit eerste deel al volop te merken, maar juist daarom is het
nogal jammer dat niet tegelijkertijd de chronologische draad duidelijk zichtbaar is
gemaakt, bijvoorbeeld door een tijdtabel, helderder hoofdstuktiVervolg op pagina 10
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Martien J.G. de Jongs aanval op Adriaan Venema
Een mislukte poging tot rehabilitatie van ‘foute’ schrijvers
De dichter en zijn rechters Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake
Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting door Martien J.G. de Jong
Uitgever De Prom, 144 p., f 25,Hans Mulder
Een van degenen die zich danig ergerden aan Adriaan Venema's ‘scherpslijpende
onthullingen’ (diens boek is nu onlangs verschenen - enige aanvangsschermutselingen
vonden reeds eerder dit jaar plaats, o.a. in het meinummer van Maatstaf), was Martien
J.G. de Jong. Vooral het feit dat Werumeus Buning, nota bene in gezelschap van de
notoire collaborateur Kettmann, van Venema een wasbeurt met de staalborstel kreeg,
schoot hem in het verkeerde keelgat. De Jong spuugt die prop nu uit in zijn weerwoord
De dichter en zijn rechters. Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake
Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting, waarin Venema op zijn beurt in
mootjes wordt gehakt. Tegelijkertijd tracht hij het geschonden beeld van Werumeus
Buning te restaureren, een herstelpoging, die als exempel zou moeten dienen bij de
beoordeling van andere schrijvers en hun bezettingsgedrag.
Het is geen helder essay geworden. De afbraak van Venema en het herstel van
Buning lopen nogal warrig door elkaar heen, terwijl het betoog soms ook verzwakt
wordt door een argumentatie, die meer door woede dan verstand lijkt te zijn
ingegeven. Hier en daar lijkt het verhaal zelfs op dat van de pot en de ketel en past
De Jong dezelfde redeneertrant toe, die hij Venema verwijt.
Zo stelt hij aan het begin van zijn essay diens onzinnige koppeling van namen en
begrippen aan de kaak: in brochure x wordt de vloer aangeveegd met de socialistische
schrijvers, meneer y looft deze brochure in tijdschrift z, waaraan ook een later fout
gebleken meneer p meewerkt, die in het foute blad q waarderend over Buning schrijft.
Dus is die volgens Venema ook verdacht. Maar deze methode verschilt niet zo veel
van die van De Jong, wanneer hij aan het einde van zijn verweerschrift de taal van
de illegale pers vergelijkt met de terminologie van de verdachte De Telegraaf, de
linkse illegale bladen De vrije katheder en De vrije kunstenaar respectievelijk verbindt
met de dictaturen van het communisme en het nationaalsocialisme en suggereert dat
verzetspoëzie en nazi-dichtkunst eigenlijk één pot nat zijn.
Vooral dat laatste is tamelijk kras. Niet alleen door het uit zijn context lichten van
de teksten, niet alleen door de verwijzing naar een onzinnige vergelijking tussen een
gedicht van de nationaal-socialist Henri Bruning en een van Adwaïta (pseudoniem
van J.A. Dèr Mouw) als ‘overtuigend voorbeeld’ (het eerste gaat over Duitse soldaten
en vrije Germanen, het tweede over anonieme soldaten), maar vooral ook door het
meten met twee maten. Want een aantal bladzijden eerder laat De Jong nog weten,
dat bij Vestdijks vergelijking van Bunings dichtkunst met de bloed-en-bodemkunst
‘schunnig’ vindt.

Dooddoener
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Uiterst mal vind ik ook de passages, waarin hij Venema aanvalt op het
‘onherroepelijke biologische feit van zijn te late geboorte’ en diens vermeende
‘postscriptoriële moed’. Met dat laatste doelt De Jong op de vooringenomenheid van
jonge, na de oorlog geboren mensen, die ‘meedogenloos zijn in hun veroordeling
van medemensen die zich tijdens de oorlog minder heldhaftig hebben gedragen...’
Wat doet nu het geboortejaar van Venema ertoe bij een beoordeling van zijn werk?
Een en ander lijkt op die dooddoener van ‘je moet er geweest zijn om erover te
kunnen oordelen’.
Het doet overigens navrant aan, dat De Jong in zijn betoog, dat bedoeld is om het
gedrag tijdens de bezetting eerlijk en met begrip te benaderen, keer op keer zelf de
objectiviteit uit het oog verliest. Al degenen die een smet werpen op zijn held
Werumeus Buning, worden min of meer verdacht of belachelijk gemaakt. Vestdijk
was met zijn onderdanige brief aan de Duitse kampcommandant een stiekemerd, bij
Nijhoff zou de afwijzing van zijn vroegere vriend niet veroorzaakt zijn door diens
oorlogsverleden, maar door een ordinaire ruzie om een vrouw. Helman is een
leugenaar, die laster verspreidde en voor de oorlog ‘belangstelling voor de rassenleer’
toonde. Zelfs Eva Cossee, die in deze krant een positief stukje schreef over het
Maatstaf-artikel, krijgt een haal met de pen na. Ikzelf moet er ook een keer aan
geloven, omdat ik het waagde de vooroorlogse ideeën van Buning te verbinden met
die tijdens de bezetting.
Wanneer Venema stelt, dat Werumeus Buning tegen een afspraak in wel degelijk
nieuw werk schreef - een voorwoord voor een bij de nationaal-socialistische uitgeverij
Oceanus uit te komen bloemlezing van Lodewijk van Deyssel - probeert De Jong dit
belastende feit te ridiculiseren en onder te laten sneeuwen onder een heel verhaal
over de juiste verschijningsdatum van het boek. Natuurlijk was dat voorwoord op
zich een niemendalletje, maar dat doet niets af aan het feit dat Werumeus Buning
inderdaad in 1944 bereid was mee te werken aan een uitgave van een uitermate foute
uitgeverij.
Lukt het De Jong niet om Venema helemáál af te schieten, ook zijn poging om
het door scheuren en barsten geteisterde monument Buning van een deugdelijke
nieuwe pleisterlaag te voorzien slaagt niet geheel. Enerzijds komt dat doordat hij
bepaalde zaken net zo eenzijdig interpreteert als zijn opponent, anderzijds door een
gebrek aan kennis.

J.W.F. Werumeus Buning, geschilderd door Eppo Doeve

Zo is het wel waar, dat de dichter weigerde - Kultuurkamer-leider T. Goedewaagen
bevestigt dit in zijn memoires - met de collaborateurs van de Kultuurkamer samen
te werken, zolang ‘er nog één Duitser op Nederlandse bodem staat’, maar daar behoort
bij gezegd te worden, dat Buning er toch geen bezwaar tegen had, dat in de herdruk
van zijn De Roos van Vigo op wens van het foute Departement van Volksvoorlichting
‘enige onwelgevallige passages’ geschrapt werden, zoals hij blijkbaar ook niet wakker
lag van de in 1943 te Mainz gepubliceerde Duitse vertaling van zijn tekst voor het
choreografische drama Orpheus en Euridice.
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Ook is het juist, dat Bunings ‘ommezwaai’ - na aanvankelijk betrokken te zijn
geweest bij het protest tegen de Kultuurkamer meldde hij zich toch aan - mede
bekeken moet worden in het licht van zijn persoonlijke omstandigheden: ziekte,
financiële onzekerheid, een angstige vriendin, afkeer van het ‘Indiaantje spelen’,
zoals hij de verzetsactiviteiten van toen eens betitelde. Daarbij hadden echter enige
kritische kanttekeningen niet misstaan, vooral niet omdat deze de nu wat
raadselachtige onverzoenlijkheid van schrijvers als Nijhoff en Helman verklaarbaarder
maken en ook de term ‘slappedanigheid’ die Theun de Vries in 1981 tegenover Lisette
Lewin gebruikte. Immers, Werumeus Buning was op het moment van zijn aanmelding
nog niet, zoals later bij sommigen van zijn collega's wel gebeurde, door de bezetter
in een dwangpositie gebracht en kon bovendien rekenen op de hulp van zijn vrienden.
De door Nijhoff toegezegde steun van vierhonderd gulden per maand kan dan volgens
Buning wel te weinig zijn geweest, maar dat op zijn afwijzing geïrriteerd werd
gereageerd is óók begrijpelijk. Niet alleen vanwege het feit, dat de schrijver niet
zonder ‘(huis)bediening’ meende te kunnen leven en zijn wat denigrerende uitspraak,
dat het geld maar voor wat ‘kleine menschen’ gebruikt moest worden, maar ook
omdat dit bedrag echt niet zo weinig was. Van zo'n maandgeld kon in die tijd een
onderwijzersgezin met twee kinderen zeer behoorlijk leven. Nog belangrijker: met
Dirk Coster behoorde Buning tot de éérsten van de groep weigeraars die zwichtten.
Dat dergelijke schrijvers van naam zich aanmeldden, betekende een triomf voor de
collaborateurs. Een bestuurder van het letterengilde schreef in een brief van 16 april
1942 dan ook met voldoening over ‘een bres (die) in de anti-eenheid is geschoten’.
Ongetwijfeld hebben velen deze aanmelding méér dan slechts een misstap gevonden.
De Jong doet ook nog even een poging zijn held postuum in aanmerking te laten
komen voor het verzetskruis. Weliswaar zal Buning wat meer risico gelopen hebben
dan sommige andere verzetskruisdragers, die ooit eens een bananeschil voor Duitse
voeten wierpen, maar erg indrukwekkend vind ik zijn bijdrage ook weer niet. Pas
eind 1943 zocht hij contact met de illegaliteit en was voornamelijk betrokken bij de
Ordedienst (OD), een organisatie die pas bij de bevrijding echt actief wilde worden.
Hierboven kwam al even de onverzoenlijkheid van sommigen van Bunings collega's
ter sprake. De Jong probeert dit mede te verklaren uit een persoonlijk getinte artistieke
strijd, die al van voor de oorlog dateerde.
Ik geloof er niets van. Uit de kritieken, die Werumeus Buning voor 1940 in onder
meer De Telegraaf schreef, blijkt inderdaad geen duidelijke politieke visie, maar
men kan ze zeker niet afdoen als een kwestie van stijl en esthetiek. Er was wel degelijk
sprake van een boven het persoonlijke, artistieke uitstijgend zedelijk gedragsoordeel,
dat opklonk in kreten als ‘psychologiserende verwarring en hopeloosheid’ (aangaande
Helman), de ‘voorkeur’ voor het ‘averechtse en onder-menschelijke’ (bij Vestdijk)
of de ‘troebelheid, chaos, grove sensatie en verwarden geest’ (in het anti-fascistische
toneelstuk De beul).
Zo werd deze kritiek ook door Vestdijk begrepen: niet voor niets bezigde hij ten
aanzien van Buning de term fatsoensrakker. Dat hij dit soort klanken en de ‘volkse’
dichtkunst van zijn criticus met elkaar associeerde en de echo daarvan in het zwarte
kamp opving, lijkt me begrijpelijk en allerminst ‘schunnig’ te noemen.
Het was ook geen toe val, dat in datzelfde kamp Buning als een van de meest
gewaardeerde Nederlandse dichters aan de borst werd gedrukt. De Jong heeft wel
gelijk dat het onjuist zou zijn om daaruit te concluderen, dat de dichter eveneens fout
zou zijn, maar geheel onschuldig was deze relatie toch niet.
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Carmina Burana
Er zijn nog meer dingen die vragen oproepen. Bij zijn aanmelding bij de Kultuurkamer
had Buning met Roland Holst en Nijhoff de afspraak gemaakt geen nieuw werk te
publiceren, waarbij een uitzondering werd gemaakt voor herdrukken, oude artikelen
en vertalingen. De Jong meent, dat Buning zich, op het eerder genoemde voorwoord
na, aan die afspraak gehouden heeft. Dat is waar voor zover het de dichter Buning
betreft. De journalist echter schreef rustig voort, niet alleen in De Telegraaf, maar
ook voor verschillende uitgeverijen. De bibliografische lijst van de
Documentatiedienst van het Nederlands Letterkundig Museum vermeldt over de
jaren 1942-1944 diverse nieuwe publikaties, zoals Wandelingen met Mars (mei 1942),
een boekje over vestingbouw; de rijmprent Noord Brabant (maart 1943); De vergulde
druiventros (1943) en De gewaarschuwde reiziger of Het nuttig en verniakelijk
spoorwegboekje (voorjaar 1944). Die lijst noemt eveneens een vertaling, die toch
niet helemaal bij de afspraak zal hebben behoord: de Carmina Burana, als tekstboekje
van het gelijkgeschakelde Gemeentelijk Theaterbedrijf te Amsterdam in februari
1944 verschenen.
Werumeus Buning moet toch zeker geweten hebben, dat dit de middeleeuwse
liederen waren, die door de beruchte Duitse componist Carl Orff in 1936 op muziek
waren gezet en die door de nazi's geprezen waren als het ‘Hohelied auf die Kraft
ungebrochener Lebensinstinkte’.
Blijkbaar vond hij dit geen bezwaar om de vertaling ter hand te nemen, noch dat
hij hierbij het gezelschap moest dulden van de foute Telegraaf criticus L.M.G.
Arntzenius, die de inleiding verzorgde, zoals hij ook niet in gewetensnood kwam
door de antisemitische tekenaar Karel Thole als illustrator van De gewaarschuwde
reiziger te accepteren. En wat moet men denken van zijn contact met de collaboreVervolg op pagina 12
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Met het kapmes in de hand
De collaboratie van schrijvers: een onevenwichtige studie
Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie Deel 1: Het systeem door Adriaan
Venema Uitgever De Arbeiderspers, 532 p., f 49,50
Hans Mulder
De nationaal-socialistische schrijver Jan van Rheenen had nog geen anderhalve
pagina in het tijdschrift Die Niederlande im Zeitgeschehen van 15 juli 1944 nodig
om de balans op te maken van vier jaar Nederlandse literatuur onder Duits bewind.
Verrassend openhartig verklaarde hij dat de oogst tamelijk treurig was en dat de
nieuwe cultuurpolitiek zeker geen winst had gebracht, vooral omdat een ‘quantitativ
erheblicher Teil’ van de Nederlandse schrijvers buiten de Kultuurkamer was gebleven
en eveneens omdat de schrijvers uit eigen nazi-kring feitelijk een stelletje prutsers
waren. Toch besloot Van Rheenen zijn samenvatting met de optimistische verwachting
dat het spoedig allemaal beter zou worden. Immers, rond het door de
nationaal-socialisten overgenomen literaire tijdschrift Groot Nederland had zich een
kern van ‘äußerst qualitätsvoller Mitarbeiter’ gevormd en ook het persklare materiaal
beloofde veel.
Natuurlijk was dit laatste een wens tegen beter weten in. Brinkman's cumulatieve
catalogus van boeken over het jaar 1944 is maar een dun boekje geworden, waarin,
ook naar nationaal-socialistische maatstaven, nauwelijks enige parelen van proza of
poëzie te vinden zijn. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de literatuur van de
collaboratie lange tijd veronachtzaamd werd. De onderzoekers die zich in het duistere
bos van de bezetting begraven hielden zich vooreerst vooral bezig met de hoge bomen
en het hout van betere kwaliteit. De laatste jaren echter veranderde de studie van de
jaren 1940-1945 van karakter. Steeds vaker doken historici in het verwaarloosde
kreupelhout; er werd niet meer met brede zwaaien gekapt, maar nauwgezet
gesprokkeld. Zo konden we recentelijk onder andere vernemen hoe het precies gesteld
was met Mussen en andere Zwarte Kameraden, wat er geschreven werd in culturele
nazi-bladen als De Schouw en Groot Nederland en hoe de Nederlandse literatuur er
onder de Nieuwe Orde uitzag.
Tussen deze keurige neo-clioten drong zich deze winter opeens Adriaan Venema
met het ouderwetse kapmes in de hand. Hij kondigde een onverzoenlijke studie over
de collaborerende schrijvers aan. Het eerste deel hiervan - Het systeem - is nu
verschenen en Venema belooft in zijn voorwoord dat er nog eens drie, ongetwijfeld
even omvangrijke, delen zullen volgen. Een en ander roept twee vragen op. Ten
eerste: is het onderwerp al deze aandacht wel waard? - ten tweede: is deze eenzijdige
onverzoenlijkheid als uitgangspunt gerechtvaardigd?

Onbelangrijke figuranten
Op grond van het eerste deel moeten beide vragen volgens mij voorlopig negatief
beantwoord worden. Wat de eerste betreft: de uitgebreide beschrijvingen van het
gedrag van onbekende, nulderangs literatoren leveren geen nieuwe gezichtspunten
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op, terwijl de feiten over hun wat talentvollere collaborerende collega's al bekend
waren. Bij de tweede vraag liggen de zaken wat gecompliceerder. Ik kan mij aan een
kant de irritatie van Venema over de wat modieuze ‘zakelijke’ aanpak wel voorstellen,
vooral wanneer dit leidt tot volkomen uit hun context gehaalde vergelijkingen tussen
‘goed’ en ‘fout’ of een volkomen misplaatste scheiding van politiek en kunst. In zijn
voorwoord geeft Venema het overtuigende voorbeeld van de malle ontkoppeling
door W.S. Huberts van het werk en de persoon van George Kettmann, een van de
meest beruchte nazi-dichters.
Maar ook de koppensnellersmethode is niet ideaal, omdat hierbij niets duidelijk
wordt over persoonlijke motieven en achtergrond. Natuurlijk kan en mag een NSBof Kultuurkamerlidmaatschap hard veroordeeld worden, maar met die constatering
alléén schiet ik als lezer niet veel op. Zo had wat mij betreft de lange reeks van korte
beschrijvingen van de hele en halve collaborateurs van de lectorenlijst - mensen die
manuscripten beoordeelden - achterwege kunnen blijven of desnoods in een noot
verwerkt kunnen worden, want dat een zekere Mölman bij de Landstand was
aangesloten, dat mevrouw De Vries-Vogel de vrouw van Jan de Vries was en de
nieuwe orde toegedaan of dat een andere dame. J.J. Waardenburg-Lems, zelf
solliciteerde voor een lectoraat en boeken besprak voor foute organisaties, voegt
weinig tot niets toe aan het inzicht in het fenomeen van de collaboratie.
Er lopen veel van deze onbelangrijke figuranten door het boek var Venema heen
en dat valt des te meer op, omdat hij op andere plaatsen wel uitgebreid ingaat op het
leven en werk van sommige meelopers. Zijn verhaal wordt er in die gevallen direct
een stuk interessanter op, zoals ook zijn interview met de SS-dichter Hommes in
deze krant verhelderend was. Het begrip fout krijgt hier een duidelijke vorm, die des
te meer treft nu de schimmige figuur van het kwaad ook maar een ‘gewoon’ mens
van vlees en bloed - en bodem - blijkt te zijn.
Het systeem is in meer opzichten een onevenwichtig boek te noemen. Weliswaar
wordt, in aansluiting op de titel, de poging tot ordening van het literaire leven in
nationaal-socialistische zin tot in vele details besproken, maar niet alleen ontbreekt
een nadere analyse van het verzamelde materiaal, ook besteedt Venema het laatste
kwart van zijn boek aan een geheel andere zaak, de ‘geschiedvervalsing’ van enkele
meelopers. De schrijver zegt in zijn voorwoord de vooroorlogse periode bewust
buiten beschouwing te hebben gelaten en verwijst voor die tijd naar onder andere
een studie van Van Galen Last en mijn proefschrift over de kunstenaars tijdens de
jaren 1930-1945. Toch zou een samenvatting van het culturele klimaat en de
Nederlandse literatuur in de jaren dertig als introductie op het eigenlijke onderwerp
geen overbodige luxe zijn geweest. Al voor 1940 speelden politiek en een zaak als
de sociale positie van de kunstenaar een grote rol in de Nederlandse kunstwereld.
De vele subsidies en geldprijzen van het foute departement van Volksvoorlichting
en Kunsten kwamen zeker niet zomaar uit de lucht vallen. Over deze belangrijke
cultuurpolitieke zaak had Venema wel wat meer kunnen zeggen dan het summiere
zinnetje ‘wat de nationaal-socialistische kunstpausen met de subsidies voor hadden,
is moeilijk na te gaan’.
Het zou ook interessant zijn geweest, indien de schrijver de cultuurpolitieke
maatregelen in een wat breder verband had geplaatst, bijvoorbeeld in vergelijking
met die in Duitsland en in andere bezette landen. Veel (jonge) lezers zullen nauwelijks
weten dat het ‘systeem’ van de bezetting in Nederland een heel ander karakter droeg
dan in andere landen. De Duitsers beschouwden ons als een broedervolk en in culturele
zin nauw verwant. Keer op keer werd op die uniforme Germaanse achtergrond de
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nadruk gelegd, niet alleen van Duitse zijde maar ook door sommige NSB'ers. Zo
schreef W.H. Haighton in het maandblad Nederland (!) van januari 1942: ‘Beide
volkeren (...) hebben dezelfde stamvaders en afgezien van enkele te verwaarlozen
minderheden zijn beide opgebouwd uit dezelfde biologische substantie.’
Niet alle NSB'ers waren gelukkig met een dergelijk bloedbroederschap en
herhaaldelijk kwamen de SS- en Groot-Duitsland-gezinden in botsing met hen, die
toch liever een min of meer autonoom Nederland onder NSB-bestuur verkozen.
Venema verzuimt dit conflict, dat ook bij de cultuurpolitiek een belangrijke rol
speelde, te bespreken, zoals hij eveneens vergeet te vermelden hoe de NSB
aanvankelijk trachtte zich de gehele culturele organisatie toe te eigenen. Wat
merkwaardig vind ik het dat hij bij de overigens niet verantwoorde illustraties wel
een door de nazi-tekenaar Otto Engelhard-Kyfhäuser getekend portret opneemt - van
de Friese dierenarts en schrijver R.P. Sybesma - maar niet diens boek Up Weddersehn
van augustus 1941 noemt, waarin de tekenaar een propagandistische reis door de
Lage Landen beschrijft en waarbij het leggen van contacten met kunstenaars en
intellectuelen, met name van nationaal-socialistische origine, een belangrijke rol
speelt. Dit was een van de pogingen van de Duitsers om min of meer politiek verwante
kunstenaars warm te maken voor een nauwere samenwerking. In dat kader pasten
ook de snoepreisjes naar Duitsland, die zij kort na de inval voor Nederlandse
kunstenaars organiseerden.

Adriaan Venema
BERT NIENHUIS

In de uitwerking van zijn onderwerp lijkt Venema met zijn vele aanhalingen,
verwijzingen en uitgebreid notenapparaat een degelijke indruk te maken. Bij een
summiere controle echter blijkt zijn verhaal toch niet zó grondig onderbouwd te zijn.
Venema meent bijvoorbeeld, dat het boek Het ABC der reclame van W.N. van der
Sluys nooit zou zijn uitgegeven, omdat er na een eerste afwijzing van de aanvraag
voor uitgave geen correspondentie meer te vinden was. Wat was eenvoudiger geweest
dan dit in bijvoorbeeld Brinkman's cumulatieve catalogus te controleren? Daar had
hij kunnen vinden dat de reclamehandleiding in november 1942 bij uitgeverij Schuyt
te Baarn verscheen. Met diezelfde catalogus in de hand zijn op even simpele wijze
nog verschillende aanwijzingen te vinden over diverse personen die op de lezerslijst
van het lectoraat voorkomen en waarvan Venema ‘de stille gedachten niet kan lezen’.
Magda Stomps, het eerste hoofd van het Bureau Lectoraat, blijkt bijvoorbeeld actief
te zijn geweest als Duits vertaalster, W.F. Loman vertaalde Blende auf Tiefangriff!
van H. Henkel, uitgegeven bij Roskam, G.J. ter Steege was ook al een vertaler en
wel van Die Torheit einer Liebe van H. Johst. Nog krasser is het dat Venema niet
weet dat er in Amsterdam een Dr. P.J. Meertens-instituut voor dialectologie, volksen naamkunde bestaat, genoemd naar de Meertens die op de lezerslijst voorkomt.
In Het systeem wordt, zoals gezegd, ook nogal uitgebreid ingegaan op een aantal
bijzondere gevallen van geschiedvervalsing, met name betreffende W.M.F. Werumeus
Buning, Gabriël Smit, Ed Hoornik, Bert Voeten, Bertus Aafjes, Maarten Vrolijk en
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Pierre H. Dubois, die hun hele en halve misstappen na 5 mei 1945 ‘vergeten’ waren
of verloochenden. Hoewel Venema niet echt nieuwe feiten aan het daglicht brengt,
is zijn poging tot inventarisatie van labbekakkig gedrag op zich wel interessant.
Helaas blijft het bij een poging. Vooral hier worden de beperkingen van de door
Venema gekozen harde, eenzijdige benaderingswijze zichtbaar. Alles en iedereen
waar een fascistisch luchtje aan zit, wordt zonder enige onderscheiding aan de
schandpaal gezet. Alsof er niet een zeer wezenlijk verschil is tussen de paar bijdragen
die de dichter Bertus Aafjes tot juni 1940 aan het fascistische blad Aristo- leverde
en de propagandistische activiteiten voor de Kultuurkamer van Bert Voeten na de
inval van de Duitsers.

Snelle conclusies
Soms krijg je bij Venema het idee dat hij zelfs ons nationaal WO II-televisiegeweten
Jaap van Meekren in de foute hoek zou hebben geplaatst, indien hij de advertentie
van de firma Jac, van Meekren (japonnen, blouses, rokken) had opgemerkt in een
nummer van De Waag (21 augustus 1942). Iedere kenner van de bezettingstijd weet
wel, dat in die tijd Duitse Verwalters de gang van zaken bij de bedrijven bepaalden
en dat je bij het vinden van ‘goede’ namen in verkeerde periodieken op moet passen
voor al te snelle conclusies. Venema echter maakt van de geschiedenis te vaak een
simpele optelsom. Wie ooit in een ‘foute’ omgeving verkeerde, is bij hem voorgoed
besmet. De bewering van Vrolijk dat hij ten opzichte van Aristo- geen argwaan
koesterde, omdat de joodse schrijver Herman de Man hierin gepubliceerd had, doet
hij als een lachertje af. Maar ook al zou het een slap excuus zijn, dan nog was juist
dit een interessant punt geweest om nader op in te gaan. Waarom werden de stukken
van De Man geaccepteerd en waarom werkten ook andere intellectuelen, die ‘goed’
genoemd kunnen worden, mee aan diverse fascistische bladen, zoals bij De Waag
bijvoorbeeld de filmcritici A. van Domburg en Simon Koster en de schrijvers Jan
Campert, Jan de Hartog en Jan Engelman?
Juist door het ontbreken van nuances komt de aanklacht van Venema nogal eens
over als een oppervlakkig, opgewonden geschreeuw. In feite is dit een vreemd en
opvallend verschil: de pure nazi-dichter Hommes laat hij rustig aan het woord, maar
Voeten en zijn collega's, uiteindelijk géén van allen zulke nationaal-socialistische
diehards, krijgen een vuist in het gezicht. Juist nu Venema het accent legt op de
collaboratie, zou het belangwekkend zijn geweest om van een van de nog in leven
zijnde schrijvers een nadere verklaring omtrent politieke keuze en gedrag te horen.
Hoewel de lezer ook in deze laatste drie hoofdstukken overstelpt wordt met feiten,
neemt dat mijn twijfel omtrent de grondigheid van het onderzoek niet weg. Niet
alleen omdat ‘de archieven’ van Venema soms een merkwaardig opvallende
overeenkomst vertonen met eerder gepubliceerd materiaal (J.J. Kelder over Dubois
in Schrijven voor de Nieuwe Orde, 1983), maar ook omdat dit archiefonderzoek soms
merkwaardige missers vertoont. Veel auteurs werkten voor kranten. Waarom
raadpleegde Venema niet ook het archief van het Persgilde bij het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie? Wie weet had hij dan een paar interessante bijzonderheden
gevonden, bijvoorbeeld over Bert Voeten, die zijn schrijverscarrière als
leerling-journalist bij het Dagblad van Noord-Brabant begon en die blijkens een
brief van 5 augustus 1941 in Breda door onverlaten gemolesteerd werd. Dat is een
niet onaardig feit nu deze Kultuurkamer-propagandist in dezelfde tijd in zijn vervalste
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dagboek Doortocht schrijft: ‘De horde heeft mij overrompeld.’ Een onbewuste
verspreking?
Eigenlijk deed deze studie me weer denken aan die vroegere boeken van Venema
over kunsthistorische onderwerpen, die eveneens gekenmerkt werden door een chaos
van aan elkaar geplakte feiten en een rammelende, al te haastig in elkaar gezette
constructie. Met zijn kapmes is Adriaan Venema verwoed in het struikgewas van de
collaboratie te keer gegaan. Dat leverde een aanzienlijke berg sprokkelhout op die
bij het aansteken even fel opvlamt, maar waarvan ten slotte niet veel meer dan een
hoop as overblijft.
■
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Shaw
Vervolg van pagina 7
tels of zelfs maar een overzichtelijke inhoudsopgave.
In datzelfde verband valt het te betreuren dat ons pas voor na het verschijnen van
het laatste deel een opgave van bronnen, vindplaatsen, zegslieden enzovoorts in het
vooruitzicht wordt gesteld. Nu komt het erop neer dat de lezer van deze biografie
zich geconfronteerd ziet met een hoogwaardig voortbrengsel van de moderne
academische aanpak, echter met inbegrip van de nadelen van die aanpak (de uitzinnige
omvang voorop), terwijl hij nog tenminste tot 1991 moet wachten om de voordelen
deelachtig te worden.
Ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van Bernard Show; The Search for Love
werd een ander, niet minder veelomvattend project rondom de grote man afgerond.
Collected Letters 1926-1950 is het vierde en laatste deel van Shaws verzamelde
correspondentie, of eigenlijk: van zijn geselecteerde correspondentie, want de vier
delen (elk telt tussen de negenhonderd en duizend bladzijden) omvatten nog lang
niet alles wat hij aan brieven de deur heeft laten uitgaan. Maar ook zo al krijgt de
lezer hier opnieuw alle gelegenheid zich onder te laten dompelen in een ware
stortvloed aan Shavianismen.
In plaats van een onderdompeling kan men soms ook wel spreken van: zich moe
laten beuken. Het was Max Beerbohm die Shaw al eens verweet dat deze de Engelse
taal gebruikte als knuppel. Ook de onuitputtelijke stroom uitspraken die Shaw als
een soort jeugdige zeventiger, vitale tachtiger en opgewekte negentiger heeft gedaan,
heeft nog niet aan kracht ingeboet. De toon blijft als altijd apodictisch en volmaakt
zelfverzekerd.
Zelfs de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn niet in staat geweest
het pantser van Shaws onverstoorbare optimisme te doorbreken. Na een
bombardement in het kader van de Blitzkrieg schrijft hij: ‘De Duitsers hebben gedaan
wat Constables (de uitgeverij Constable and Co - MK) nooit gelukt is. Ze hebben
86.701 vellen van mijn werken van de hand gedaan in minder dan 24 uur.’ Wel
brachten de Shaws nu minder tijd door in Londen en waren ze vaker in hun villa in
het meer landelijke Ayot St. Lawrence: ‘De Voorzienigheid, wel wetend hoe
waardevol mijn leven zou worden, droeg er zorg voor dat ik als een oprechte lafaard
ben geboren.’
Wat verder uit dit laatste brievendeel vooral naar voren komt, en pijnlijk duidelijk
ook, is Shaws gebrekkige politieke inzicht, gekoppeld aan een superieur dédain ten
aanzien van de democratie als politiek systeem. Wat betekent democratie nog, vraagt
hij zich retorisch af (in 1940!) ‘nu iedere gek en elke bakvis mag stemmen?’
Democratie noemde hij dan ook wel ‘mobocracy’ (mob = gepeupel). De massa had
volgens hem meestal, zo niet altijd, ongelijk. Voor Shaw was Julius Caesar de grootste
mens aller tijden.
Misschien is de Werdegang naar zulke opvattingen onvermijdelijk geweest voor
de man die al in 1898 (in zijn essay The Quintessence of Ibsenism) had getracht om
zijn afkeer van de massa te verzoenen met zijn socialistische ideeën op een manier
die onmiskenbaar Nietzscheaanse ondertonen bevat: ‘De man die uiteindelijk door
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een dapper individualisme oog in oog met zichzelf staat, merkt dat hij oog in oog
staat niet met een individu, maar met een soort, en hij weet dat hij om zichzelf te
redden het mensdom moet redden.’ De latere auteur van Man and Superman (waarin
het idee opduikt van een Life Force, een van onze wil onafhankelijke levenskracht
die ons lot bepaalt) speelde dus in Ibsenism al met de gedachte aan een ‘Übermensch’.

Hitler
In de eerste helft van onze eeuw ontbrak het niet aan sterke mannen die de rol van
Übermensch voor zichzelf opeisten, en de treurige waarheid moet gezegd: George
Bernard Shaw trapte er bij elk van hen vierkant in. Over Mussolini: ‘In de grond
weten de mensen wel dat wat ze nodig hebben niet méér papieren vrijheid en
democratie is, maar meer discipline; en Mussolini's vat op dit feit is het hele geheim
van zijn leiderschap.’ Dat was in 1927.
Veertien jaar later herinnert Shaw zich de ‘gunstige indruk’ die Josif Stalin op
hem maakte bij hun ontmoeting in 1931; de geforceerde collectivisatie van de
landbouw (een met meedogenloze bruutheid uitgevoerde maatregel) stempelde Stalin
voor hem tot ‘de grootste levende staatsman’. Toegegeven, het feit dat die
collectivisatie miljoenen Russische plattelandsbewoners het leven heeft gekost, zal
Shaw niet bekend zijn geweest.
Maar dan Adolf Hitler: die was volgens het orakel in Ayot St. Lawrence ‘de
grootste levende Tory’. En: ‘Zeg maar tegen kolonel Goering met mijn
complimenten,’ gelast Shaw in 1935 zijn Duitse vertaler Siegfried Trebitsch (een
jood!), ‘dat ik zijn regime ondersteund heb in Engeland’, al wenste hij daarbij het
punt van de ‘rassenonzin’ nog wel uit te zonderen. Maar och arme, in een drie jaar
nadien geschreven brief vindt men een passage over ‘de joodse kwestie’ waarin
sprake is van het recht dat staten zou toekomen om ‘eugenetische experimenten’ uit
te voeren teneinde ‘trekken die ze ongewenst vinden uit te wieden’. En nog in de
zomer van 1940 wenste Shaw een onderscheid te maken tussen hitlerisme (met
antisemitisme) en nationaal-socialisme, want zelf was hij óók een nationalist en
socialist.
Mag het als een excuus gelden dat Shaw in dat jaar 1940 vierentachtig werd? In
menige brief klaagt hij over de ouderdom, over zijn falend geheugen en andere
kwalen. ‘Ik ben oud, doof en malend,’ laat hij negen jaar voor zijn dood weten. Toch,
in de maand waarin hij achtentachtig wordt, vraagt Shaw de classicus Gilbert Munay
om raad: wat is de beste Griekse grammatica voor een beginner (dat wil zeggen voor
hemzelf)?
‘Denk er steeds aan dat het enige leesbare deel van een autobiografie de kindertijd
en adolescentie van de schrijver is’, hield Shaw een autobiografe in spe voor.
‘Volwassen levens zijn allemaal hetzelfde.’
Ik vertrouw erop dat hij ook op dat punt ongelijk zal krijgen, en wel in Michael
Holroyds komende delen.
■

Best verkocht

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

VN-top-10 fictie
1. (4)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (1)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

3. (5)

Manen Toonder, Als dat maar goed gaat
(De Bezige Bij, f 21,50)

4. (3)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

5. (2)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Ambo/Agathon, f 35,50)

6. (7)

Manen Toonder, Als je begrijpt wat ik
bedoel (De Bezige Bij, f 10,-)

7. (6)

Roald Dahl, De boekhandelaar en de
chirurg (Meulenhoff, f 16,90)

8. (-)

A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit
een dag (Querido, f 39,90 geb., f 15,paperback)

9. (-)

Ruiger Kopland, Herinneringen aan het
onbekende (Van Oorschot, f 14,90)

10. (9)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (3)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

4. (4)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

5. (-)

J.M.A.H. Luns, Gelooft u mij, het was
een genoegen (Sijthoff, f 22,50)

6. (7)

Robert Hughes, De fatale kust (Balans, f
55,-)
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7. (-)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

8. (6)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

9. (-)

Verrassen met yoghurt (Nederlands
Zuivelbureau, f 5,95)

10. (-)

Bert Molenaar, Interviewers ondervraagd
(Aramith, f 19,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
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Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Studentikoze amourettes
Op Alexander VerHuells in 1853 verschenen Schetsen met de pen werd in de
contemporaine pers niet bijster enthousiast gereageerd. Voor wie de revival van de
laatste tijd in de belangstelling voor geschriften uit de negentiende-eeuwse Leidse
studentenwereld bekijkt, die zo'n tien jaar terug met de herontdekking van De
Schoolmeester begon, lijkt dat op het eerste gezicht een bewijs voor de stelling dat
de toenmalige literaire wereld niet in staat was de krenten in eigen pap te
onderscheiden. De Vaderlandse Letteroefeningen mocht het een ‘allerprettigst boekje’
noemen, maar dat blad had eigenlijk al jaren afgedaan. En De Gids, hét culturele
tijdschrift van die dagen, vond het een ‘leeg’ werkje en schreef: ‘Men vraagt zich na
de lezing af, of het de moeite waardig was met de beschrevene gebeurtenis of toestand
kennis te maken.’ Zag De Gids een meesterwerkje over het hoofd?
Schetsen met de pen werd herdrukt in de ‘Negentiende-eeuwreeks’ bij uitgeverij
Conserve, met inleiding en verklarende noten van Jan Bervoets (138 p., f 24,75).
Naast VerHuells schetsen verschenen in deze serie herdrukken A.L.G. Toussaints
Almagro, Nicolaas Beets' Teun de jager en Johannes Kneppelhouts In den vreemde.
Je kunt je afvragen waarom juist deze werkjes herdruk verdienen. Wat is de leidende
gedachte bij de keuze voor deze reeks? Wil redacteur Peter van Zonneveld vergeten
meesterwerkjes opdiepen? Of Nicolaas Beets' Teun de jager voor de huidige lezer
zo'n meesterwerkje is betwijfel ik. Het is bovendien opgenomen in Hildebrandts
Camera Obscura, en dat is nog steeds overal te koop. Geertruida Toussaints
deugdzame zeeroversgeschiedenisje Almagro was dat niet en een eerherstel lijkt ook
nauwelijks gerechtvaardigd: meer dan ‘aardig’ is het niet. Dat het werd herdrukt was
desondanks terecht, maar dat alleen omdat Bernt Luger in een uitstekende inleiding
onder andere de negentiende-eeuwse ontleningspraktijk aan de hand van Almagro
demonstreerde. Laat Van Zonneveld zich dus door literatuur-historische principes
leiden? Bij Kneppelhouts reisverhaal In den vreemde leek het weer wél om (terecht)
literair eerherstel te gaan.
Een opwaardering van VerHuells Schetsen met de pen zou ik niet gauw bepleiten.
Deze studentikoos geschreven verhalen over studentikoos leven te Leiden, over
examens, uitstapjes, amourettes met meisjes uit lagere milieus, feesten, en onderlinge
twisten biedt aardig materiaal voor een reconstructie van het Leidse studentenleven
in het midden van de negentiende eeuw, maar wat betreft het literaire genoegen ben
ik geneigd De Gids gelijk te geven, het is nogal ‘leeg’. Hier en daar is VerHuell
absoluut geestig. Zo schrijft hij in een onzekere toenaderingspoging van een student
tot zijn aanbedene: ‘“De jongelui benijden mij...” Eene vigilante deed hier eene heele
mooije phrase verloren gaan.’ Maar het is onduidelijk waarom de twintigsteeeuwse
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lezer opnieuw moet worden vergast op uiterst clichématige elementen als bijvoorbeeld
het eenvoudige meisje dat van liefdesverdriet wegkwijnt als blijkt dat haar liefde
voor een lustig erop los levende student slechts uit grilligheid is opgewekt. En een
happy end in een verhaal dat met een duel begint, maar uitloopt in een voorbeeldige
verzoening is in onze tijd de dood in de literaire pot. Dat uit Jan Bervoets' inleiding
blijkt dat het leven van VerHuell stof biedt voor een intrigerende biografie, verhoogt
de waarde van Schetsen met de pen echter niet.
Uit de vergetelheid zijn nog altijd meesterwerkjes te ontrukken. Bijvoorbeeld de
schitterende schets over het ambtelijk leven op het Haagse Binnenhof ‘In den
komkommertijd’ door Piet Vlugtig (pseudoniem van F. Smit Kleine). Of de zeer
fraaie beschrijving van een reis over Curaçao van de vroeg negentiende-eeuwse uomo
universale Marten Douwes Teenstra. Het lijkt mij dat die, boven verhalen als Teun
de Jager of verhalenbundels als Schetsen met de pen een plaats verdienen in Conserves
‘Negentiende-eeuwreeks’.
AJ

Verhevigd zingen
Sinds enige tijd staat de poëziekroniek in tijdschriften weer in aanzien. In De Gids
schrijft Wiel Kusters er een, waarvan de diverse afleveringen nu gebundeld zijn onder
de titel De geheimen van wikke en dille (Querido, f 39,50). Kusters' rubriek levert
geen signalementen van zojuist verschenen bundels, het is meer een verslag van zijn
persoonlijke omgang met poëzie. Eerder dan criticus is hij essayist, wat ook al blijkt
uit het feit dat vrijwel alle poëzie die hij bespreekt ook zijn bewondering heeft.
Polemisch is hij nooit. Hoezeer het gedicht voor hem een onontbeerlijk deel van de
werkelijkheid uitmaakt, leest men in een ontboezeming als: ‘Poëzie is (...) een
verhevigd willen: willen zingen, al is het met een prop in de mond of met een dubbele
tong. Willen zingen, zij het tegen wil en dank. Een moeten dus, iets onvermijdelijks.’
In zijn kroniek en dus ook in dit boek is Kusters vooral vergelijkend bezig. Hij schikt
de poëzie naar onderwerpen en thema's die hem fascineren (het onderaardse, de
reiger, de engel, het gebruik van een vreemd woord als ‘wikke’). Zodoende
confronteert hij soms dichters met elkaar die op het oog weinig met elkaar van doen
hebben, zoals Faverey en Komrij. Een opvallende plaats is weggelegd voor de dichters
Pierre Kemp en Jan Hanlo, niet toevallig afkomstig uit het Limburgse, zoals Kusters
zelf. Hun namen duiken steeds opnieuw op naast die van Kusters evidente verwanten
als Kouwenaar, Lucebert en Faverey, maar ook Leopold en Gorter, de dichters van
de geheimzinnige oppervlakte. Dat voor Kusters zelf het talige aspect van poëzie
een belangrijke rol speelt, wordt in deze korte essays heel duidelijk. Hij heeft een
uiterst getraind oog voor het associatieve karakter van het woord, en weet soms zeer
overtuigend de poëticadeeltjes van de meer hermetische dichters bloot te leggen.
Wel grenst zijn exegese hier en daar aan het woordspelige, als hij woorden als
‘misbaar’ met ‘gemist baren’ in verband wil brengen, ‘sakkerloot’ met ‘sappige loot’.
Die magie van de taal is voor hem een vaststaand gegeven, waarin lang niet iedere
lezer mee zal gaan. Dat zijn verhandelingen niet altijd even duidelijk zijn ligt ook
aan de moeilijkheidsgraad van de poëzie van zijn voorkeur. Wat dat betreft maakt
het boek niet waar wat de flaptekst zegt: ‘Het zijn de indrukken die een gewone,
aandachtige lezer van poëzie opdoet, verwoord op een manier die andere gewone en
aandachtige lezers met gemak kunnen volgen.’ Deze zogenaamde eenvoud en
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bescheidenheid maakt slapende honden wakker, want Kusters' poëzieopvatting is er
wel degelijk een voor ingewijden en geestverwanten, en ze vereist een aanzienlijk
inlevingsvermogen bij de lezer. In het algemeen is hij beter op dreef in de analyse
van onderdelen dan in het karakteriseren van het geheel, waarbij hij nog wel eens
weg wil zweven. Voorbeeld: ‘Soms maakt een dichter zijn gedicht met opzet “niet
af”: dan is het “af” in zijn “onafheid”. Zo'n dichter is Hans Faverey. Hoewel zijn
gedichten er op de bladzij stevig bij staan, is het alsof ze er eigenlijk niet mochten
zijn. Alleen wat ontbreekt, nadat het er ooit was, bestaat voor altijd en kan niet meer
kapot. Een conrete en tastbare afwezigheid, negatieve materie. Zo bezien is een
gedicht een “lek in het zwijgen”.’ Dat zijn wel erg mystieke uitspraken die weinig
verhelderen. Dat neemt niet weg dat Kusters een sympathieke gooi doet naar uitleg
van wat daar lang niet altijd voor in aanmerking lijkt te willen komen. In het vaak
wat esoterische kamp van de autonomistische dichters verheft hij een stem die ook
daarbuiten recht van bestaan heeft.
RS

Edouard Vuillard, ‘De minnaar’, 1893 (Smith College Museum of Art, Massachusetts)

Behangtraditie
Na een Frans en een Amerikaans is er nu een Engels standaardwerk verschenen over
de Franse Nabis-schilder Edouard Vuillard (1868-1940). Verwonderlijk is dat niet.
Vuillards kunst heeft iets eilandachtigs en zijn besloten en afgezonderde werelden
zullen ongetwijfeld vele Engelsen bekoren.
Een magnifiek boek als dit Vuillard door Belinda Thomson (Phaidon Press,
importeur Nilsson & Lamm, f 119,40) koop je doorgaans niet vanwege de tekst maar
vanwege de plaatjes. Toch pikte ik uit deze tekst iets op wat ik nog niet wist: Vuillards
vriendschap met Proust. Het is frappant hoe zulke min of meer gelijkgestemde geesten
elkaar weer hebben weten te vinden. Tenslotte hebben ze precies hetzelfde
voorgestaan: gestalte geven aan een wereld die gedoemd is te verdwijnen. De bezeten
aandacht waarmee Vuillartd dit gedaan heeft, leert ons dat waarachtige nostalgie,
als die tenmiste echt en pijnlijk gevoeld wordt en niet ontaardt in een
opa-vertelt-cultus, een even zinnig uitgangspunt voor kunst is als wat dan ook. Hij
toont ons hoe verweven een mens kan zijn met zijn omgeving. Dit is goed te zien op
de talrijke interieurschilderijen die in dit boek staan afgebeeld. Frankrijk kent als
geen ander land een papier peinttraditie. Tot voor kort werd alles daar behangen: de
muren, de deuren, de plinten, de kozijnen, de schouwen en zelfs het bed. Alles bij
elkaar leverde dat een krankzinnig gewemel op van velerlei motiefjes. Vuillard heeft
de vreemdsoortigheid hiervan niet alleen opgemerkt maar ook zo raak weergegeven,
dat het lijkt of de dametjes in hun gebloemde japonnen zo uit het behang zijn gestapt.
Zijn ogenschijnlijke decoratielust heeft dus wel degelijk zin. Evenals Bonnard wordt
Vuillard gerekend tot de zogeheten intimisten en deze naam heeft hun vanwege de
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knusse associaties geen goed gedaan, want door de kunstgeschiedenis worden ze
altijd een beetje veronachtzaamd. Toch hebben zij binnenskamers voor heel wat meer
revoluties gezorgd dan de grote impressionisten tegen wie ze rebelleerden. Je zou
zelfs kunnen stellen dat Vuillards vroegste werk met zijn instinctieve kleurgebruik
en zijn forse kleurvlakken vijftien jaar op de Fauves vooruitloopt. Wie dat niet gelooft,
kope dit boek.
CM
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Rob Schouten en Charlotte Mutsaers

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Autobiografisch profiel door Itaio Svevo. Vertaling Yolanda Bloemen. De
Arbeiderspers, Privé-Domein, f 49,50. Een ruime keuze uit brieven en dagboeken,
aangevuld met enkele essays van de schrijver van het luchthartig-cynische
Bekentenissen van Zeno.
Nice Work door David Lodge. Secker & Warburg, f 47,10. Een industriële manager
en een universitaire medewerkster vrouwenliteratuur raken onverhoeds met elkaar
verwikkeld, hetgeen de schrijver volop de gelegenheid geeft tot satirische
hoogstandjes. Desondanks weet hij zijn hoofdpersonen voor stereotypering te
behoeden.
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Martien de Jong
Vervolg van pagina 8
rende Yvonne Georgi, leidster van een gelijknamige balletgroep? Hij schreef de
hiervoor al genoemde tekst van haar choreografische drama Orpheus en Euridice,
dat op de muziek van de ook al foute componist Henk Badings, op 17 april 1941 te
Amsterdam in première ging.
Het zou me niet verbazen, wanneer Goedewaagen aan dit soort relaties dacht, toen
hij in zijn herinneringen ook schreef dat figuren als Boutens en Werumeus Buning
‘een open oog’ hadden voor de sociale doelstellingen van het letterengilde. Dat
laatstgenoemde hierbij de eis van een moffenrein Nederland stelde verontschuldigt
hem in dit opzicht niet.
De Jong zal wel menen, dat het bovenstaande behoort tot de ‘ondergrondse
polemische techniek die bestaat uit de identificatie van de tegenstander met diens
werkgever, vrienden of collega's, aan wie dan (...) abjecte eigenschappen worden
toegeschreven’ en waarvan volgens hem Werumeus Buning het slachtoffer werd.
Hij zal dan ongetwijfeld óók vinden, dat de VN-commissie die Zuid-Afrika
bezoekende sporters op een zwarte lijst zet, verwerpelijk handelt. Niemand gelooft
toch dat die sportmensen racisten zijn?
Naar aanleiding van het proefschrift van Hijmans over Buning schreef Fons Sarneel
in 1970 in deze krant, dat de dichter in het gedicht ‘Zeven fabelen’ van na de oorlog
blijk gaf niets van hetgeen hem overkomen was geleerd of begrepen te hebben. Dat
was tragisch. Achttien jaar later blijkt Martien de Jong er nog steeds niets van te
snappen. Dat is, nu het hier een geschrift betreft dat juist begrip zou moeten kweken,
niet anders dan komisch te noemen.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Tijd en plaats

Bas Heijne
‘Ooit wandelde ik in de Botanische Tuinen (van Hongkong) toen prins Bernhard der
Nederlanden verscheen met een kwiek gevolg van hovelingen, die er allen uitzagen
als Engelse kolonels op leeftijd in een Britse film over de Tweede Wereldoorlog. Ik
was verrast door hun plotselinge komst, en aangezien ik de koninklijke gelaatstrekken
aanvankelijk niet herkende, bleef ik staan en eiste van deze imposante brigade dat
ze me vertelden wie zij waren; maar ze dachten dat ik een extremiste wak en liepen
snel door.’
Deze anekdote staat in het derde hoofdstuk van Hong Kong, het nieuwe boek van
de Britse schrijfster van reisverhalen Jan Morris. Dat ‘extremiste’ moet een voorbeeld
van haar befaamde ironie zijn, want de auteursfoto op de achterflap toont het
vriendelijk lachende gezicht van een enigszins moederlijke vrouw van middelbare
leeftijd; en dat is ongetwijfeld ook de reden dat de prins haar klakkeloos voorbij is
gelopen.
Ik benijd de prins. Van alle schrijvers van reisverhalen is Jan Morris voor mij nog
altijd de interessantste. Vanwege haar trefzekere observatievermogen, haar milde
ironie, haar fabelachtige beschrijvingen, maar toch vooral vanwege haar gevoel voor
plaats. Daarmee bedoel ik niet dat zij de atmosfeer van een bepaalde plaats in woorden
weet te vangen (hoewel zij daar voortreffelijk in is, zijn er anderen die dat even goed
kunnen), maar dat zij er als geen ander in slaagt door te dringen tot de essentie van
de plaats die zij beschrijft. Of het nu Hongkong is, Venetië of New York, Alexandrië,
Bombay of Las Vegas, Morris weet altijd feilloos het kloppende hart van deze steden
te vinden en het onmiskenbaar eigene, het unieke ervan te beschrijven in proza dat
helder is als glas. Het gevolg hiervan is dat de lezer, of hij nu wil of niet, de wereld
door haar ogen gaat zien.
Steden zijn haar specialiteit. In tegenstelling tot veel andere reisschrijvers spelen
mensen in haar werk een ondergeschikte rol, dat wil zeggen, ze worden beschreven
als onderdeel van hun omgeving: de stad. Meer dan dertig jaar geleden nam Morris
- toen nog James Morris - zich voor alle grote steden van de wereld te beschrijven,
om de eenvoudige reden dat nog nooit iemand vóór haar dat had gedaan; een
kinderachtige ambitie, noemde ze het zelf. Een paar honderd essays later (gebundeld
in vijf boeken) stond ze op het T'ien-an-men-plein van Peking en was haar levenswerk
voltooid. Een selectie uit die essays bundelde ze in Among the Cities, een boek dat
als haar magnum opus mag gelden.
Wat doet een schrijfster als zij haar levenswerk heeft voltooid? Jan Morris
probeerde een stad te verzinnen. In Last Letters frorn Hav deed zij een poging de
stad van haar dromen te beschrijven, een amalgaam van alle steden die zij werkelijk
kende. Dat boek mislukte, omdat pure verzinsels niet Morris' sterkste punt zijn;
kennelijk weet alleen de genius loei van een werkelijke plaats haar te inspireren. Ze
probeerde het verleden jaar opnieuw in Manhattan '45, waarin ze New York in zijn
hoogtijdagen probeerde te schilderen; ook dat boek eiste te veel van haar fantasie.
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Nu is er dan Hong Kong. Het bock kan ak een revanche beschouwd worden, want
haar portret van de laatste Britse kroonkolonie kan zich meten met haar beste werk.
Hongkong is haar dan ook op het lijf geschreven: de commerciële stad-staat aan de
onderkant van rood China is het soort smeltkroes van culturen dat geschapen lijkt
voor haar licht anarchistische geest. Jan Morris is nieuwsgierig naar alles; naar
big-business, naar vergane glorie, naar sekshuizen, architectuur, bestuurskwesties,
erediensten. Door beschrijvingen af te wisselen met persoonlijke impressies,
geschiedenis en statistieken met faits divers uit plaatselijke kranten, weet ze niet
alleen het Hongkong van nu tot leven te roepen, maar ook het Hongkong van 1840,
van 1880, van 1930, van 1944. Je ziet de stad groeien: kolonisten maken plaats voor
kolonialen, oude gebouwen worden gesloopt, nieuwe opgetrokken, invloeden wisselen
elkaar af. Ik ken geen andere reisschrijver die zo sterk een bepaalde plaats op een
bepaalde tijd weet op te roepen.
Zelf is Morris een ongrijpbare persoonlijkheid. Haar ziel ligt in haar geboortestreek
Wales en is nauw verbonden met haar echtgenote en kinderen, maar de rest van haar
zal waarschijnlijk altijd, gedreven door nieuwsgierigheid naar alles wat menselijk
is, over de aarde zwerven. In een nieuw nawoord dat zij in 1986 toevoegde aan
Conundrum, het boek waarin zij de moeizame geschiedenis van haar
geslachtsverandering beschrijft, verwoordt ze het als volgt: ‘Wat mijzelf betreft, ik
zwerf nog steeds. (...) En, vraagt u mij misschien, heb ik het ware doel van mijn
pelgrimage gevonden, de definitieve oplossing van mijn raadsel, of enigma? Soms,
zittend bij de rivier, denk ik bijna van wel: maar dan verandert het licht, de wind
draait, een wolk schuift voor de zon, en de zin van alles ontglipt me opnieuw.’
Vorig jaar deed ik een poging om Jan Morris te interviewen. Ik stuurde haar een
brief waarin ik haar een datum voorstelde. Enige tijd later ontving ik een kaartje:
‘Oh Mr. Heijne, I'am so sorry, but I leave on March 23th for New York + then Hong
Kong. But thanks all the same! Jan Morris.’
Ik heb de moed nog niet opgegeven. Misschen kom ik haar ooit nog tegen, toevallig,
aan de waterkant van Bombay, in de sloppen van Manilla, op Fifth Avenue, of
misschien wel in de Botanische Tuinen van Hongkong. Net als prins Bernhard. Ik
zal haar zeker aanspreken.
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[22 oktober 1988 - Nummer 42]
Ter zake

Diny Schouten
Was het Groucho Marx die weigerde lid te worden van een club die hemzelf als lid
zou tolereren? De hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer Martin van
Amerongen lijkt een overeenkomstige visie te omarmen op de stichting die hem als
juryvoorzitter wilde: ‘Mijn vooroordeel tegen de Nederlandse Letteren is bekroond
sinds ik uitverkoren ben tot het voorzitterschap van de jury van de P.C. Hooftprijs,’
verklaarde hij tegenover Het Parool. Van Amerongens interviewster kwam om naar
Van Amerongens opinies over het culturele aanbod van de hoofdstad te informeren,
maar de vergelijking tussen het assortiment van Allert de Lange en dat van het
Londense Foyle's verleidde de ondervraagde ook tot een kenschets van de vaderlandse
letteren: ‘Over de Nederlandse literatuur heb ik al jaren hetzelfde oordeel. Elke
literaire variant valt nog steeds onder mijn arbitraire bewering “is al eerder
gepraktizeerd”. De driehoeksverhouding, de tweehoeksverhouding. Moeder was een
hoer, vader was een zwijn. Allemaal buitengewoon aardig vorm gegeven door echte
vaklieden als Dostojevski, Flaubert, Shaw, Heine. Dat is de reden, beweer ik
andermaal, dat ik weinig kennis neem van de contemporaine Nederlandse letteren.
Maar in het geheim komt het zelden voor dat ik het net verschenen werkje van Tessa
de Loo of Maarten 't Hart niet ter hand neem. Het zijn over het algemeen dunne
boekjes.’ Inderdaad is Van Amerongen kortelings gekozen als voorzitter van de P.C.
Hooftprijs 1989, voor letterkundig proza. De andere juryleden zijn: J.J.A. Mooij,
Frans de Rover, Hermine de Graaf en Hanny Michaelis, en, aldus de secretaris van
de P.C. Hooftstichting, Aad Meinderts, evenals Van Amerongen ‘gevraagd om hun
kunde’.
‘Allemaal de schuld van mevrouw de weduwe Vestdijk,’ zegt uitgever W. Diemer
van uitgeverij Servo in Garrelsweerd. Diemer liet per advertentie weten dat hij samen
met dr. Anne Wadman besloten heeft om hun gezamenlijk geredigeerde Rondom S.
Vestdijk-reeks te staken. ‘Mevrouw Vestdijk kan kennelijk alle wetenschappelijk
onderzoek naar het werk van haar man tegenhouden,’ zegt een teleurgestelde Diemer.
Bij de reeks, die in opzet had moeten leiden tot een definitieve Vestdijk-biografie,
was in aanvang ook Vestdijkbiograaf ir. Hans Visser betrokken. De brouilles tussen
Visser en Wadman onderling en met mevrouw Mieke Vestdijk gezamenlijk, fnuikten
een project om de NRC-kritieken uit te geven: het recht dat Diemer en Wadman
verkregen van de NDU-directie om ze onder te brengen in de serie wordt door
mevrouw Vestdijk betwist. Diemer betoont zich ook gekrenkt doordat aan het
gereedgekomen onderzoek van Jean Brüll (waarvoor het Fonds voor de Letteren een
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opdracht verstrekte) naar ‘de receptie van Vestdijk’. WVC geen subsidie tot uitgave
toe te kennen. ‘Alleen wat in de kleine straal rond het Leidseplein wordt gefabriceerd
geldt als literatuur,’ is wat Diemer er ‘na vijfentwintig jaar uitgeven’ en nadat hij er
‘duizenden en duizenden guldens aan verloor’ van vindt. ‘Wij zijn moe,’ aldus
Diemer, die nochtans welgemoed aan een nieuw, mogelijk lucratiever project is
begonnen: een ‘Dit is uw leven-serie’. Dat aanbod, per brochure gedaan, behelst de
mogelijkheid om voor f 15.000,- (extra kosten voor duurdere papiersoorten
daargelaten) de eigen biografie te laten optekenen door de uitgever zelf, bijgestaan
door ‘een wisselend aantal universitair geschoolde medewerkers’. In een uitgebreidere
brochure. Zoekt u een uitgever? wordt voor auteurs die er niet in slagen hun boek
onder te brengen bij een reguliere uitgeverij de mogelijkheid geboden om zulks te
doen door het financiële risico met uitgeverij Servo te delen: commissie-uitgaven.
De brochure geeft belangstellende auteurs een serie adviezen, waaronder de laatste
goede raad is: ‘Hebt U zich vergewist van de integriteit en de financiële
onafhankelijkheid van Uw uitgever?’ De vraag daarnaar doet Diemer als voormalig
uitgever van de twee jaar geleden na faillissement opgedoekte uitgeverij Stabo/All
Round, zo te horen niet blozen: ‘De enige schuldeiser van dat faillissement ben ik
zelf, daarom kon ik met een schone lei opnieuw beginnen.’ En inderdaad: Diemer,
die zich voor een gedeelte van het jaar in Spanje heeft gevestigd, staat er niet alleen
voor: ‘Ik heb een hele schare kinderen, die me bijstaan in de uitgeverij.’
Rob Polak, broer van Johan Polak en sinds vorig jaar de nieuwe uitbater van diens
voormalige Athenaeum, maakt zijn ‘debuut’ als uitgever door voor het eerst een
nieuwe titel aan dat fonds toe te voegen: een nieuwe gedichtenbundel van Ida
Gerhardt, die volgende maand zal verschijnen. Mevrouw Gerhardt verblijdde de
uitgever er zeer mee, want de dichteres betoonde zich ernstig vergramd door het
kwijtraken van haar eigen uitgever. Haar verzekering dat het ontbreken van diens
naam onder de opdrachten van de bundel ‘niets te betekenen heeft, omdat er al een
bundel aan Johan opgedragen is’, heeft Rob Polak echter overtuigd dat Gerhardts
toom geweken is. Voorzichtigheid in de omgang blijft echter geboden: aan de titel
van de bundel mag op uitdrukkelijke wens van de dichteres geen enkele ruchtbaarheid
gegeven worden. Een te haastige toestemming aan de CPNB om Gerhardt te
nomineren voor de CPNB-publieksprijs (dit jaar voor poëzie) moest Polak schielijk
ongedaan maken: ‘Ze zag op tegen het gedoe. Ik heb het idee dat ze daar alweer spijt
van heeft, maar ze is nu eenmaal ook verlegen.’

Gedicht
Er huilt een kind. Zijn vader hoort het niet.
Hij is met de Volkskrant op het dak gaan zitten.
Zijn moeder is even weg naar Fiet en Iet.
Het hagelt aubergines en kersepitten.
Het leven is er om van te genieten.
De rimpels komen toch al vroeg genoeg.
‘Geben Sie mir die andere Tiete, bitte.’
Pa glijdt via de gootrand in de kroeg.
En in de kamer wordt het stil. Een hommel

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

vertelt over Tom Poes en Ollie B. Bommel.
Een bromvlieg gonst als wijlen Snorrebaard.
Het kindje schatert 't uit. Zijn vader schenkt
zich nog een pilsje in en zijn moeder denkt:
‘Nog even en ik bijt ze in hun baard.’

C. BUDDINGH'
Uit: De eeuw van het kind. Acht gedichten uit de nalatenschap van C. Buddingh',
bezorgd door Ares Koopman. Mikado Pers, Den Haag, f 75,- (gebonden) of f 45,(ingenaaid). Te bestellen door overschrijving op giro 5379554
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Het vervreemdbare recht op promiscuïteit
Hoe het onderwerp aids in de literatuur is doorgedrongen
Wim Hottentot
Van 17 tot 22 oktober vindt in Rotterdam het ‘Satisfiction-festival of
Lesbian and Gay Writing’ plaats (De Doelen, Rotterdamse Schouwburg,
Theater Lantaren/Venster). Homoseksuele schrijvers en dichters uit heel
Europa, onder wie Dominique Fernandez, Maureen Duffy, Michael Carson,
zijn aanwezig om lezingen en workshops te houden, er zijn toneel- en
filmvoorstellingen, forumdiscussies en openbare interviews. Het volledige
programma-overzicht is te vinden in het oktober-nummer van Homologie.
In deze Boekenbijlage, die gedeeltelijk in het teken van ‘Satisfiction’ staat,
een interview met Alan Hollinghurst (bekend van The Swimming-Pool
Library) en een bespreking door Gerda Meijerink van het boek
Männerweiblichkeit van Gerhard Härle - een schrijver die ook in Rotterdam
zal zijn. Wim Hottentot ging na hoe het onderwerp ‘aids’ zijn intrede in
de literatuur heeft gedaan en schreef een essay over de veranderingen die
in de recente homoliteratuur onder invloed hiervan zijn opgetreden.

De aids-lappendeken zoals die in Washington uitgespreid ligt
FOTO ANP

Op 1 juli 1988 behoorde in Nederland drieentachtig procent van de officieel
gediagnostiseerde gevallen van aids tot één zogenaamde ‘risicogroep’: die van de
mannelijke homoseksuelen. Aids is in Nederland (anders dan bijvoorbeeld in Afrika)
een ziekte van volwassen mannen, vooral van mannen die wel eens (of: vaak) anaal
seksueel contact met andere mannen hebben gehad. Die groep is niet dezelfde als de
groep van alle homoseksuele mannen: er vallen ook mannen onder die zichzelf niet
als homoseksueel (wensen of durven te) definiëren, terwijl homoseksuelen die nooit
anaal contact hebben (gehad) erbuiten vallen. Die laatste groep is naar mijn indruk
in Nederland traditioneel veel groter dan men denkt. Dat verklaart mede waarom de
epidemie zich hier langzamer verbreidt dan bijvoorbeeld in Frankrijk en de Verenigde
Staten, waar anale seks door de spraakmakende gay community in de jaren zeventig
met een vrijwel mythisch waas is omgeven, als enig mogelijke optie voor de moderne
homoseksueel.
De anale sex als mythe: het is een bijna onverdraaglijke ironie dat de Franse
filosoof-romancier Guy Hocquenghem, die in zijn roman Ève (1987) het thema aids
op uiterst boeiende wijze wist op te nemen, onlangs op tweeenveertigjarige leeftijd
overleed aan aids. Onverdraaglijke ironie, omdat Hocquenghem in Le désir
homosexuel (1972), in navolging van de Markies de Sade, een filosofische lofzang
heeft gezongen op de anale seksualiteit. Ook sprak hij zich daar uit tegen disciplinering
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(dat wil zeggen verburgerlijking) van het (homo)erotische verlangen en dus vóór het
frequent wisselende contact, dat een maximum aan ‘plaisir’ zou garanderen. Het
blijkt niet altijd leuk, het plezier.
In de Verenigde Staten gold het recht op promiscuïteit als een van de voornaamste
verworvenheden van de jaren zestig en zeventig. Heel wat van de literaire teksten
waarin aids wordt ‘verwerkt’ blijkt te gaan over de losse sekscontacten in de
homowereld.
Facing It (1984) van de Amerikaan Paul Reed is waarschijnlijk de eerste roman
waarin aids, zij het nog wat primitief, wordt gethematiseerd: de hoofdpersoon en
zijn omgeving proberen de implicaties van de zo nieuwe diagnose te begrijpen en te
verwerken.
Lany Kramer behandelt de kwaal veel fundamenteler. In de roman Faggots (1978)
was hij al kritisch over de promiscuïteit, maar hij maakt er in het toneelstuk The
Normal Heart (1985) ongeveer het centrale conflict van. Kramer lijkt met zijn J'accuse
vooral een subjectief betrokken publiek te hebben willen bereiken, namelijk de homo's
zelf.
Het woord ‘aids’ komt in het stuk niet voor, iets wat voor heel wat van de hier te
bespreken teksten opgaat. Blijkbaar proberen de schrijvers hun werk daardoor een
meer algemene en minder tijdgebonden thematiek te geven: het oeroude paar Eros
en Thanatos.
Held van The Normal Heart is de schrijver Ned Weeks, het alter ego van Kramer,
zoals duidelijk wordt uit de nog te noemen studie van Randy Shilts. Ned richt, daartoe
aangezet door de vrouwelijke arts dr. Emma Brookner, een organisatie op die
voorlichting en hulp moet geven aan slachtoffers van de nieuwe ziekte. De organisatie
moet ook politieke druk uitoefenen en proberen fondsen los te weken voor
wetenschappelijk onderzoek. Er ontstaan grote conflicten over de manier waarop er
dient te worden opgetreden. Ned is voor een soort shocktherapie waarbij onveilige
seks met de meeste klem ontraden wordt: ‘I am sick of guys who can only think with
their cocks.’
De overige bestuursleden menen dat zoiets binnen de homogemeenschap politiek
volstrekt onhaalbaar is. Een van hen. Mickey Marcus, stelt retorisch de vraag of Ned
wellicht a closet straight is. In de metro verwijt een oude vriend hem: ‘Je verklapt
al onze geheimen, je schildert ons als zieken af, je vernietigt de homoseksualiteit.’
Het zijn argumenten die in medische discussies nooit een rol spelen, maar die
psychologisch niet snel te ontkrachten zijn. In een van de bestuursdiscussies roept
Ned uit: ‘De “gay leaders”, die de filosofie van de seksuele bevrijding hebben
uitgevonden, zijn onze dood geworden. Mickey, waarom hebben jullie niet gevochten
voor het recht om te trouwen, in plaats van voor de erkenning van het recht op
promiscuïteit?’ Mickey reageert later op een manier die, althans voor mij, maar al
te begrijpelijk is: ‘Ik heb vijftien jaar van mijn leven gevochten voor ons recht om
vrij te zijn en de liefde te bedrijven wanneer en waar we maar wilden (...) En nu
vertel jij me dat datgene waarvoor being gay al die jaren heeft gestaan, verkeerd is
geweest (...) en dat ik een moordenaar ben. We werden zo onderdrukt! Weet je niet
meer hoe het was? Kun je niet zien hoe belangrijk het voor ons is om openlijk te
kunnen liefhebben, zonder te verbergen en zonder schuldgevoelens?’ Daar zijn ze
weer: verbergen en schuldgevoel, de twee absolute hoofdthema's van de oudere
homoliteratuur.
Uiteindelijk wordt Ned uit zijn eigen organisatie gegooid, omdat hij op een
kolossale egotrip zou zijn en de seksualiteit weer smerig en verboden zou hebben
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gemaakt. In een soort apologie wijst Ned het verwijt af. Hij beroept zich op een serie
Grote Homo's (Proust, Tsjaikovski, Plato, Lorca, Baldwin, Keynes enzovoort) die
geen invisible men waren en verklaart: ‘Alleen als we erkenning eisen van een cultuur
die niet louter seksueel is, kunnen we onszelf werkelijk respecteren. Het is er allemaal.
We zijn er de hele geschiedenis geweest, maar we moeten het opeisen en vaststellen
wie erbij hoorde.’ Een oproep tot culturele homostudies, die mij uit het hart is
gegrepen (daarom ben ik zo blij met het Rotterdamse Satisfiction-festival), al word
ik wel heel wee van het slot van The Normal Heart: dr. Emma Brookner trouwt Ned
en zijn minnaar Felix enkele minuten voor die in het ziekenhuis sterft aan aids. Naar
mijn smaak is het toneelstuk te Amerikaans, maar het conflict dat erin wordt
uitgevochten gaat ergens over en is heel wezenlijk voor de beeldvorming van de
mannelijke homoseksualiteit en voor het zelfbeeld van mannelijke homoseksuelen
in de toekomst.

Beproefde techniek
Een ander Amerikaans toneelstuk dat in 1985 in première ging is As Is van William
M. Hoffman. Er zijn opvallende overeenkomsten met The Normal Heart, maar het
stuk is minder aggressief van toon, heeft meer humoren minder inhoud. De techniek
die Hoffman gebruikt is een beproefde waar het om de uitbeelding van mannelijke
homoseksualiteit gaat. Je neemt twee sympathieke hoofdpersonen die geheel buiten
hun eigen schuld om in de problemen komen vanwege hun homoseksualiteit. Ook
Facing It was feitelijk volgens deze techniek gemaakt. In As Is gaat het om een
schrijver, Rich, die door iedereen in de steek wordt gelaten als hij aids blijkt te hebben.
Alleen zijn ex-vriend Saul, die nog steeds van hem houdt, is bereid zich over hem
te ontfermen: I take you as is. Grote delen van het stuk spreken de beide mannen
weemoedig over hun heerlijk verleden, toen alles nog kon: ‘God, I used to love
promiscuous sex,’ waarop Rich ironisch reageert: ‘Not “promiscuous”, Saul,
nondirective, noncommitted, nonauthoritarian.’ Een gezamenlijke zelfmoord, een
Liebestod (die ook voorkomt in De roem van de paria van Dominique Fernandez)
wordt overwogen als Rich eenmaal in het ziekenhuis ligt. Dat gaat niet door en het
stuk eindigt, nee, niet met de dood van Rich, maar met een vrijpartij achter een
afschermgordijn op de ziekenzaal terwijl een verpleegster een heel aardige monoloog
houdt tot het publiek, waarin ze de relatie tussen Rich en Saul als min of meer
voorbeeldig presenteert. Ook hier dus een - zij het indirecte - lofzang op de vaste
vriendschap.
Ik ken vrijwel geen literatuur waarin aids voorkomt zonder dat er een direct verband
met homoseksualiteit wordt gelegd. Alleen in de door Ron Mooser samengestelde
internationale bloemlezing Dit Verval. Verhalen rond een grote ziekte met een kleine
naam (1988) staat een drietal Nederlandse verhalen met hoofdpersonen uit andere
risicogroepen, te weten de hemofiliepatiënt, de hoerenloper en de drugsverslaafde.
Het gaat om de bijdragen van Graa Boomsma, Jan Siebelink en René Stoute. De
samensteller zegt in zijn voorwoord dat het hem niet ging om een behandeling van
aspecten van het probleem aids, maar om ‘het belichten van facetten van het fenomeen
aids vanuit verschillende literaire benaderingswijzen’. De bundel bevat werk van
dertien Duitse, Zwitserse, Amerikaanse, Engelse en Nederlandse schrijvers die
inderdaad voor een heel gemêleerde cocktail zorgen. Veel van de verhalen hebben
iets onalledaags. De Engelsman David Rees beschrijft in ‘Mendocino in oktober’ de
terugblik van een aidspatiënt Angus op een niet heel geslaagd liefdeleven. De ziekte
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blijkt misschien wel een uitkomst. De Duitser Friedrich Kröhnke vertelt in ‘Sacha
leeft’ terloops hoe een scholier zijn abstracte schoolkennis over aids niet weet in te
passen in zijn eigen leven. Hij verdient er een centje bij door zich te laten pijpen door
een oudere man. De Nederlander J.W. Paul laat een drietal vrienden een soort
platonische filosofische dialoog houden over aids en zijn gevolgen. De beide
Amerikaanse bijdragen van Dennis Cooper en de oude meester James Purdy zijn me
wat te gemaniëreerd.
Maar diezelfde Purdy nam een prachtig aidsverhaal op in zijn recente The Candles
of your Eyes (1988): ‘Some of these days’. Een twintigjarige, licht gestoorde jongen
van de zelfkant gaat, als hij uit de gevangenis komt, op een krankzinnige zoektocht
naar zijn ‘hospes’, die hij vroeger heeft bedrogen en bedreigd. Voor de lezer is het
duidelijk dat deze man inmiddels aan aids is overleden, maar de jongen zoekt hem
in alle homopornobioscopen. In die theaters laat de jongen zich allerlei erg
onverstandigs welgevallen. Op het laatst brengt hij er vierentwintig uur per etmaal
door. Uiteindelijk wordt hij uitgeput en stervend afgevoerd in een dwangbuis. In het
ziekenhuis deelt een dokter hem voorzichtig mee dat hij aan een niet nader aangeduide
ongeneeslijke ziekte lijdt. De jongen beschrijft wat er gebeurd is in een soort
afscheidsbrief aan zichzelf, waarbij Purdy heel navrant en vernuftig een
persoonsverwisseling tussen hem en zijn hospes weet te creëren.

Truttig
In Nederland is het COC al zo'n vijfentwintig jaar een officieel door de overheid
erkende gesprekspartner. De georganiseerde homobeweging heeft er steeds binnen
een sterk emancipatorisch, dat wil zeggen burgerlijk, kader geopereerd en, het mag
met respect worden gezegd, met groot succes. Maar daardoor is er, anders dan vooral
in Frankrijk en de Verenigde Staten, voor een meer filosofische of politieke kijk op
de homoseksuele daad helaas nooit veel belangstelling geweest. Doe maar gewoon,
dan doe je gek genoeg! Een dergelijk beeld van de homoseksualiteit genereert
vanzelfsprekend ook een bepaald homoseksueel gedrag en zelfbeeld: wie de Gaykrant
wel eens onder ogen heeft gehad, zal moeten erkennen dat dat succesvolle tijdschrift
met gemak het meest trutti-
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ge periodiek onder de homobladen van het westelijk halfrond is.
Het lijkt me dan ook onzin dat buitenlandse aidscommissies gezellig naar
Amsterdam afreizen om een studie van het zo succesvolle voorlichtingsbeleid te
maken: in Nederland was homoseks niet per definitie gelijk aan anale seks. Voor de
freudianen onder ons loopt er zelfs een rechte weg van het traditionele calvinistische
arbeidsethos - gekenmerkt door typisch Hollandse deugden als zuinigheid, properheid,
hang naar orde en een sterk besef van het eigen gelijk - naar gesublimeerde anale
erotiek.
Dat vaderlandse voorlichtingsbeleid is trouwens helemaal niet goed: uit angst dat
men de al genoemde voornaamste ‘risicogroep’ zal stigmatiseren en uit angst dat
men het ding bij de naam zal moeten noemen schiet men voortdurend met een olifant
op een mug: ik heb me deze zomer bijzonder opgewonden toen ik in het vliegtuig
naar het zuiden in een van die domme reclamefolders die luchtvaartmaatschappijen
als zogenaamd voorlichtingsmateriaal aan de passagiers uitdelen, een heel speciaal
soort aidstekst onder ogen kreeg: een advertentie van de Nederlandse aidscommissie.
Men presteerde het om de woorden ‘(mannelijke) homoseksueel’ of ‘homosekualiteit’
niet te noemen of daar zelfs maar terloops naar te verwijzen (minstens drieëntachtig
procent van de gevallen!). Laat staan dat er iets onverhulds over seksuele technieken
gezegd werd. Ik zie een parallel in de Verenigde Staten: in de wederom zeer
Amerikaanse, dus melodramatische, maar niettemin indrukwekkende en fascinerende
documentaire And the Band Played on. Politics, People and the AIDS Epidemie
(1987) van Randy Shilts, valt te lezen hoe president Reagan op 31 mei 1987 - toen
er 20.849 Amerikanen waren overleden aan het virus, cijfer nu: ongeveer 42.000,
begin 1990 dus 100.000 - voor het eerst in het openbaar sprak over aids. De
slachtoffers waren, volgens Reagan, hemofiliepatiënten en mensen die om andere
redenen een bloedtransfusie hadden gehad, daarnaast echtgenoten van intraveneuze
drugsgebruikers, en uiteraard onschuldige kinderen. Het woord ‘gay’ of ‘homosexual’
kwam in de speech niet voor! De geschiedenis herhaalt zich: (mannelijke)
homoseksualiteit is weer, zoals vanaf de middeleeuwen tot de negentiende eeuw, het
crimen nefanduin, het misdrijf waarover men niet spreken mag. Kwamen we eindelijk
uit de kast, worden we er, voor onze eigen bestwil ongetwijfeld, weer in teruggeduwd,
om er zachtjes- en zo onopgemerkt mogelijk in dood te gaan. We mochten eens
gestigmatiseerd worden!
Niet spreken, wel spreken? Zoals vrijwel steeds is de literatuur de plek waar het
meest controversieel en het minst gesimplificeerd wordt gesproken. Ik noemde al
Hocquenghems Ève, dat echter een aparte bespreking verdient, maar reken ook
Kellendonks spraakmakende Mystiek lichaam tot het beste werk op dit gebied.
Sommig werk is te didactisch: De roem van de paria (1987), de al even genoemde
roman van Dominique Fernandez, die ondanks interessante aanzetten blijft steken
in goede bedoelingen en sjabloonachtige tegenstellingen. Ik schreef erover in deze
krant op 19 december 1987. Weinig positiefs valt te zeggen over het opvallend slecht
vertaalde De donkere kant van Edmund White en Adam Mars-Jones (1988). White
leverde drie rommelige verhalen vol zinloze feiten waarin aids inderdaad voorkomt,
maar daarmee is dan ook alles gezegd. Gedenkwaardige uitspraken of visies ben ik
er niet in tegengekomen. De vijf verhalen van Mars-Jones zijn beter gestructureerd,
maar ook nogal oppervlakkig. Er staat gewoon wat er staat, meestal de ervaringen
van een homoseksuele hoofdpersoon, die als buddy of als vriend of seropositief met
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de ziekte te maken krijgt. Je kunt het je allemaal wel voorstellen, maar mij raakt het
niet, omdat het zo gewoon is, zo Nederlands zou ik bijna willen zegen. Het verbaast
me dan ook niet dat ik in een van de (betere) homobladen een heel positieve
bespreking lees met kwalificaties als ‘aangrijpend’, ‘zeer direct en schokkend’ en
‘integer’.

Didactisch
Belangwekkender vind ik Man tegen man. Gevecht tegen een ziekte (1988) van Alain
Emmanuel Dreuilhe. De Franse ondertitel is duidelijker dan de Nederlandse vertaling:
Journal de SIDA, de Franse en Spaanse benaming voor aids. Het boek is het
autobiografische, sterk didactische verslag van een aidslijder met een literaire tic.
Het hele boek is gebaseerd op een uiterst vermoeiende militaire metafoor: aids is de
vijand die met alle militaire middelen onschadelijk moet worden gemaakt. De zieke
is de wakkere soldaat die weigert te geloven dat hij voor een verloren zaak vecht.
Ook in de beide genoemde Amerikaanse toneelstukken verzet de aidslijder zich
energiek tegen zijn kwaal. De strijd met de ziekte is ‘een gevecht met het blanke
sabel (...) een gevecht van man tegen man’.

Het is het verslag van een insider en het beschrijft de ervaringen, de geestelijke groei,
de paradoxale trots op de eigen strijdbaarheid, maar ook het isolement en de angst,
waarmee Dreuilhe te maken krijgt. Hij psychologiseert soms raak over de reactie
van de niet-getroffenen (die hij een heimelijk gevoel van genoegdoening toedenkt,
omdat junks en homo's van alles doen waarvan de nette burger alleen droomt) en
van de aidslijder: ‘Meer dan kankerpatiënten of andere zieken achten homoseksuele
en verslaafde aidslijders zich schuldig vanwege hun vroegere leefwijze, vanwege
hun handelingen die hun gedeeltelijk nog steeds immoreel voorkomen, want het
merendeel heeft een traditionele opvoeding genoten waarvan ze zich niet geheel
hebben kunnen losmaken.’ De homoseksueel groeit nu eenmaal op in een, althans
officieel, heteroseksuele samenleving, waarin - zeker als die homo nog jong en
ontvankelijk is - voor een positieve of niet problematische benadering van zijn
gevoelens geen ruimte bestaat. Homo's zijn op school, althans officieel, niet langer
‘slecht’, maar natuurlijk wél per definitie ‘de anderen’, want onzichtbaar: zielige
homofiele medemensen. In de pauze houden de jongens er onder elkaar wel andere
meningen op na: flikkers, aidstijdbommen. Wat voor zelfbeeld kan er onder die
omstandigheden ontstaan bij de leerling met de ‘andere’ verlangens?
Tot slot Mystiek lichaam (1986) van Kellendonk. Een boek dat in deze zelfde
kolommen bepaald niet onopgemerkt is gebleven en waarin de homoseksuele zoon
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laboreert aan een, laat ik zeggen, geschonden zelfbeeld. De discussie heeft zich, als
bekend, toegespitst op een vermeend antisemitische strekking van de roman. Een
enkeling heeft erop gewezen dat het beeld dat de roman gaf van de homoseksualiteit
ook niet bepaald vleiend is. Kernpunt lijkt het idee te zijn dat ergens door een
vertelinstantie ‘de Geschiedenis’ wordt verwoord: ‘Flikkerij en jodendom, dat was
van hetzelfde overbodige laken een pak.’ Even daarvoor: ‘Onverdraaglijke jeuk kreeg
ze van zulke piepkleine marginale mensjes.’ De homoseksueel en de jood als
buitenstaander, de ‘andere’. De beroemde germanist Hans Mayer heeft er een heel
boek aan gewijd, Außenseiter (1975). Hierboven citeerde ik Larry Kramer over de
geschiedenis van het homo-erotisch verlangen, die inderdaad niet geschreven is.
Maar niet omdat ze niet zou bestaan. Ze is altijd doodgezwegen. De homoseksuele
protagonist uit Mystiek Lichaam, Broer alias Leendert, zou eigenlijk moeten weten
waarom. Als hij zijn ‘rijpere jongen’ de eerste hartstochtelijke kus heeft gegeven
realiseert hij zich ‘dat deze kus, die naar binnen toe van een onstuitbare ernst was
en de kus van zijn leven zou blijken, van buitenaf werd opgevat als een koddige
nepkus (...) voor het eerst merkte Broer dat ze een parodie waren, de rijpere jongen
en hij, of ze nu wilden of niet, een tegenzang in de biologische tragedie.’ Broer
associeert homoseksualiteit met vrouwenhaat, onvruchtbaarheid en levensangst: ‘De
angst voor het niets vervalst zelfs het enige dat authentiek en oprecht is in de nicht,
zijn liefde. Ook die wordt naaperij in zijn mannenwereld (...) De liefde daar is trouw
aan de vorm van de rechtgeaarde liefde en verraderlijk naar de inhoud. Die liefde is
parodie.’ De rijpere jongen wordt ziek in New York: ‘that new disease’, niet nader
bepaald. Hij provoceert Broer tot het drinken van besmet lymfvocht, zodat de al
eerder geconstateerde, theatrale Liebestod tot de mogelijkheden gaat behoren. Maar
de magie is voorbij, de jongen is plotseling een vreemde voor Broer. Eenmaal terug
in Nederland beseft hij: ‘De inhoud van hun parodieliefde was veel verraderlijker
geweest dan hij steeds had gemeend. Misschien hadden ze elkaar met de dood
bevrucht.’ Het doodsverlangen wordt sterk en obsessief. Hij ‘bezwangert’ een naïeve
dorpsjongen mogelijk met het virus. Helemaal op het eind van het boek mag Broer
een parodie zingen op het bijbelse Hooglied, een hoogliedje op de dood. Zijn laatste
woorden: ‘Tot mijn vlees bruidswit is zal ik je werk doen, in de zekerheid dat ik door
jou zal worden opgeheven en over de drempel gedragen, onsterfelijke dood.’
We zijn hier op het eerste oog wel heel ver verwijderd geraakt van de thema's die
door Larry Kramer of Alain Emmanuel Dreuilhe behandeld werden. Maar eigenlijk
gaat het allemaal om hetzelfde: hoe hoort de man die zichzelf definieert als
homoseksueel zich te verhouden tot een samenleving die per definitie niet
homoseksueel kan zijn en die zijn verlangens niet begrijpt. Die oppositie is met recht
tragisch te noemen. Zij zal blijven bestaan en mogelijk sterker worden (ervaren)
naarmate de onvermijdelijke aidsdoden, ondanks het ‘geslaagde’ voorlichtingsbeleid,
toch in één bepaalde groep blijken te vallen. Aids mag niet uitsluitend als een medisch
probleem worden opgevat. Het syndroom knaagt aan de al zo wankele fundamenten
van ons maatschappelijke systeem.
■

Levensoptimisme
Een bundeltje mirre door Jan Michael Vertaling Eva Wolft Uitgever
Contact, 93 p., f 19,90
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Eric Gobbers
Jan Michael is van Engelse afkomst en werkt momenteel als literair agent te
Amsterdam. Ze bracht haar prille jeugd door op de Seychellen en haar debuut heeft
de vorm van een Land van Herkomst-achtige afwisseling tussen taferelen uit het
leven van het kleine meisje Liz dat met haar ouders en haar broer William op een
tropisch eiland woont en momenten uit Liz' leven in Amsterdam gecentreerd rond
haar liefde voor Douglas.
Het boek is een variant op een bekend thema: hoe een leven slechts een betekenisvol
geheel kan zijn wanneer alle etappes ervan in een organisch verband slaan met elkaar.
Als men het nog wat verder wil voeren (waarmee men wel het risico loopt dat men
een te zwaarwichtige terminologie gaat gebruiken waar dit eenvoudige werkje niet
mee gediend is) kan men het zien als een poging tot het betekenis geven aan het
profane bestaan in Amsterdam. Dat gebeurt door herinneringen op te roepen aan de
sacrale kindertijd met zijn geheimzinnigheid en vage verwachtingen om zo de
leefwereld der volwassenheid weer ‘weids en open’ te maken.
Jan Michael schrijft over de volwassen Liz die langzamerhand vervreemdt van
haar eerste man en geen al te hoge pet op heeft van zijn negativistische vrienden van
middelbare leeftijd: ‘Ze verlangde naar een toekomst waarin het verleden positief
aanvaard was, in plaats van het als een aparte wereld van lang geleden opzij te duwen.’
Met Een bundeltje mirre probeert de schrijfster het leerproces van die vurig
verlangde levensaanvaarding voor de lezer duidelijk te maken en tegelijk is de
structurering ervan in een literaire autobiografie ook voor haar een manier om die
ervaring vast te houden. De werkwijze is op het eerste gezicht eenvoudig. Afwisselend
worden fragmentarische jeugdherinneringen en taferelen uit het leven van de
volwassen Liz belicht, maar die methode is niet monotoon. De ene keer is het een
confrontatie, de andere keer wordt net de verbondenheid van heden en verleden
benadrukt. Het moet worden opgemerkt dat de beschrijvingen van de kinderjaren in
een exotische cultuur veel sterker zijn dan de wat te anekdotische flitsen die zich
afspelen tussen 1976 en 1986. Jan Michael probeert wel haar besef van verbondenheid
met het eigen verleden (of liever de herinnering daaraan, de waarde ervan is volstrekt
subjectief) in de beschijving van haar dagelijkse Amsterdamse leven te laten
doorwerken, maar ze slaagt daar zelden in. Er zijn enkele interessante aanzetten zoals
wanneer ze in haar kantoor zit te werken en ze de multiraciale Amsterdamse
samenleving ziet voorbij wandelen. Maar de suggestie die daaruit zou moeten spreken,
dat een soort van verkrampt provincialisme, beter bekend als racisme, haar vreemd
is door de jeugdervaringen, komt er niet helemaal uit. De stukken over het leven op
het eiland zijn daarentegen wel behoorlijk gelukt. Hoewel men de indruk heeft het
allemaal wel eens eerder gelezen te hebben, slaagt Jan Michael er toch in de aandacht
vast te houden en vooral, wat het belangrijkste is, een individuele toon te vinden. De
indrukken en emoties waarover ze schrijft kunnen alleen door het meisje Lizzy
gevoeld worden, niemand anders zou in haar plaats tot die bepaalde mengeling van
afschuw en fascinatie in staat zijn, niemand heeft haar herinneringen behalve zij.
Een bundeltje mirre heeft wat mankementen en het is een boek dat men eerder
sympathiek dan overweldigend vindt (maar dan niet dat sympathiek dat men gebruikt
als men echt niets anders weet te verzinnen). Het is bovenal eerlijk en getuigend van
een genuanceerd levensoptimisme dat zich uit in de moed om het wezen van één
individu belangrijk te vinden.
■
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‘Ik wilde zo over seks schrijven, dat het niet onder de toonbank
verkocht hoefde te worden’
Gesprek met Alan Hollinghurst
Een schaamteloos boek, zo noemde Bas Heijne The Swimming-pool Library
in zijn bespreking (Boekenbijlage, 14-5-1988). Hij vond het ook ‘een van
de weinige Engelse romans waarin homoseksualiteit als een fait accompli
wordt beschouwd en zodoende geen nadere uitleg behoeft’. De schrijver
ervan, Alan Hollinghurst, is in het gewone leven adjunct-hoofdredacteur
van The Times Literary Supplement. Hij aarzelt om de uitnodiging voor
het Satisfiction-festival te aanvaarden: ‘Ik haat optreden in het openbaar,
ik maak me al weken van tevoren zorgen’, maar hij vindt het idee voor
het festival op zichzelf uitstekend. Zijn debuutroman is in Groot-Brittannië
al aan een vierde druk toe, verscheen net in Amerika en zal in het voorjaar
bij De Arbeiderspers in vertaling verschijnen. Rudi Wester zocht hem op
in Londen.

Rudi Wester
‘Ik ben altijd weer verbaasd dat literatuur en pornografie in de regel nauwelijks
samen kunnen gaan. Het is ook moeilijk om over seks te schrijven. En je hebt niet
altijd een personage voorhanden, zoals ik met mijn William Beckwith, dat zijn leven
zo totaal aan seks wijdt. Hij is jong en mooi, hij heeft een maximum aan
mogelijkheden en hoeft toevallig niet te werken. Wat wil je nog meer?’ Alan
Hollinghurst (34) praat zacht maar beslist over zijn hoofdpersoon als was het een
persoonlijke kennis: ‘William is visueel ingesteld, esthetiserend. Hij is meer
geïnteresseerd in hoe dingen eruitzien dan in hoe ze werkelijk zijn. Hij ziet alles
meer in esthetische dan in morele termen. Dat heeft te maken met zijn
semi-aristocratische kant’ en zou hem eerder als antiheld dan als voorbeeld willen
betitelen: ‘Hij is verschrikkelijk ijdel, egoïstisch en harteloos. Maar waarschijnlijk
zou ik me wel tot hem aangetrokken voelen.’
Het succes van zijn eerste roman heeft hem hogelijk verbaasd maar ook gestreeld.
Hij heeft zijn hele leven al geschreven, zo bekent hij, en er slingeren nog wel wat
manuscripten in de la. Hollinghurst groeide op in een stadje in Oxfordshire, zijn
vader was bankier. Hij studeerde Engels in Oxford, gaf er college en werkte er aan
zijn promotie over homoseksuele schrijvers in de eerste helft van deze eeuw.
‘Ik had er nog wel jarenlang kunnen blijven, maar toen zocht ik mijn geluk in
Londen. Daar heb ik nog even aan dè universiteit lesgegeven, tot ik bij The Times
ging werken, die ongelooflijk veel meer bleek te betalen dan de universiteit. Maar
ik moet bekennen dat ik wel eens de academische wereld mis, de hoeveelheid tijd
die je daar hebt om te lezen en te herlezen. Voordat ik bij het Times Literary
Supplement kwam dacht ik dat iedereen, zittend op zijn bureau, zou discussiëren
over Milton en Dickens. Maar waar het op neerkomt is dat je het nauwelijks over
literatuur hebt en alleen kritieken van andere mensen begeleidt.’
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Schutspatroon
Zijn favoriete schrijver in Oxford was Ronald Firbank aan wie in The Swimming-pool
Library enkele prachtige passages gewijd zijn. Hollinghurst: ‘Ik was aangesteld om
zijn brieven uit te geven, maar ze zijn nooit gepubliceerd want degene die de meeste
in zijn bezit had, was tegen het gebruik ervan. Toen heb ik een toneelstuk voor een
man geschreven over Firbank maar dat is nooit opgevoerd. Daarna heb ik een
essayistisch boek over hem geschreven maar geen uitgever wilde eraan. Dus toen
dacht ik: dan stop ik hem maar in mijn eigen roman. Ik wilde van hem een soort
schutspatroon van het homoseksuele schrijven maken, een emblematisch figuur. Het
is tegelijk een hommage aan een groot schrijver.’
Een belangrijk deel van zijn opzienbarend debuut is gebaseerd op zijn
onderzoekingen in Oxford. Eerst had hij het plan het leven van de bevrijde
homoseksueel, dat wil zeggen uit het vóór-aidstijdperk, af te zetten tegen dat van de
in morele, sociale en wettelijke beperkingen gevangen homoseksueel van vroeger.
‘Maar dat was toch te simpel. Ik wilde tegelijk laten zien hoe je vroeger toch ook
een redelijk leven kon leiden. Het verleden was ook opwindend, misschien wel meer
opwindend juist door die beperkingen. Het homoseksuele leven is niel een
monolithisch iets, er zitten zoveel verschillende kanten aan.’ Hij zou niet een typische
gay writer genoemd willen worden. ‘Ik weet nooit precies wat ermee bedoeld wordt
en ik hou niet van dat soort definities. Elke schrijver is een individualist. Natuurlijk
kun je het hebben over gay-writing als mensen direct over hun homoseksuele
ervaringen schrijven. Of meer indirect, zoals E.M. Forster en Firbank. Maar of al die
vormen een gezamenlijke literaire kwaliteit hebben, betwijfel ik. Ze lopen zover
uiteen als de schrijvers zelf uiteenlopen. Wel vind ik het goed dat we in Engeland
eindelijk zo open kunnen schrijven als nu. Pas de laatste tien à vijftien jaar kan dat,
daarvoor was het wettelijk verboden. Mijn boek zou toen in beslag genomen zijn.
Sommige mensen hebben echt een blinde vlek voor wat er vlak voor hun tijd gebeurd
is, die leven maar voort in grote onwetendheid.’ Daarom heeft zijn roman zeker een
didactische ondertoon, al probeerde Hollinghurst die zo goed mogelijk te verbergen:
‘De hoofdpersoon William weet toch niks over de geschiedenis van “zijn soort”,
zoals Isherwood dat noemt. Hij leeft maar in zijn hedonistisch heden en weet niets
over het verleden. Daar komt hij dus wel achter. Dan ziet hij het patroon van
intolerantie, onderdrukking en wreedheid waarmee “zijn soort” wordt bejegend. En
daarin zit zeker een waarschuwend element: dat alles kan weer gebeuren. Je zou
kunnen denken dat alles is veranderd omdat we in een nieuw tijdperk leven, maar in
feite is er altijd die onderliggende vijandigheid die er elk moment weer doorheen
kan breken. Ik zie fictie absoluut niet als een vorm van politiek traktaat. Alleen kan
het feit dat je aan iets recht wilt doen, wel een drijfveer tot schrijven zijn. Een soort
startschot.’

Alan Hollinghurst
REMOND O'HANLON
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Ironisch vindt hij de situatie dat de roman gedeeltelijk gaat over homoseksualiteit
in vroeger tijden, maar dat het andere gedeelte, dat zich in 1983 afspeelt, ook alweer
een tijdperk is waarop met heimwee teruggekeken wordt, ‘namelijk het tijdperk
voordat aids zijn intrede deed in Engeland.’ Een leven als dat van William Beckwith
met zijn razendsnel wisselende contacten in bars, pornobioscopen en clubs is
nauwelijks meer mogelijk: ‘De zorgeloosheid bestaat niet meer. Aids heeft wel
veroorzaakt dat er meer solidariteit onderling gekomen is, meer zorg voor elkaar,
maar ik zou niet willen beweren dat dat het leven er mooier op gemaakt heeft.
Absoluut niet. Mijn roman is eigenlijk een eerbetoon aan tijden die verdwenen zijn.’

Opstandigheid
Hollinghurst koos heel bewust ervoor een homoseksueel neer te zetten die niet
geplaagd wordt door enig zondebesef of neurotisch schuldgevoel. ‘Schrijven over
homoseksuele ervaringen was zo vaak beladen met schuld en angst, dat wilde ik
absoluut niet. Ik wilde niets verontschuldigends. Gewoon iemand beschrijven die
vol zelfvertrouwen was over zijn seksualiteit, die zijn eigen gang ging. Ik wilde niet
per se choqueren maar ik wilde ook niets achterhouden. Dat bleek heel provocerend
te werken. Dat was leuk om te doen, heel leuk.’ Schrijven over seks op een directe
literaire manier en niet zo dat het onder de toonbank verkocht zou moeten worden,
dat was zijn doel: ‘Ik wilde de ondergrondse, erotische, pornografische kant
samenbrengen met de traditionele, camp manier van schrijven over homoseksualiteit
zoals Firbank of zelfs Oscar Wilde dat deden. En tegelijk was het ook een daad van
opstandigheid. Want de laatste jaren is er in Engeland weer een groeiende vijandigheid
tegenover homoseksuelen. Politici die openlijk hun antipathie ten opzichte van
homoseksualiteit uitspreken. Opeens nemen mensen weer de vrijheid gruwelijke
dingen over andere mensen te beweren. Dat vergrootte mijn gevoel van verzet, ik
dacht: aan die onzin doe ik niet mee. Of mijn roman dan niet juist olie op het vuur
is? Ach, iedereen moet beseffen dat seks een belangrijk deel van het leven is. Het
vormt je, op allerlei gebieden, op allerlei manieren. Ik wilde beschrijven hoe het je
reacties conditioneert. Er is natuurlijk verschil tussen de doorsnee-ervaringen van
een homoseksueel en die van een straight iemand. Maar zo kan Engeland ook eens
kennismaken met omgangsvormen die niet passen in hun vooroordelen. Het grootste
mankement in de Engelse samenleving is immers hypocrisie. Wij zijn een hypocriete
natie.’
■

Vertaald
Vol melancholie en ernst schetst V.S. Naipaul het Engelse plattelandsleven in zijn
nieuwste roman Het raadsel van de aankomst (vertaald door C.A.C. van den Broek,
De Arbeiderspers, 424 p., f 49,50) is zijn eerste fictiewerk sinds A Bend in the River,
ruim negen jaar geleden, dat wonderlijk genoeg, ondanks de totaal andere omgeving,
eenzelfde, bijna mysterieuze toon had. In beide boeken ontdekt de hoofdpersoon,
onder de ogenschijnlijke ordening der dingen, steeds meer verwarring en verval. In
Het raadsel van de aankomst is de hoofdpersoon de schrijver zelf, die zich vestigt
in een huisje op de verlaten vlakte in de buurt van Salisbury. Van daaruit observeert
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hij de wereld, een kalme trage wereld die slechts schijnt te wisselen met de seizoenen,
maar in feite aan voortdurende veranderingen onderhevig is. Veranderingen die zich
weerspiegelen in wat de schrijver zelf meemaakt, terwijl hij zich bezint op zijn leven
en zijn schrijverschap. Terugblikkend op zijn jeugd in Trinidad en zijn studie in
Oxford realiseert hij zich dat hij pas dankzij het schrijven betrokken is geraakt bij
de echte wereld. En daarmee staat zijn leven in scherp contrast tot dat van de
landeigenaar, een onzichtbare kluizenaar die zijn landgoed laat vervallen, en tot dat
van zijn buurman Jack die zijn tuin keurig onderhoudt, maar wiens werk na zijn
dood, als de tuin ogenblikkelijk verwildert, tot niets gereduceerd wordt.
In zijn bespreking van het Engelse orgineel (VN Boekenbijlage 11-4-1987) wees
Anthony Paul er al op dat de tuin en het landgoed gezien moeten worden als een
metafoor voor Engeland en de Engelsen van vandaag: een anachronistische,
economisch hopeloze situatie, waaruit geen uitweg meer voorstelbaar lijkt.
Het raadsel van de aankomst is een schitterend geschreven autobiografisch verslag,
waar, ondanks de omvang, geen woord te veel in lijkt te staan. Het getuigt van moed
dit boek, dat zijn geheimen niet makkelijk prijs geeft en zeker geen bestseller zoals
Honderd jaar eenzaamheid zal worden, te laten vertalen - een vertaling die ik
overigens zeer geslaagd vind (op enkele schoonheidsfoutjes zoals ‘zakwater’ voor
infiltratiewater na). Troost zal de lezer er niet uit putten, maar het verandert zijn kijk
op het leven in een voortdurende verwondering.
LOUISE FRESCO
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Het vader-zoondrama van Thomas en Klaus Mann
Een diepteanalyse van hun beider homoseksualiteit
Männerweiblichkeit Zur Homosexualitat bei Klaus und Thomas Mann
door Gerhard Härle Uitgever Athenaum Verlag Frankfort am Main, 412
p., f 45,Gerda Meijerink
Wie zich niet door de titel laat afschrikken maar op de ondertitel afgaat, kan met
Männenveiblichtkeit. Zur Homosexualität bei Klaus und Thomas Mann inspannende
en boeiende uren doorbrengen. De literatuurwetenschapper Gerhard Härle heeft de
primaire en secundaire literatuur van Klaus en Thomas Mann doorgeploegd op zoek
naar het bindende en tegelijkertijd scheidende element in leven en werk van het
beroemde vader-zoon paar. Het indrukwekkende notenapparaat en de pinkdikke
literatuurlijst achter in dit boek geven aan dat Härle grondig heeft gewerkt:
Männerweiblichkeit is de meest complete en omvattende beschouwing op dit gebied
die tot dusverre is verschenen. Gert Mattenklott, Hans Mayer, Marcel Reich-Ranicki
en tientallen anderen hebben in studies en opstellen de homo-erotische en
homoseksuele kanten van Thomas en Klaus Mann als een belangrijk aspect van het
werk behandeld. Bij Härle gaat het niet om een ‘aspect’ maar in zijn visie is in zowel
de thematiek als ook de schriftuur van beide schrijvers homoseksualiteit het
constituerende element. Voor de geschoolde blik van Gerhard Härle is de tekst een
glazen huis waarin niets verborgen blijft. Zijn onderzoekmethode is de
psychoanalytische literatuurinterpretatie, die uitgaat van de ontdekking van Freud
dat de fantasie niet vrij is, maar gebonden blijft aan zeer bepaalde fundamentele en
achterhaalbare ervaringen. Bij schrijvers als Thomas en Klaus Mann, bij wie
levenswerkelijkheid en romanwerkelijkheid nauw verbonden zijn (zie bijvoorbeeld
de dagboeken van Thomas Mann in de perioden waarin hij aan de Zauberberg of
aan Doctor Faustus schreef) is de psychoanalytische interpretatie de vruchtbaarste
methode om de in esthetische vorm gegoten fantasie te onderzoeken. Dat onderzoek
is daarbij niet uit op het verklaren van de tekst maar op het ‘verstehen’. Härle neemt
ruimschoots de tijd om zowel zijn vertrouwen in Freuds opvattingen over
homoseksualiteit als over de in diskrediet geraakte hermeneutiek te verdedigen, die
hij aanvult met de laatste bevindingen uit de receptie-esthetica. En het moet gezegd
worden: zijn methode leidt tot verrassende resultaten. Met de door Härle beoefende
leeswijze wordt in de tekst een dimensie blootgelegd die voor de niet analytisch
geschoolde lezer verborgen blijft, zeker wanneer deze niet bedacht is op de vele
verkledingen en vermommingen waarin homoseksualiteit zich hullen kan. Zo toont
Härle aan dat de novelle Die Betrogene, waarin de hartstocht van een oudere vrouw
voor een jonge man wordt beschreven en waarin de als een belofte beschouwde
opnieuw optredende menstruatie bij de vrouw een symptoom van kanker blijkt te
zijn, in wezen een verhaal is waarin het drama van de homoseksuele mannelijke eros
wordt verteld.
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Klaus en Thomas Mann

De diepte-interpretaties van Härle zijn spannend om te lezen, maar minstens zo
spannend is zijn speurtocht naar het geheim van de vaderzoon relatie, dat de sleutel
levert tot het werk. Op grond van gedetailleerde biografische gegevens bewijst Härle
dat de vloek die op Klaus Mann rust en hem een leven lang vervolgt, niet het
schandaal van de eigen homoseksualiteit is, maar vooral het schandaal van de
homoseksualiteit van de vader. Het trauma van de incestueuze vader-zoon liefde
situeert Härle rond het vijfde levensjaar van Klaus. Het is een trauma dat Klaus Mann
niet in staat is te verwerken, hij blijft erop gefixeerd. De vader is er wel in geslaagd
om zijn ‘Schrecken’, het inzicht in de eigen homoseksuele begeerte, te verwerken
en esthetisch vruchtbaar te maken. Klaus Manns onmacht om het Leitmotiv van zijn
leven, de haat tegen de vader, onder ogen te zien, levert de verklaring voor wat Härle
het ‘Mängelkarakter’ van Klaus' werk noemt. Het broddelwerk van de zoon wordt
scherp gecontrasteerd met het meesterwerk van de vader. Terwijl Thomas Mann in
staat is zich door zijn werk van zijn homoseksualiteit te bevrijden, is Klaus Mann
tot zijn homoseksualiteit gedoemd omdat het voor hem het middel is om zich van
zijn onbewuste haat tegen de vader te ontdoen.
Natuurlijk laat Härle niet na om af en toe aan te stippen dat dit vader-zoon drama
zich niet in een vacuüm afspeelt, maar in een politieke werkelijkheid waarin het
oedipale principe gedoemd is de weg van de verdringing te kiezen. Uiteindelijk is
niet Klaus Mann zelf verantwoordelijk voor zijn artistieke mislukking en de
onvolkomenheid van zijn leven - en ook niet de vader - maar de samenleving die de
homoseksuele begeerte taboeiseert. Klaus Manns uitspraak dat zijn troost daarin
bestaat dat zijn laatste uitdrukkingsmiddel het zwijgen is, moet daarom gelezen
worden als een aanklacht.
■

Pockets
Toen de jonge V.S. Pritchett in het voorjaar van 1927 een voettocht maakte door het
westen van Spanje, was een toerist met een rugzak nog een fenomeen dat het beste
uit de Spanjaard naar buiten bracht: ‘Niemand kan staren als de Spanjaard. Het is
geen nerveuze, zijdelingse blik, maar een openlijk, tamelijk hooghartig aankijken
van man tot man, gefixeerd, met grote ogen en oosters, alsof de starende in trance is
gegaan. De Spanjaard staart met zijn gehele lichaam.’ Na de aanvankelijke
verbijstering (alleen een dwaas gaat toch immers voor zijn genoegen honderden
kilometers bepakt en bezakt door de meest onherbergzame streken wandelen) ontmoet
de latere schrijver echter steevast spontane gastvrijheid. Marching Spain (Hogart,
224 p., f 25,10) is zijn verslag van deze vakantie. Oorspronkelijk gepubliceerd in
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1928, zou het vermoedelijk niet opnieuw zijn uitgebracht indien Pritchett in latere
jaren zijn sporen niet had verdiend als criticus en schrijver van korte verhalen.
Marching Spain is dan ook het werk van iemand die zijn toon nog niet heeft gevonden.
De jonge Pritchett lijkt nogal op zoek naar formuleringen die indruk zullen maken
op het thuisfront en mist daardoor de ontwapenende onbevangenheid die bijvoorbeeld
Laurie Lee kenmerkt in As I Walked Out One Midsummer Morning, een vergelijkbaar
reisverslag. Pritchett is op zijn best waar hij niet wijsneuzerig tracht te generaliseren
over de Spaanse ziel, of probeert treffende metaforen te vinden (opvallend vaak op
het gebied van eten: hij verlangde kennelijk regelmatig naar een fatsoenlijk Engels
ontbijt), maar personen schetst en dialogen weergeeft. Dan toont zich soms al het
oog van de meester, zo niet de hand.
Satyajit Ray, de Indiase filmer, schrijft in zijn vrije tijd korte verhalen. Daarvan is
nu voor het eerst een bundel in paperback in Europa verschenen. Èn het moet gezegd
dat voor iemand die in zijn voorwoord beweert dat hij niet alleen tussen films door,
maar zelfs tijdens perioden van opname schrijft, gewoon om zijn zinnen te verzetten,
het niveau opmerkelijk is. Stories (Penguin, 190 p., f 20,85) bevat elf verhalen,
droogjes verteld. Satyajit beperkt zich tot de ‘feiten’, dat wil zeggen de voor de
voortgang van het verhaal noodzakelijke gebeurtenissen en de omschrijving van
gezichtsuitdrukkingen en decors. Verdere informatie wordt nauwelijks verstrekt.
Wat mensen denken of voelen blijkt vooral uit wat ze doen of in iedere geval tonen.
Satyajit schrijft derhalve heel ‘zichtbaar’, wellicht niet verwonderlijk voor een filmer.
Wat de verhalen evenwel een extra dimensie verleent is het element van fantasie.
Dieren vertonen menselijk gedrag, mensen doen onvoorspelbare dingen, waarvan je
je achteraf pas realiseert dat ze behoorlijk onwaarschijnlijk zijn. Het is het geheim
van deze auteur dat hij de spanning voldoende aanwezig houdt om kritische vragen
van de lezer even te omzeilen. Pas bij de tweede lezing ontdek je waar de wereld der
waarschijnlijkheid verlaten werd. Alleen een hoogst achterdochtige of oernuchtere
lezer zal zich niet laten verleiden.
The Evening Of The Holiday (Penguin, 138 p., f 20,85) van Shirley Hazzard is
een herdruk van deze voortreffelijke roman, oorspronkelijk verschenen in 1966. Een
uiterlijk onderkoelde Engels-Italiaanse vrouw op familiebezoek in Italië ontmoet een
Italiaanse architect, veertiger, gescheiden levend van vrouw en kinderen. Hun
toenadering geschiedt bijna tegen wil en dank, met alle voorzichtigheid en voorbehoud
van mensen die er eigenlijk niet meer in geloven en die weten dat het hoogstens
tijdelijk kan zijn. Een liefdesgeschiedenis voor volwassenen? Hazzard legt de nadruk
op bedachtzaamheid. Telkens beschrijft zij wat er in de hoofden van de
hoofdrolspelers omgaat, en dat is minstens van zoveel belang als wat er gebeurt. De
twijfel en de verwondering over de eigen gevoelens worden subtiel onder woorden
gebracht, zonder dat de auteur probeert aforismen te formuleren of anderszins tracht
indruk te maken met wijsheden in een notedop. Het is alsof deze romanfiguren daar
te intelligent voor zijn: ‘Je kunt absoluut geen behoefte hebben een straatfestival te
zien. Je kunt het dom vinden, kinderachtig, zonde van de tijd. Niettemin wil je niet
de enige persoon ter wereld zijn die het niet bijwoont.’ Kijkt menigeen niet zo naar
de Olympische spelen? Of, elders: ‘Hoe absurd is het om te veronderstellen dat onze
daden geheel worden gevormd door invloeden en de effecten van onze
omstandigheden. Dat we onherroepelijk zijn afgesneden van onze eigen wil. Er komt
een moment dat je één enkele zin moet uitspreken.’ Of dat er ook van komt, moet u
zelf maar lezen.
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Gustav Holst (Oxford University Press, 210 p., f 25,10) is een prachtige, heldere
biografie van deze Engelse componist (1874-1934), geschreven door zijn dochter
Imogen Holst, in 1937. In een korte inleiding maakt collega Vaughan Williams zich
kwaad op mensen die menen dat de muziek van Holst ‘koud’ en ‘onmenselijk’ is:
‘Holst was een aanvoerder in de revolte tgen de wildgroei van overvloedig luxegevoel
die de verwording van de Romantische periode kenmerkte.’ Holst op de bres voor
eerlijkheid en eenvoud dus. En zo komt hij ook uit deze biografie naar voren.
Typerend voor de man is dat hij in 1918 het aristrocratische ‘Von’ voor zijn
achternaam liet verwijderen. Imogen put veel uit brieven aan familie en vrienden.
Ze is discreet over haar vaders depressies, en nerveuze aandoeningen die hem een
leven lang bleven bezoeken. Tegelijkertijd, maar waarom zou het een het ander
uitsluiten, was hij een warme gezinsgenoot en toegewijde leraar, met een groot gevoel
voor humor. Op zijn sterfbed wist hij bezoekers de stuipen op het lijf te jagen door
zo uitbundig te lachen, bijvoorbeeld over het feit dat hij werd uitgenodigd om vier
maanden te komen dirigeren in Honoloeloe, dat men vreesde voor nieuwe bloedingen.
Een chronologie, een lijst van gepubliceerde composities, een bibliografie en een
aantal overigens weinig zeggende foto's completeren het boek.
Ten slotte een goedkope Nederlandse vertaling: Shabono (Rainbow, 348 p., f 10,-)
van de antropologe Florinda Donner. Een cultusboek uit de Castaneda-sfeer, over
de geneeswijzen van de Iticoteri, bewoners van een onbekende uithoek in het
grensgebied van Brazilië en Venezuela. Donner ging voor onderzoek, trok in bij een
familie, sloot vriendschappen en eindigt met het schrijven van een bewonderend
verslag. Haar identificatie gaat zo ver dat ze zich tijdens eigen koortsen vol vertrouwen
op inheemse wijze laat behandelen. En raad eens wat: de kwade geesten verlaten
haar. Shabono is een zeer interessant relaas, zij het te geromantiseerd om helemaal
geloofwaardig te zijn.
NIEK MIEDEMA
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Het desastreuze geloof in redelijkheid en fatsoen
Een te korte geschiedenis van het naoorlogse Tsjechoslowakije
Tsjechoslowakije na 1945 Van Benes̀ ‘tot Jakes̀’ door Hans Renner
Uitgeverij Jan Mets, 223 p., f 34,50
Martin van den Heuvel
Oost-Europa 1956. In Moskou stoot Nikita Chroesjtsjov Stalin van zijn voetstuk.
Het brengt heel Polen en Hongarije in rep en roer. In Tsjechoslowakije blijft het dat
jaar echter rnstig. Ik citeer Hans Renner: ‘De destalinisatie vormde het enige punt
waarin de Tsjechoslowaakse partijleiding Chroesjtsjov niet volgde. Praag continueerde
de oude politiek van de harde lijn en wilde van de “nieuwe koers” liever niets weten.
Weliswaar kwamen er, op kleine schaal en in stilte, invrijheidsstellingen van
gevangenen voor (vooral van communisten), maar van politieke rehabilitaties was
geen sprake, leder protest of iedere aanzet tot liberalisering werd door het regime
onmiddellijk de kop ingedrukt. Op deze wijze bleef het in Tsjechoslowakije in 1956
vrij stil. Novotný hield zijn partij en land onder controle.’
Renner vervolgt dan: ‘Dit beleid heeft Novotný geen windeieren gelegd.’ Maar
de auteur geeft niet echt antwoord op de vraag waarom Novotný kon, wat de zetbazen
van Stalin in Polen en Hongarije niet lukte. En dat had ongetwijfeld, behalve met de
Tsjechische mentaliteit die minder vechtlustig is dan de Poolse en Hongaarse, te
maken met de grote macht van de communistische partij. Het communisme was heel
sterk in het naoorlogse Tsjechoslowakije. In 1946 stemde achtendertig procent van
de kiezers communistisch. En de Praagse coup van februari 1948, die de communisten
de alleenheerschappij bracht, vormde weliswaar een grove schending van de
democratische normen; maar die coup werd door miljoenen Tsjechoslowaken
bejubeld. Het communisme werd niet, zoals in Polen en Hongarije, met veel dwang
door een kleine minderheid aan de overgrote meerderheid opgelegd. Een groot deel
van de bevolking had vertrouwen in deze nieuwe koers.
Bij Renner zijn de oorzaken te vinden van wat al snel na februari 1948 een
afgrijselijke politieke blunder zou blijken te zijn. Het vooroorlogse, democratische
Tsjechoslowakije was in september 1938 in München door zijn westerse bondgenoten
op Hitlers altaar geofferd ‘om de vrede te redden’. Voor de Tsjechen en Slowaken
betekende dat een ernstige teleurstelling in de westerse democratieën. Hun president,
Edvard Benes̀, ging hen daarna voor in een positieve opstelling tegenover de
Sovjetunie. Wij kunnen dat achteraf gemakkelijk naief noemen. Maar miljoenen
Nederlanders hoopten tijdens de oorlog ook op een blijvend goede samenwerking
tussen Oost en West als Hitler verslagen zou zijn. Hoop en geloof gingen trouwens
dikwijls, net als nu het geval is, hand in hand. En anders dan de Polen en Hongaren,
hadden de Tsjechoslowaken vóór 1945 geen onplezierige ervaringen met de Russen
opgedaan.
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Praag, augustus 1968

De kracht van het Tsjechoslowaakse communisme en het geloof in redelijkheid
en fatsoen, speelden in 1968 weer een grote rol. En weer waren de gevolgen
desastreus. In Tsjechoslowakije geloofden tijdens de Praagse Lente honderdduizenden
mensen dat het communisme van binnenuit te hervormen was; de inval van 21
augustus 1968 (alweer die 8, net als in 1938 en in 1948) vermorzelde ook deze illusie.

Levensstandaard
Hans Renner is, hoe Germaans zijn naam ook klinkt, Tsjechoslowaak van geboorte
en vond pas na de Sovjet-invasie van 1968 in Nederland zijn ‘tweede vaderland’.
Hij heeft een aardige, bondige geschiedenis van het naoorlogse Tsjechoslowakije
geschreven, bedoeld en geschikt voor een groot lezerspubliek. Toch mis ik wel wat
bij hem. Hij gaat nauwelijks in op de traditioneel gevoelige betrekkingen tussen de
Tsjechen en de Slowaken. Voorts is de economie duidelijk zijn zwakke kant. Op blz.
123-124 staat over de periode na 1968: ‘Aan de andere kant besloten de leiders de
levensstandaard aanmerkelijk te verhogen. Zo'n politiek bood hun aanzienlijke
voordelen. Zij vormde een probaat middel om een eventuele onrust onder de bevolking
te voorkomen en om aan de Tsjechoslowaakse burgers de behaalde resultaten van
het hercentraliseerde economische stelsel te etaleren. Bovendien had het bewind na
een lange reeks impopulaire maatregelen een tastbaar succes op binnenlands gebied
hard nodig. Gedurende de jaren 1970-1978 steeg de particuliere consumptie dan ook
met 36,5%.’
Ja, ja. Jaruzelski heeft na een reeks impopulaire maatregelen ook tastbare
economische successen nodig. Maar die vallen niet uit de hemel. Economische
problemen speelden in 1967-1968 al een rol in Novotný's val. En aan het einde van
de jaren zeventig gaat het opeens weer slecht met de econmie. Fikse prijsverhogingen
zijn het gevolg. De lezer blijft al met al met grote problemen zitten: Waarom kon
Husák de economische problemen na 1968 wegtoveren en waarom lukte dat in 1980
niet meer? Natuurlijk zijn er wel antwoorden op die vragen, maar Renner geeft ze
niet.
Mijn laatste punt is Charta 77. Renners verhaal hierover mist consistentie. Hij zegt
eerst dat we nergens, behalve in Tsjechoslowakije, zo'n hecht samenwerkingsverband
tussen de groep oppositionele ex-communisten en de andere activisten aantreffen.
Later zegt hij bij een felle discussie tussen Charta-ondertekenaars: ‘Het is niet de
bedoeling van de schrijver Charta 77 aan de lezer als een ruziënde debatingclub voor
te stellen.’ Hij meldt vol trots dat Charta 77 van alle mensenrechtenbewegingen in
Oost-Europa het langste leven beschoren was. Daarnaast zegt hij dat de documenten
van Charta helaas slechts in beperkte mate hun weg naar de samenleving vinden en
dat Charta een duidelijk intellectueel stempel draagt. Dat laatste wil hij Charta echter
niet ‘verwijten’ Nu kan van verwijten uiteraard geen sprake zijn, maar Renner lijkt
vooral in dit hoofdstuk meer betrokkene dan waarnemer.
Nu zal het zeker voor een ex-Tsjech moeilijk zijn een beweging als Charta rustig
te analyseren. De verscheidenheid van opvattingen die in een ééndenkenstaat de
kracht van de oppositie moet zijn, staat daar toch vaak onder grote spanningen. Wij
moeten, hoeveel sympathie wij ook voor Oosteuropese dissidenten hebben, die
spanningen en tegengestelde opvattingen nuchter in beeld brengen. Het Westen moet
weten dat de Tsjechische oud-communist en minister van Buitenlandse Zaken Hájek
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wonderen van Gorbatsjov verwacht en dat, om één voorbeeld te noemen, zijn
landgenoot, de katholieke, met veel kinderen gezegende, Vaclav Benda, weinig in
de Russische leider ziet. Het Westen moet ook weten dat de invloed van de godsdienst
in Tsjechoslowakije toeneemt. Al was het maar om te voorkomen dat links bij ons
straks schrikt, zoals toen het in 1980 ontdekte hoeveel de katholieke kerk voor de
Poolse arbeiders betekende.
■
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Innerlijke woekeringen van verdriet
Ineke van Mouriks brieven uit de potteuze subcultuur
Tropenritme door Ineke van Mourik Uitgever In de Knipscheer, 234 p.,
f 28,50
Bernadette de Wit
In Tropenritme vertelt de schrijfster Ineke van Mourik het verhaal van een reis naar
Indonesië. De ik-figuur, een lesbisch-feministe uit Nijmegen die sterke gelijkenis
vertoont met de auteur zelf, zit in een impasse en komt daar tijdens de reis bovenuit.
Alles in het studeervertrek van de ik-figuur staat stil. Steeds vaker ligt ze 's nachts
wakker en in één van die slapeloze nachten ‘denderde een kolossale vrachtwagen
met oplegger voorbij waarop over de hele breedte in grote letters stond: Fa.
Dooddeheeffer.’ Dit verontrust de ik-figuur, ze kent er een symbolische waarde aan
toe. In die situatie besluit zij met iemand uit het Nijmeegse potteuze circuit - door
haar Het Grijze Kind genoemd - op reis te gaan naar Indonesië.
Na een direct aan de lezer verteld eerste hoofdstuk volgt een stijlbreuk. De rest
van het boek bestaat uit brieven die de ik-figuur schrijft aan haar twee vriendinnen,
haar broers en aan Het Grijze Kind. Van meet af aan blijken de reisgezellinnen in
een curieuze relatie te zijn verwikkeld. Het Grijze Kind is de leermeester van de
ik-figuur en geeft haar opdrachten van therapeutische aard, die prompt en op de
voorgeschreven wijze worden uitgevoerd. De ik-figuur moet bij voorbeeld ‘leren
kijken’, mag niet meer lezen of studeren en moet met wildvreemde treinreizigers een
gesprekje aanknopen. In briefvorm brengt ze aan Het Grijze Kind verslag uit van
haar wederwaardigheden. Alles blijkt een voorbereiding het zijn op het vertrek naar
Indonesië, een land waar de ik-figuur van haar leermeester erg tegenop moet kijken,
omdat ‘Het Oosten’ hoger staat dan ‘Het Westen’.
Reeds de eerste brief, aan Het Grijze Kind, staat bol van de betogen van
uiteenlopende, levensbeschouwelijke aard. Zowel in die betogen als in de wijze
waarop de ik-figuur haar strijd voert tegen de impasse, toont zij zich een ideale
leerling. Behalve Het Grijze Kind blijken ook haar beide correspondentievriendinnen,
Orlando en De Oude Tovenaar - in wie de lezer moeiteloos Andreas Burnier herkent
- leermeesters. Als een echte leerling neemt de ik-figuur hun woordgebruik over. De
‘maskers van het patriarchaat’, de ‘antroposofische gebouwen’ en ‘stukken van de
wetenschap die zijn weggesneden, weggemoffeld’, het ‘Kwaad’, het ‘dagbewustzijn’
en het ‘masculinisme’ zijn niet van de lucht. Eenmaal in Indonesië, onder toezicht
van Het Grijze Kind en plaatselijke leermeesters, werkt de ik-figuur hard aan de
eliminatie van haar westerse, doorgerationaliseerde denken. Ze verdiept zich in
oosterse filosofieën, mediteert ijverig en probeert intussen haar leven te begrijpen.
Vooral de dood van haar zusje Désiree, bij een vliegtuigongeluk, blijkt debet aan de
ontstane impasse, al moeten ook enkele traumatische jeugdervaringen met een wreed
broertje niet worden uitgevlakt. In de loop van het boek slaagt de ik-figuur er eindelijk
in het rouwproces om haar zusje te beginnen.

Sprookjes
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Er wordt wel erg veel gepsychologiseerd en pseudo-diepgravend gezeverd in
Tropenritme. Al die antroposofische, feministische, oosterse en Dessauriaanse
uitweidingen maken het er ook niet levendiger op. Terwijl de vragen die mij al lezend
bezighielden - welke ontwikkeling maakt de ik-figuur nu precies door, hoe komt het
dat zij als gevorderde dertiger nog steeds leerling is en wat heeft de op het achterplat
beloofde ontwikkeling ‘binnen’ de vrouwenbeweging met dit alles te maken? - niet
worden beantwoord. Per slot van rekening wordt Tropenritme aangekondigd als
‘roman’.
Als groupie, tijdens een bijeenkomst ten huize van ‘professor Deschouwer’ (van
het college ‘De geschiedenis van de Bewustzijnsontwikkeling’), luisterde de ik-figuur
‘als een kind naar sprookjes. (...) Ik deed geen moeite om ze te begrijpen, ik liet ze
zonder reserve bij mij binnenstromen.’ Gold zulks soms ook voor de innemende
uitstraling van de professor? Kortom: was de ik-figuur nu groupie of niet? Ook in
de meditatielessen in Indonesië leert zij hoe zich ‘te openen, mijzelf in een toestand
te brengen waardoor ik als ontvanger fungeer.’ Over het waarom van deze
levenshouding tast de lezer in het duister. Toch had Van Mourik in haar brieven
voldoende aanknopingspunten kunnen vinden. Veelzeggend vond ik de observatie
van de ik-figuur over haar kinderdromen, waarin ze nog zelf stappen ondernam om
zich te bevrijden en verder te komen. Echter, in de ‘waakdromen’ die ze als
volwassene heeft, ‘moet iemand anders mij “redden”, mij zien, mij herkennen.’ Een
frappanter voorbeeld van het door Colette Dowling uitgevonden Assepoester Complex
(volksziekte nummer één voor vrouwen) ben ik niet vaak tegengekomen. Zou hier
de sleutel liggen tot de verklaring van de leerling-leermeestersverhouding?
In vogelvlucht wordt de voorgeschiedenis van de ik-figuur aangestipt. Zijdelings
betrokken bij het studentenverzet in Nijmegen, onderdeel van Flower Power ter
plaatse, aan de drank in nachtcafés van laag allooi, naar de Verenigde Staten ten tijde
van Woodstock. Terug in Nederland volgde de aansluiting bij de kraakbeweging en
het feminisme. Terugkijkend op die episode ziet de ik-figuur hoe haar
Vervolg op pagina 12

Brieven

Hollende Meisjes
In mijn jaarlijkse top-tien van ongewenste intimiteiten prijkt al jarenlang Renate
Dorrestein op een eerste plaats. Bij elke uithaal die ze doet naar ‘onze’ mannenwereld
voel ik mezelf altijd persoonlijk geraakt en dat terwijl ik me niet eens kan
vereenzelvigen met het type man waar zij altijd zo op afgeeft. Zelfs in de voor
scholieren bestemde boekenbijlage van Vrij Nederland (1-10-'88) kan ze haar
verslaving niet verbergen: er zijn te weinig vrouwelijke hoofdpersonen in de literatuur!
‘Zou de aanwezigheid van het meisje in de letteren misschien iets minder vluchtig
zijn wanneer zij er ook in het echte leven niet voortdurend vandoor hoefde te hollen,
zo hard zij maar kan?’ Aldus Dorrestein, die het echte leven ziet als een verfoeilijk
schouwspel waarin mannen met hun pik uit hun broek door bossen hollen om een

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

vluchtend meisje te achterhalen. Ze bespaart ons de details van de ontknoping als
hij haar te pakken krijgt, gelukkig. Wel schrijft ze, dat ‘het meisje de favoriete hobby
van vele, vele Nederlanders (lees: mannen) is’.
Arme mevrouw Dorrestein, als u zichzelf beschouwt als een hollend meisje, weet
dan dat u met uw bekrompen wereldvisie allang een eenrichtingsstraat bent ingeslagen
(om u te dienen: de Hannes Meinkemasteeg), waar echt geen enkele man u achterna
zal hollen. En doe ons allen een plezier: blijf rennen!
Utrecht
Gaston Melis

Thrillers
Volgens Janwillem van de Wetering is De macht van het niets (Siderius & Siderius,
f 17,50) een soortement thriller en daarin heeft hij gelijk. Het boek is geschreven
door een lama die onder de hoede werd genomen van een Franse ontdekkingsreizigster
die volledig verslingerd raakte aan Tibet. Van de Wetering, die ook voor de vertaling
zorgde, legt op zijn aanstekelijke Wammes-Waggeltoon de wordingsgeschiedenis
van het boek uit. Alexandra David-Neel en lama Yongden schreven het boek in 1954
en tot mijn verrassing zijn er al twee Nederlandse drukken verschenen. De zoekers
naar de grond van het bestaan raken meer bevredigd door het verhaal dan de
liefhebbers van een goede intrige. Het boek vertelt de belevenissen van een bediende
van een lama die jacht maakt op de moordenaar van zijn meester. Onderweg komt
hij diverse sektariërs tegen die hem het lied van schijn en wezen voorzingen.
Zenmeester, tantrische goeroes en ook nog Amerikaanse missionarissen komen in
het verhaal voor. Het kindeke Jezus laat zich echter niet zien.
Als er iemand met beide benen stevig op de grond staat, of misschien beter gezegd
met vier, dan is het Dick Francis. Zijn personags twijfelen geen moment aan hun
waarneming van de realiteit. In Op hol (De Arbeiderspers, f 29,50) weet de
kerngezonde Kit Fielding een melodrama tot een goed eind te brengen. In dit avontuur,
dat in het Engels Bolt heet, wordt een oude Franse patriciërsfamilie afgeperst. Doel
van de schurk is van de heer des huizes een handtekening te bemachtigen die het
mogelijk maakt om wapens te fabriceren. Fielding is de jockey van de familie die
bijna geheel eigenhandig hiervoor een stokje steekt. Het lijkt erop dat de helden van
Francis in zijn latere boeken steeds probleemlozer door het leven gaan. Dit maai
hindert de hoofdpersoon alleen de onzekerheid of zijn liefde wordt beantwoord. Bij
gebrek aan lijfelijkheid op dit terrein doet de hoofdpersoon zich dat zelf aan. Het
verhaal zelf is een draak eerste klasse, maar Francis weet het bestaan met paarden
altijd genoegelijk te vertellen en ook altijd boeiende geweldscènes te verzinnen. Aan
het eind van het verhaal loopt alles natuurlijk goed af, hoewel Francis voor zijn doen
nog een moreel bedenkelijke keuze laat maken.
De omslag van The Butterfly Plague van Timothy Findley (Arena, f 20,85) ziet er
leuk uit en lijkt ontworpen door een lerares nuttige handwerken met een voorkeur
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voor deze schubvleugeligen met hun roltong. De achterkant beloofde moord en
doodslag, maar in werkelijkheid is het verhaal bizar en moeilijk te plaatsen. Het
speelt zich af in Hollywood en omgeving in 1938. De jodenvervolging in Duitsland
heeft er mee te maken, maar wat doet een man met de gevreesde bloederziekte er
verder toe en waarom stort een komiek uit de tijd van de stomme film zich voor een
trein en is de Olympische zwemster die net uit Berlijn terug is nu wel of niet malende?
Ondertussen vindt er een vlindertrek plaats zoals men eigenlijk nog nooit heeft
beleefd. De schubben van de beestjes dwarrelen als roos door de lucht en daarom is
de zelfmoord van een filmster die zich aan bonbons overeet misschien ook niet
ongewoon. Voorde gewone misdaadlezer lijkt het net alsof Sybren Polet ook een
keer een poging heeft gewaagd. Zelf verloor ik diverse malen de strijd van dit boekje
en viel op de bank in een gezonde slaap en dat is ook wat waard.
Tijdens het lezen van When The Fat Man Sings van William Murray (Bantam, f
13,95) had ik de hele tijd het gevoel dat Archie Goodwin, de privé-secretaris van de
dikke Nero Wolfe, aan het woord was. Goochelaar ‘Shifty’ Lou Anderson zou zijn
broer kunnen zijn. Net als Goodwin is hij een ontzettende kletsmajoor zonder dat je
het gevoel krijgt dat het verhaal er ook maar een centimeter mee vooruit komt. Op
toevallige wijze raakt de goochelaar in gezelschap van een Italiaanse operazanger
die behalve aan Puccini. Verdi en consorten ook aan gokken is verslaafd. Dat leidt
tot een met Italiaanse woorden en kreetjes doorspekt verhaal alsof je naar een
STER-spot voor pasta zit te kijken. Een mallotige intrige over een dodelijke
familieruzie moet het verband in het geheel houden, maar gelukkig besefte de auteur
dat een goochelaar die van wijntje en trijntje houdt misschien wel meer de moeite
waard was. Als hij werkelijk niet meer weet hoe het verhaal verder moet, verzint
Murray een aanstekelijke scène of geheel ten einde raad last hij een moppentapper
in. ‘Bravo, mago! Che meraviglia!’ roept de tenor uit, maar een andere keer zegt hij:
‘Mio dio. Che stronzo!’ en daar was ik het meer mee eens.
Death On Account van Margaret Yorke (Penguin, f 15,25) is een onschuldig boekje
over de avonturen van een bankbediende die de wereld wil laten zien dat hij ook nog
bestaat. Hij zit vreselijk onder de plak van zijn vrouw en op zijn werk nemen ze hem
ook al niet serieus en dat hij handig is met schaaf en beitel en leuke meubeltjes kan
maken, telt evenmin. Op een dag berooft hij zijn eigen bank, maar wat een triomf
had kunnerrzijn, ontpopt zich alleen maar tot een tragedie. Yorke begon haar
schrijversloopbaan met romans over familiedrama's en dat is te merken. Ze heeft een
goed oog voor alle ditjes en datjes uit het dagelijks leven. Echt spannend is dit verhaal
niet, maar wel leuk als je even een moment voor jezelf hebt.
THEO CAPEL
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Een ijzervreetster, maar geen dilettante
Wio Joustras verontwaardiging over het thatcherisme
Margaret Thatcher Een portret van Engelands IJzeren Dame door Wio
Joustra Uitgever Balans, 174 p., f 24,50
Henk Overbeek
Op 13 oktober 1925 werd in het Engelse dorpje Grantham een meisje geboren dat
een grote loopbaan tegemoet ging: Margaret Roberts. Haar wieg stond in de
eenvoudige bovenwoning van de methodistische dorpskruidenier Alfred Roberts,
van wie Margaret dan ook al van jongs af aan de beginselen van de economie mee
kreeg. Haar jeugd speelde zich in een beschutte, haast idyllische sfeer af, en haar
schoolloopbaan verliep via lagere school en gymnasium redelijk voorspoedig. Daarna
ging zij scheikunde studeren aan het prestigieuze Somerville College van de
universiteit van Oxford, voorportaal bij uitstek van de Britse heersende klasse. Haar
politieke voorkeur ging, in tegenstelling tot die van de grote meerderheid der
studenten, niet uit naar de Labourpartij, maar naar de Conservatieven. In 1946 werd
Margaret Roberts gekozen tot de eerste vrouwelijke voorzitter van de Conservative
Association in Oxford. In deze jaren nam ze zich definitief voor een carrière in de
politiek na te streven, en daartoe ging ze na beëindiging van de scheikundestudie
rechten studeren. In 1949, drieëntwintig jaar jong, werd zij voor de eerste maal
gekozen tot Conservatief kandidaat voor een zetel in het Lagerhuis. Hoewel het ging
om een van oudsher ‘veilige’ Labour-zetel (Dartford) slaagde zij er toch in om bij
de verkiezingen van 1950 en 1951 de achterstand op Labour voor een groot deel in
te lopen. Met die prestatie had zij de aandacht van de partij voorgoed op zich
gevestigd. In december 1951 trouwde Margaret met de welgestelde, tien jaar oudere,
Denis Thatcher; in augustus 1953 kreeg het echtpaar Thatcher een tweeling, dochter
Carol en zoon Mark; en nog in hetzelfde jaar rondde Margaret haar rechtstudie af en
was zij klaar voor de verwezenlijking van haar droom.
Voor wie de (politieke) levensloop van deze Margaret Thatcher wil kunnen nalezen
in een vlot geschreven boekje is het onlangs verschenen portret van Thatcher door
de Londense Volkskrant-correspondent Wio Joustra een goede keus. Het boek staat
vol aardige wetenswaardigheden die met vaardige pen zijn neergeschreven. De
herkomst van haar bijnamen komt goed uit de verf. In het kabinet van Heath
(1970-1974) wordt Thatcher minister van Onderwijs. Wegens het afschaffen van de
gratis verstrekking van schoolmelk heette zij al snel Thatcher de Milksnatcher. En
in 1976 pleit zij in een speech voor een krachtige anti-Sovjetpolitiek, die haar in
Moskou (en spoedig elders) de bijnaam ‘de IJzeren Dame’ oplevert. Ook de voor de
opkomst van het Thatcherisme wellicht beslissende episode wordt goed behandeld:
de winter van 1973-74, waarin de mijnwerkers het land aan de rand van de afgrond
brengen. Heath toonde zich onmachtig het tij te keren en wendde zich in februari
1974 tot de kiezers met de vraag: ‘Wie regeert Groot-Brittannië?’ Wat echter een
retorische vraag had moeten blijven werd door de kiezers als een bewijs van
onvermogen opgevat en de Tory's werden van de regeringsbanken verdreven. Voor
Thatcher betekende deze episode een traumatische ervaring, die haar verdere politieke
leven zou blijven beheersen. In 1975 werd zij, tot verbazing van vriend en vijand,
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gekozen tot nieuwe leider van de Conservatieve Partij, en vanaf die datum toog zij
aan het werk om de smet van 1974 uit te wissen en het land voor eens en voor altijd
te bevrijden van het vermaledijde socialisme. Sinds 4 mei 1979, toen Thatcher de
eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië werd, staat de Britse politiek in het
teken van de geleidelijke verwezenlijking van de politieke droom van Margaret
Thatcher.

Margaret Thatcher
FOTO ABC

Hoe aardig het boek van Joustra die verwezenlijking ook verhaalt, een grondige
analyse van de historische achtergronden van het Thatcherisme zal men er vergeefs
in zoeken. En ook voor een serieuze politieke biografie is zijn aanpak te oppervlakkig
en anekdotisch. Een politieke biografie schrijven van een nog actief politicus is een
hachelijke onderneming. Bij gebrek aan toegang tot de archieven dient de biograaf
zich te behelpen met gesprekken met (veelal ook nog actieve) andere politici, en met
de geschriften van de belangrijkste betrokkenen. In het geval van Thatcher zijn de
problemen zo mogelijk nog groter: haar carrière heeft het hoogtepunt mogelijk nog
niet eens bereikt, zij heeft zelf niets geschreven, en de enige top-politici die over
haar uit de school durven klappen zijn diegenen die in een eerder stadium wegens
‘karakterzwakte’ op een zijspoor werden gerangeerd en die dus niet onmiddellijk als
strikt onpartijdige getuigen aangemerkt kunnen worden. In zulke omstandigheden
is het wel zeer moeilijk voor de biograaf om de nodige distantie in acht te nemen tot
het voorwerp van zijn studie.
Joustra heeft deze problemen voornamelijk opgelost door te doen alsof ze niet
bestaan. Zo lijkt zijn voornaamste bron, afgezien van verwijzing achterin het boek
naar een vijftal recentelijk in Groot-Brittannië verschenen biografieën (vooral gebruikt
om de jaren voor 1975 enige inhoud te geven) het archief te zijn van zijn eigen
Volkskrant. Archieven van Britse kranten en de boeken die door ex-Thatcher-ministers
als Pym en Hesseltine werden geschreven lijken aan zijn aandacht te zijn ontsnapt.
Bepaald storend is verder het feit dat Joustra zich vaak te zeer laat leiden door zijn
persoonlijke afkeer van en morele verontwaardiging over Thatchers politiek, hetgeen
geen afgewogen oordeel oplevert.
Een ander probleem is Joustra's anekdotische aanpak, die ertoe leidt dat essentiële
elementen van de politiek van Thatcher niet of nauwelijks aan de orde worden gesteld.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de ontmanteling van de grootstedelijke
(meestal door links gedomineerde) raden zoals de Greater London Council, een
ontmanteling die door oud-premier Heath als een aantasting van de democratie werd
betiteld. Ook de essentiële problematiek van het racisme en de immigratie wordt
door Joustra slechts ter zijde aangestipt. Zo vermeldt hij dat ten tijde van de vlucht
uit Idi Amins Oeganda van tienduizenden Aziaten de immigratiewetgeving aanzienlijk
werd versoepeld, iets waar Thatcher zich als oppositieleider tegen keerde. Het
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tegendeel was echter het geval: de binnenkomst van zo veel gekleurde houders van
een Brits paspoort (want daarom kon men ze niet tegenhouden) leidde tot de roep
om verscherping van de immigratie wetten. Thatcher zette als premier in 1980 met
de nieuwe Nationality Act zelf de kroon op het werk: ingezetenen van het Gemenebest
verloren hun Britse nationaliteit waardoor het ‘probleem’ zich niet meer kon voordoen.
Bij zijn behandeling van de Falkland-oorlog (een hoofdstuk van negen bladzijden)
vermeldt Joustra zonder verdere details dat de Argentijnse kruiser ‘Belgrano’ tot
zinken werd gebracht (Gotcha!, zoals de kranten uitriepen). Hij vertelt er echter niet
bij dat dit gebeurde toen de Belgrano (met honderden opvarenden) op weg was naar
de thuishaven Buenos Aires, en zich buiten de door de Britten ingestelde oorlogszone
bevond, en dat het bovendien juist gebeurde op het moment dat een diplomatieke
oplossing onder handbereik leek te zijn. Maandenlang beheerste de Belgrano-affaire
daarna het politieke leven in Groot-Brittannië. De topambtenaar van Defensie Clive
Ponting moest terechtstaan wegens schending van de beruchte ‘Official Secrets Act’
omdat hij documenten aangaande de beslissing de Belgrano tot zinken te brengen
had doorgespeeld aan het Labour-parlementslid Tam Dalyel. Over deze voor de
politieke stijl van Thatcher zo typerende gebeurtenissen vindt men in het boek van
Joustra geen woord.

Anticommunisme
Nog afgezien van dergelijke omissies en onjuistheden biedt Joustra's visie op het
thatcherisme de lezer geen verdiept inzicht. Op het terrein van de buitenlandse politiek
wordt Thatcher afgeschilderd als een wat onwetende (bijna domme)
anticommunistische ijzervreter die terug wil keren naar de jaren van weleer. Die
elementen zijn zeker aanwezig in Thatchers buitenlandse politiek: het is echter een
misvatting te menen dat ze er de kern van uitmaken. De buitenlandse politiek van
Groot-Brittannië onder Thatcher is absoluut geen anachronisme. Thatcher heeft
(misschien wel haars ondanks) een belangrijke rol gespeeld als intermediair tussen
de Verenigde Staten onder Reagan enerzijds en West-Europa anderzijds en daarmee
een niet te ontkennen bijdrage aan de continuïteit van de Atlantische alliantie geleverd.
Bovendien heeft Thatcher door het op de spits drijven van de kwestie van de Britse
bijdrage aan de EG (‘I want my money back’) indirect een doorbraak geforceerd in
het Westeuropese integratieproces, door af te dwingen dat aan de explosieve groei
van de landbouwuitgaven een halt toegeroepen werd. Hoe men daarover ook mag
denken, men kan deze politiek niet afdoen als het werk van een dilettante.
De binnenlandse realiteit van het Thatcherisme wordt door Joustra zeer zwart
afgeschil-
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derd. En inderdaad, de rijken werden (veel) rijker, de armen werden talrijker en
armer, de werkloosheid steeg in de jaren 1980-1982 tot enorme hoogte, de industriële
produktie stortte in. Groot-Brittannië is een land van twee naties geworden: Arm en
Rijk, Noord en Zuid, Labour en Conservatief, stad en ‘country-side’. Me or the
Marxists, zoals een verkiezingsleus uit 1983 het formuleerde. Maar de realiteit is
evenzeer (iets dat Joustra, enigszins verblind door zijn morele verontwaardiging,
niet kan vermelden) dat Thatchers Engeland in de afgelopen vijfjaar van alle
Noordwesteuropese landen de hoogste groei van het nationaal inkomen en de sterkste
toename van de industriële arbeidsproduktiviteit heeft bereikt, gepaard gaande met
een snelle toename van het aantal banen en een daling van de werkloosheid die veel
sterker is dan in Nederland.
Zoals Joustra Thatcher terecht voorhoudt, alles is niet óf zwart óf wit: er bestaan
in de werkelijkheid voornamelijk vele tinten grijs, en een gedegen analyse van het
fenomeen Thatcher vraagt daarom meer dan dit boek ons kan bieden.
■
Henk Overbeek is verbonden aan de vakgroep Internationale Betrekkingen en
Volkenrecht van de Universiteit van Amsterdam.

Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
De weg naar de Ardennen door Jos Vandeloo. Meulenhoff, f 29,50. Roman over
een zoektocht naar een vroegere geliefde.
Een jaar boek samengesteld door Aad Nuis, Jaap Goedegebuure en Jos Borré.
Aramith/Dedalus, f 21,50. Overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literatuur 1988.
Fontana door Ben Borgart. De Bezige Bij, f 26,50. Borgarts vertrouwde alter ego
Cuzzi gaat op zoek naar zijn Italiaanse roots. Roman.
De gospel volgens John Pearson door Zora Neale Hurston. Vertaling Cecilia Tabak.
In de Knipscheer, f 29,50. Roman over een zwarte man in Georgia rond de
eeuwwisseling die het van klusjesman tot dominee brengt.
De meter van Napoleon door René Huigen. In de Knipscheer, f 25,-. Debuutroman
over vijf bijna-dertigers en hun verwikkelingen.
Logboek van een narrenschip door Guido van Heulendonk. Houtekiet, f 24,50.
Roman waarin de hoofdfiguren met elkaar te maken krijgen door het carnaval.
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Hendrik Brugmans. Wij Europa opgetekend door Hanna Kirsten.
Kritak/Meulenhoff, f 39,50. Memoires van een Belgische socialist die zich gedurende
een halve eeuw beijverde voor emancipatie en Europees federalisme.
Mysterieuze moleculen van leven en dood door Wilfred Kruit. Aramith, f 29,90.
Over de werking van kankergen en aids virus.
Waldheim. De ontbrekende jaren door Robert E. Herzstein. Vertaling Jan Smit.
Sijthoff, f 29,90. Een onderzoek naar het verleden van Waldheim.
Psychiatrie in de praktijk door dr. J.C.R.M. Verhuist. Wolters-Noordhoff, f 24,50.
De auteur behandelt de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden en gaat in
op de omgang met de patiënt.
Esoterisch denken door Martin Boot. Servire, f 24,50. Een poging om de esoterie
te ontdoen van onnodige poespas.
Adams dagboek door Knut Faldbakken. Vertaling Paula Stevens. Conserve, f 42,50.
Drie mannen houden een dagboek bij over hun verhouding tot dezelfde vrouw.
Witte bomen door John Ed Bradley. Vertaling Rob van Moppes. Amber, f 34,50.
Amerikaanse debuutroman over een jongeman die moet afzien van een
sportheldcarrière en zich door een familietragedie gedwongen ziet naar zijn ouderlijk
huis terug te keren.
De moord in de via Belpoggio en andere verhalen door Italo Svevo. Vertaling
Frédérique van der Velde. Goossens, f 29,50. Verhalenbundel.
Bloesems van bloed door Ngugi wa Thiong'o. Vertaling Annelies en Karel Roskam.
In de Knipscheer, f 45,-. Roman over de onafhankelijkheidsstrijd van Kenia gezien
vanuit de ogen van de bewoners van een Keniaans dorp.
Vanille en andere smaken door Anja Meulenbelt. Contact, f 24,90. Over vrouwen
en seksualiteit in de jaren tachtig, met interviews van Ariane Amsberg.
Perestrojka of Destrojka door Robert van Voren. Buijten & Schipperheijn, f 19,50.
De Sovjetunie op weg naar de eenentwintigste eeuw.
Orpheus' hoofd door Russell Hoban. Vertaling Han Visserman. Amber, f 27,50.
Een moderne versie van de klassieke Orpheus-mythe.
Glossen en Schelfhoutjes door Willem Brakman. Kwadraat in de serie Faits Divers,
f 12,50. Essays over literatuur.

Best verkocht
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VN-top-10 fictie
1. (4)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (1)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

3. (8)

A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit
een dag (Querido, f 15,-, geb. f 34,50)

4. (3)

Marten Toonder, Als dat maar goed gaat
(De Bezige Bij, f 21,50)

5. (5)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Ambo/Agathon, f 35,50)

6. (4)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

7. (7)

Roald Dahl, De boekhandelaar en de
chirurg (Meulenhoff, f 16,90)

8. (9)

Rutger Kopland, Herinneringen aan het
onbekende (Van Oorschot, f 14,90)

9. (6)

Marten Toonder, Als je begrijpt wat ik
bedoel (De Bezige Bij, f 10,-)

10. (10)

Marilyn French, Ruimte voor vrouwen
(Veen, f 14,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

3. (3)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

4. (7)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

5. (-)

Edo Sprong, Alles in de hand (Tirion, f
19,50)

6. (7)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

7. (5)

J.M.A.H. Luns, Gelooft u mij, het was
een genoegen (Sijthoff, f 22,50)
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8. (10)

Bert Molenaar, Interviewers ondervraagd
(Aramith, f 19,90

9. (-)

Simon Schama, Overvloed en onbehagen
(Contact, f 59,90)

10. (-)

Bart Vos, Himalayadagboek (Nijgh &
Van Ditmar, f 29,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
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17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Raar allegaartje
‘Een ding van schoonheid is een blijvende vreugde,’ zegt de dichter, maar hij zei het
ver vóór de twintigste eeuw. Want als het ding in kwestie maar genoeg gefotografeerd,
gekopieerd en geïmiteerd wordt, blijft het weliswaar mooi, maar neemt de vreugde
in hoog tempo af. Het stemt droef om midden in een provincieboetiek, op een
verhoging en indirect verlicht, een replica van een slaapkamerstoeltje van Mackintosh
te zien staan, een ikoon van goede smaak. Bij een overmaat aan erkenning, lijkt het,
vlucht de schoonheid achter het mombakkes van de kitsch en wordt het steeds
moeilijker door dat masker heen te kijken.
Tot een jaar of vijftien geleden was de naam van Charles Rennie Mackintosh
(1868-1928). Schots meubelontwerper en architect, betrekkelijk onbekend. Door
spectaculaire veilingopbrengsten van enkele van zijn meubels kwam daar verandering
in. Nu zijn er maar liefst drie firma's, in Italië, Spanje en Japan, die zich bezighouden
met het namaken van die meubels, de ellendige Mackintosh-derivaten die een firma
als Habitat op de markt brengt nog buiten beschouwing gelaten. De, achteraf gezien
twijfelachtige, verdienste een compleet overzicht van Mackintosh' meubels en
interieurontwerpen te hebben samengesteld, komt toe aan Roger Billcliffe. Het is
een monument van een boek, waaruit een slap, voor de ramsj vervaardigd aftreksel
nu als ‘aanbieding’ in de Nederlandse boekhandel ligt. Billcliffe schreef ook het
voorwoord bij Patrick Nuttgens' (red.) Mackintosh & his Contemporaries (John
Murray; 160 p., f 76,40). Een bundeling van voordrachten, gehouden in 1983 op een
Mackintoshsymposium in Glasgow en voor de gelegenheid (honderdtwintig jaar na
M.'s geboorte en zestig jaar na zijn dood, ochoch...) van een kaft voorzien. Het is
een raar allegaartje dat geenszins beantwoordt aan de suggestie die de titel wekt. Er
komen tijdgenoten ter sprake, zeker, en voor het merendeel waren ze architect, ook
dat, maar behoudens een enkele uitzondering (Olbrich) wordt nergens aannemelijk
dat zij een wezenlijke invloed op Mackintosh hebben gehad of Mackintosh op hen.
Zo bezien had het boek even goed een reeks opstellen kunnen bevatten over met
Mackintosh contemporaine geleerden, politici of kerkvorsten. (Er komt nog bij dat
het wat gênant is dat een Fransman uitgerekend schrijft over zijn landgenoot Guimard,
een Hongaar over zijn landgenoot Ödön Lechner, een Spanjaard over zijn landgenoot
Gaudt; een Nederlandse bijdrage aan dit symposium had geen ander onderwerp
kunnen hebben dan Berlage.)
De stukken die hout snijden, zijn die over Mackintosh zelf (Andrew MacMillan)
en over zijn voorlopers in Schotland (David Walker); de rest is soms interessant

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

(John Archer over de onderschatte Edgar Wóod, mooi! - maar wat doet het in deze
bundel?) en vaker niet zo interessant. Een veel bruikbaarder boek was ontstaan, als
men zich beperkt had tot Mackintosh' sociale en artistieke milieu, dat van de
tijdgenoten met wie hij rechtstreeks te maken had: zijn opdrachtgevers, vrienden,
naaste collega's. Dat zou de aanzet kunnen vormen voor die ene goede biografie die
nog ongeschreven is. Want die verdient een figuur, over wie de Fransman
Mallet-Stevens, architect met een feilloos oog voor kwaliteit, opmerkte: ‘Als ik God
was, zou ik ontwerpen als Mackintosh!’
HWB

Revolutionair spervuur
‘Een verhoogd gevoel voor de eigen tijd’: zo omschrijft Mikhail Guerman de
heersende teneur onder de schilderijen, te zien in het boek Soviet Art 1920's-1930's
(uitgeverij Sovietsky Khudozhnil, Moskou/Harry N. Abrams New York, f 49,50).
Het boek fungeert als catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling die in november
opent in het Russisch Museum in Leningrad, gelijktijdig met een retrospectieve van
Malewitsj. Guerman haalt met zijn uitspraak een oud cliché uit de sloot waarvan je
je kunt afvragen wat het eigenlijk betekent, maar als je de afbeeldingen in dit boek
bekijkt is het duidelijk dat het zoeken naar ‘symbolen van een nieuwe tijd’ in de
Russische kunst uit deze periode meer dan ooit tot probleemstelling werd verheven.
De tentoonstelling behelst een inventaris van alle collectieven en verenigingen van
Russische kunstenaars in de gegeven periode, plus een aparte categorie individuen
die niet ondergebracht konden worden bij deze of gene stroming. Elk collectief
beijverde zich in geëxalteerde termen tot het verkopen van de laatste Ultieme
Waarheid, of het nu ging om ‘de bevrijding van de schilderkunst uit haar
onderworpenheid aan voorgebakken vormen van realiteit’ (het Suprematisme) of om
‘het transformeren van de authentieke revolutionaire realiteit tot realistische vormen,
begrijpelijk voor de brede massa der arbeiders’. Het geheel in kleur uitgevoerde
beeldkatern bestaat uit een bombardement van dicht opeengepakte afbeeldingen, die
variëren van abstract analytisch kubisme tot arbeidersrealisme, met tussen de twee
in een flinke hoeveelheid landschappen, stillevens en portretten, geschilderd in een
min of meer naïeve stijl. Naast veel onbekende namen zijn er tot nu toe onbekende
schilderijen van bekende schilders te zien, zoals een aantal in mijn ogen buitengewoon
lelijke Kandinsky's en een stoere Arbeidster van Malewitsj, gemaakt na 1932 toen
abstract niet meer mocht. Al voordien, maar vooral nadien is veel sprake van
ceremonieën, leiders, arbeiders en militaire overwinningen; het hoofd van Lenin
verschijnt eenmaal maan-geel tussen boerenafgevaardigden op een schilderij van
Sergeï Gerasimov, het hoofd van Stalin éénmaal lachend boven de feestende boeren
op een schilderij van Arkady Plastov. De overheersende schilderstijl, alle hevige
ideologische meningsverschillen ten spijt, is hoekig en kleurig, maar tussen het
spervuur der collectieven kom je regelmatig iets tegen dat eerder liefelijk dan
revolutionair genoemd mag worden, en dat ‘een kalme en onbevooroordeelde taxatie’
van het werk uit deze tijd en plaats wel rechtvaardigt, zoals een mooi stadsgezicht
van Victor Prosjkin uit 1935 en een prachtige illustratie van El Lissitzky voor een
joods kinderboek. In elk geval geeft dit boek - en naar ik aanneem de tentoonstelling
- een levendig beeld zo niet van ‘de tijd’, dan toch van hoe men in het toenmalige
Rusland meende dat de moderne tijd, vertaald in artistieke termen, eruitzag.
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MH

Naïeve diepzinnigheid
Wat de aanleiding is om elf jaar na de oorspronkelijke Zweedse uitgave een bundel
beschouwingen van Per Wastberg, journalist en medewerker van Amnesty
International uit te brengen in Nederland, is me een raadsel. Barsten in de aarde
(Meulenhoff, f 44,50) gaat, zoals de ondertitel al aangeeft (Ontmoetingen met Afrika)
over Afrika. Zou er dan toch eindelijk een Afrika-Welle aankomen in de Nederlandse
uitgeverijen, voortkabbelend op het succes van Karen Blixen en Out of Africa? Dat
lijkt me twijfelachtig, en in ieder geval beperkt die zich voornamelijk tot het opdiepen
van oude manuscripten, zonder veel aandacht, behalve bij een paar kleine uitgevers
met een Derde-Wereldfonds, voor Afrikaanse literatuur of voor de visie van
hedendaagse auteurs op Afrika. Als Wastbergs boek exemplarisch is voor deze nieuwe
belangstelling voor Afrika, dan moeten we het ergste vrezen. Want ondanks zijn
eerbiedwaardige staat van dienst en het feit dat hij in de strijd tegen de apartheid
vanaf het begin aan de goede kant stond (toen dit nog niet salonfähig was), vormt
zijn boek een aaneenrijging van weinig vernieuwende platitudes. Wel lardeert hij
zijn betoog met mooie beschrijvingen van het Afrikaanse landschap en poëtische
observaties van details zoals insekten of geluiden, zodat het geheel zeker niet onprettig
leest. Maar wie op zoek gaat naar Wastbergs visie op Afrika komt niet verder dan
een aantal algemeenheden (gebrek aan leiderschap, de koloniale erfenis, de
vooroordelen van blanke settlers en ontdekkingsreizigers), zonder dat ook maar een
werkelijke poging wordt gedaan om oplossingen aan te reiken. En de naïviteit
waarmee hij af en toe de lof zingt van het ANC komt nu, ruim tien jaar na dato, wel
heel schrijnend over. De auteur presenteert zich als filosoof die graag de grote denkers
op Afrika wil loslaten. Maar verder dan diepzinnigheden als ‘een pessimisme van
het denken en een optimisme van de wil... een dualisme van hoop en twijfel’ komt
hij niet. En dat is jammer, want over Afrika valt, ook literair, nog wel meer te zeggen.
LF

Gedaanteverwisseling
Onder de naam Barbette maakte een Amerikaanse artiest in de jaren twintig furore
in Parijs. Jean Cocteau schreef er een schitterend essay over. Man Ray maakte een
aantal foto's van dit optreden in travestie. Die foto's zijn nu voor het eerst te zien,
samen met het door Ko Dieleman vertaalde Cocteau-essay, in een smaakvolle uitgave
van Uitgeverij De Woelrat (f 22,50). ‘Als Barbette opkomt betovert hij meteen,’
schreef Cocteau. ‘Het gebeurt ineens en met zo'n kracht, dat hij alleen aan zijn werk
als evenwichtskunstenaar zal kunnen denken. Vanaf dat ogenblik dienen zijn
mannelijke gebaren hem, in plaats van hem te verraden.’ De wonderlijke
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tweeslachtigheid van Barbette fascineert inderdaad onmiddellijk als je Ray's
schitterende foto's ziet. Op de omslag van het boekje zien we Barbette bij het
omkleden gefotografeerd. In toegewijde aandacht maakt hij een jarretel knoopje vast,
zijn armen zijn mannelijk en gespierd, zijn torso wonderlijk blank. Het gezicht is dat
van een vrouw. Cocteau vond de gedaanteverwisseling van de acrobaat tot Barbette
- hij was erbij - angstaanjagend: ‘Pas door het opzetten van zijn blonde pruik,
bijeengehouden door een eenvoudig elastiekje rond zijn oren, zal hij met een boeket
sneeuwwitte naalden in zijn mond tot in de puntjes de houding aannemen van een
vrouw, die haar kapsel opmaakt. Hij staat op, wandelt en doet zijn ringen aan. De
gedaanteverwisseling is gelukt. Jeckyll is Hyde. Ja, Hyde! Want ik ben bang. Ik draai
me om. Ik doof mijn sigaret. Ik zet mijn hoed af.’ Man Ray heeft verschillende
momenten in Barbettes voorstelling gefotografeerd. We zien hem bijvoorbeeld de
laatste trede afstappen van de trap waarlangs hij is opgekomen: een stijve pop in een
veren jurk met een enorme pluim op het hoofd. Twee pagina's verder vervluchtigt
hij bijna, in vrouwelijke pose voor een donker decor: de draad waarop hij balanceert
is nauwelijks zichtbaar. In zijn essay probeert Cocteau het succes van Barbette te
ontleden alsof hij een mysterieuze machine is waarvan het raderwerk op het eerste
gezicht niet valt te doorgronden. Barbette bedriegt, net als bijvoorbeeld de
schaakmachine van Maelzel bij Edgar Allan Poe, voortdurend het oog van de
toeschouwer. Als hij zich lijkt te ontmaskeren door zijn pruik na het koorddansen af
te zetten, gaat de voorstelling volgens Cocteau gewoon door. Op dat moment vertolkt
Barbette ook een (mannen)rol: ‘Kijk eens naar de laatste krachttoer: weer man worden,
terwijl het niet voldoende is de film terug te draaien. De waarheid moet nog steeds
vertaald worden en er blijven uitzien als kon ze op gelijke hoogte met de leugen
staan.’
AJ
Oplossing Geletterd? 100
Boekenbijlage van 8 oktober (Tennis)
1. ‘2-5 voor Reep en Lenie. Ze gaan er gloeiend aan’: Cissy van Marxveldt, Een
zomerzotheid;
2. ‘Betty, Matty, Jan van Ratburgh en ik hingen met spierpijn en cocktails over 't
balconhek’: Henriëtte van Eyk. De kleine parade;
3. ‘Het leek een reservaat, voor een bijzondere mensensoort’: Kees Fens, Waarom
ik niet tennis en ook niet hockey.

Winnaar: Madeleine Vos, Amsterdam
Aan deze pagina werkten mee: Hans W. Bakx, Louise Fresco, Mariette Haveman,
Atte Jongstra.

Uitverkoren
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Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Kinderen van de Arbat door Anatoli Rybakov. Vertaling Aai Prins, Gerard Rasch,
Frans Stapert en Maya de Vries. Bert Bakker, f 47,50. Een panoramische,
autobiografische roman over de Sovjetsamenleving in de stalinistische jaren dertig.
De kat door Colette. Vertaald en ingeleid door Evelien van Leeuwen. Uitgever
Goossens, f 19,50. Delicate, kleine roman uit 1933 waarin de liefde tussen twee
jonggehuwden verstoord wordt door hun huisdier - althans in de waarneming van
de vrouw.
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Ineke van Mourik
Vervolg van pagina 8
onvermogen om te rouwen - tevens kenmerkend voor ‘de hele westerse cultuur’ leidde tot een innerlijke woekering van verdriet. Die nam de gedachte aan van
bekommernis om het wereldleed.
Het is nog maar de vraag of Van Mourik over genoeg literair talent beschikt om
een dergelijk gegeven uit te werken in een directe vorm - zoals het eerste hoofdstuk
- en zonder de gemakkelijke oplossing van met maatschappijkritiek doorspekte
brieven aan derden. Vertellen kan ze wel, althans, in de brief waarin de gouden tijden
van de potteuze subcultuur in Nijmegen worden beschreven. Daar ontmoette ze Het
Grijze Kind. Het is niet voor niets dat dit smeuïge fragment unaniem door de
gezamenlijke lesbische en feministische pers is uitgekozen als voorpublikatie. Als
zelfs daar de rest van het boek niet in de prijzen valt, hoe moet het dan belanden bij
lezers die het lesbisch-feministische wereldje niet kennen?
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Knieval

Bas Heijne
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Was het vroeger het toneel dat het publiek schokte, tegenwoordig is het andersom.
Uit het zojuist verschenen Nederlands Theaterboek over het jaar 1987-1988 klinkt
een gekwetst gejammer op over alle kritiek die het Nederlands toneel, en in het
bijzonder het nieuwe gezelschap Toneelgroep Amsterdam, het afgelopen seizoen te
verduren heeft gehad. De vaderlandse avant-garde van het theater toont zich niet
boos, maar opmerkelijk eensgezind in haar verongelijktheid. Op verwijtende toon
wordt het publiek, en vooral de ‘opinionleaders’, keer op keer de mantel uitgeveegd
voor het botte onbegrip, het diepgewortelde conservatisme, het schrijnend gebrek
aan eerbied voor de artistieke integriteit van de Nederlandse theatermakers.
‘Een pijnlijke ontdekking,’ aldus het Ten geleide van het jaarboek, ‘was de
opstelling van de zogenaamde “linkse” intelligentsia, die vooroordeel op vooroordeel
stapelde louter om te scoren of het grote publiek naar de mond te praten. Toneel was
elitair, zou alleen nog maar naar zichzelf verwijzen en die jonge regisseurs rotzooiden
maar wat aan met klassieke teksten. Toneel moest weer op een behoorlijk niveau
onderhoudend worden, zo predikten de linksgeaarde opinionleaders, met als
voorwaarde vakmanschap en eerbied voor de tekst. Zo werd geprobeerd de als
dominant ervaren vernieuwingsdrang te pareren. Een kortzichtige, domme en zinloze
actie, waarmee de betekenis van toneel gereduceerd werd tot een onbetekenende
amusementsfactor. In de 37ste editie van het theaterjaarboek willen wij proberen die
vooroordelen te slechten die tot een nivellering van het denken over theater kunnen
leiden.’
Uit die laatste zin spreken veel goede bedoelingen, en het zou prettig zijn geweest
wanneer die in de daaropvolgende artikelen in enigerlei mate gerealiseerd zouden
worden. Helaas is het tegendeel het geval. In de bijdragen van Nan van Houte, Jac
Heijer en Dirkje Houtman wordt de discussie over ‘het moderne toneel’ volgens de
beste traditie van de jaren-zestigretoriek gekenschetst als een strijd tussen
conservatisme en vernieuwingsdrift, traditie en experiment, dienstbaarheid en
eigenzinnigheid.
Het is, kortom, een strijd tussen helden en lafaards. Gerardjan Reijnders, de artistiek
leider van Toneelgroep Amsterdam, wordt in deze artikelen afgeschilderd als een
onbegrepen heilige te midden van een meute huilende wolven. Van zijn tegenstanders
wordt een karikaturaal beeld geschapen, waaraan in werkelijkheid eigenlijk alleen
de criticus Hans van den Bergh beantwoordt, de dominee Dorenbos van het
Nederlandse toneel. Iemand die het gehele klassieke toneelrepetoire het liefst jaar in
jaar uit gespeeld zag worden door Eduard Verkade en Ko van Dijk in een decor van
Eppo Doeve, vormt natuurlijk wel een erg gemakkelijk doelwit voor morele
verontwaardiging. Het valt me dan ook een beetje tegen van de nivelleerders van het
denken over theater dat zij geen betere argumentatie weten te verzinnen dan dat alle
kritiek voortkomt uit het onvermogen van het publiek om de artistiek integere
prestaties van Reijnders c.s. te vatten.
Als de theoretici van het Nederlandse toneel ergens bedreven in zijn, is het wel
het steken van hun hand in andermans boezem. Het ‘grote publiek’ heeft geen
abonnement op Toneel Theatraal, laat de fijnzinnige analyses van Dirkje Houtman
ongelezen, volgt de buitenlandse ontwikkelingen niet (wanneer in Nederland
overtuigingskracht tekortschiet, wordt er altijd het buitenland bügehaald), is niet op
de hoogte van de experimenten in het ‘tweede circuit’... vandaar. En met zulke mensen
valt natuurlijk niet te discussiëren, hoe spijtig dat ook is. Van een knieval voor een
onwetend publiek kan geen sprake zijn.
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Het gelijk is binnen, discussie gesloten, op naar het volgende seizoen. Maar waarom
dan die verongelijktheid, dat gezeur om erkenning? Is het omdat er wel degelijk een
gevoelige snaar is geraakt? Toen de VPRO-radio afgelopen jaar in het programma
Het rumoer naar aanleiding van Reijnders' voorstelling Bakeliet een halfuur
geborneerde borrelpraat van drie leden van ‘de zogenaamde linkse intelligentsia’
uitzond, voelde Toneelgroep Amsterdam zich dermate aangetast in haar artistieke
integriteit, dat zij zich geroepen voelde de volledige tekst van dat programma na te
spelen. Nan van Houte citeert een groot deel van deze tekst nog weer eens in het
theaterjaarboek, waaruit afgeleid mag worden dat het hier om een gebeurtenis van
traumatische aard ging. Men voelt zich kennelijk aangevallen, gekwetst, bedrogen,
teleurgesteld. Maar het antwoord is parodie, weer geen discussie.
Dat kan ook niet, want het debat zoals dat wordt voorgesteld in het Nederlands
theaterboek is een schijndebat. Door retorisch gegoochel met woorden als
‘experiment’ en ‘conservatisme’, ‘links’ en ‘rechts’, ‘behoudzucht’ en
‘vernieuwingsdrang’ wordt de kwestie waar het om draait aan het oog onttrokken:
in werkelijkheid gaat het om de kwaliteit van de ideeën van de toneelmaker, over
het intellectuele gehalte van zijn visie op een toneelstuk en het artistieke niveau van
de wijze waarop hij die verwezenlijkt. Voor een regisseur is alles geoorloofd, hij
mag Hamlet achterstevoren laten spelen door dertien doofstomme weesmeisjes,
honderdvijftig bladzijden tekst samenvatten in drie regels, maar dat wil niet zeggen
dat uit naam van de vernieuwingsdrift over het eindresultaat niet geoordeeld mag
worden. Het gaat om goed of slecht toneel, niet om modern en repertoiretoneel. De
vraag is niet of Reijnders zich aan Shakespeare mag vergrijpen, maar of zijn motivatie
interessant is. De argumenten waarmee de auteurs van het jaarboek critici de mond
proberen te snoeren, getuigen van een blinde zelfgenoegzaamheid waarvan zelfs het
echtpaar Goeree nog zou opkijken: ‘Jullie zijn niet bevoegd tot oordelen, want jullie
zijn nog niet zo ver als wij.’
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[29 oktober 1988 - Nummer 43]
Ter zake

Diny Schouten
Heinemann Educational Publishers in Oxford had pech: het bericht over de bekroning
van het oeuvre van de Egyptische schrijver Naguib Mahfouz met de Nobelprijs
kwam precies zes weken nadat Heinemann de rechten erop had geretourneerd aan
American University Press Cairo. ‘Het is wel een beetje een sad story,’ zegt
Heinemann-uitgeefster Vicky Unwin. Heinemann begon in 1973 met de serie Arab
authors, waarin twintig titels verschenen en die de faam verwierf ‘een schatkamer
van de Arabische literatuur’ te zijn. ‘Maar die boeken verkochten tot onze
teleurstelling alleen maar in Egypte,’ licht Vicky Unwin toe, ‘en dat hield op toen
men ze vijf jaar geleden door gebrek aan deviezen niet meer afnam.’ Dal A.U.P.
Cairo na onderhandelingen die'al een jaar aan de gang waren zeer plotseling besloot
om de rechten op Mahfouz terug te kopen, heeft Unwin wantrouwig gemaakt: ‘Het
is niet meer dan een gerucht, maar er is toch wel veel waarschijnlijkheid dat
vooraanstaande arabisten in Cairo benaderd zijn door de Nobelprijs-jury, zodat de
uitgeverij via de gossip uit coffeeshops heeft kunnen berekenen dat er kansen waren
voor Mahfouz.’ Het curieuze doet zich nu voor dat slechts twee titels van Mahfouz
beschikbaar zijn voor het Engelssprekende publiek: Respected Sir (Quartet Book),
en Children of Gebelawi. Van de tweeduizend exemplaren die Heinemann van dat
boek nog had, zijn er (via importeur Nilsson & Lamm) vijfhonderd door Nederland
afgenomen. ‘Er is nu wat ironie in dat A.U.P. in Cairo ons niet de reprintrechten wil
verkopen,’ zegt mevrouw Unwin, die er desondanks om kan lachen dat de beloning
voor haar jarenlange inspanningen uitblijft: ‘We are cynically amused.’
De ‘boekpresentatie’ van het nieuwste boek van Tom Lanoye, Alles moet weg, had
voor de Antwerpse boekhandel De Groene Waterman onvoorziene gevolgen. In de
etalage waren (uit privé-bezit van Lanoye) de attributen en bagage van de
handelsreiziger die in het boek figureert uitgestald, voorzien van grote plakkaten met
‘Alles moet weg’ en ‘Totale uitverkoop’. Er kwam niet alleen veel volk op af, begerig
naar de uitgestalde koffers en inhoud van de zeeptrommels, maar ook de politie was
gealarmeerd, in de veronderstelling dat De Groene Waterman de uitverkoopwet had
overtreden. Verontrusting van de zijde van uitgevers en collega-boek verkopers moet
Chris Kersschaever van De Groene Waterman aan het denken hebben gezet over het
vertrouwen in zijn comptabiliteit: ‘Iedereen bleek meteen te hebben gedacht dat we
failliet waren.’
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Nieuw werk van schrijvers ‘van naam’, als daar zijn W.F. Hermans, Gerrit Komrij,
Remco Campert en Kees van Kooten plegen bij dag- en weekbladen niet door de
jongste bediende besproken te worden, maar de kunstredactie van Het Parool lijkt
zich te willen profileren met een andere opinie. De ‘Felix de Vree’ aan wie de
bespreking van de room der Nederlandse letteren wordt overgelaten (en die in vrijwel
ieder specimen ervan een ‘lijklucht’ ontwaart), is volgens zijn chef ‘een veelbelovende
achttienjarige gymnasiast’, al klinkt dat weinig aannemelijk sinds ‘De Vree’ in het
geval van Hermans liet blijken reeds langer dan twintig jaar een oplettende lezer van
Propria Cures te zijn. Het laatste slachtoffer van De Vrees karaktermoorden,
journalist-columnist Max Pam, nam geen genoegen met de anonimiteit waarachter
zijn aanvaller zich verschuilt, en maakte in NRC Handelsblad bekend dat hem diens
identiteit bekend is: oud-PC-redacteur Bob Polak. Die hypothese wordt hem
afgestreden door het radioprogramma VPRO-Boeken, dat het houdt op de ooit bij
Het Parool weggezonden columnist (eveneens ‘oud-PC’) Henk Spaan. Bij Het Parool
erkent men ditmaal wel dat ‘De Vree’ een pseudoniem is. ‘We luchten niet om wie
het gaat,’ zegt hoofdredacteur Sytze van der Zee, die er ‘liever niet meer’ over zeggen
wil dan dat ‘De Vree geëindigd is. Inderdaad, dat betekent dat hij ontslagen is.’
Ook Vlaanderen ontsnapt niet aan het fenomeen. Koud heeft computerfirma NCR
een literaire prijs ingesteld die in waarde alle voorgaande (uitgezonderd de Staatsprijs)
slaat: 300.000 BF, of uitgeverij Davidsfonds in Leuven biedt meer. Hoevéél precies
wil economisch directeur voor de officiële bekendmaking van de prijs, half november,
nog niet zeggen. De f 150.000,- die in de wandelgangen van Het andere boek werden
genoemd, is wel een beetje érg hoog geschat, maar Rens is bereid om los te laten dat
het ‘om de hoogste literaire debuutprijs van Vlaanderen’ zal gaan. De sponsor is een
nog niet genoemde bank. De bedoeling is dat de katholieke vereniging Davidsfonds
de literaire poot gaat verzwaren. Recent nam het Davidsfonds uitgeverij De Clauwaert
over en werden de rechten van het werk van Felix Timmermans verworven. Aan de
levendigheid van het fonds wordt met de oprichting van een literair tijdschrift hard
gewerkt. Ook de prijs is ingesteld om vooral de jeugd te lokken naar het Davidsfonds:
‘Inderdaad, de bekroonde debutant verplicht zich wel aan ons als uitgever.’
De aantasting van zijn reputatie als kunsthandelaar heeft Adriaan Venema doen
besluiten om het werk aan zijn opus magnum Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie
te onderbreken, ‘to write his heart out’. Een hoger beroep in de zaak tussen hem en
Het Parool is aangevraagd, maar de auteur-kunsthandelaar verzamelt zijn energie
voor een polemisch geschrift over álle zwendelaffaires hem bekend uit tien jaar
kunsthandel. De aanval waarmee Venema zich wil verdedigen gaat List en bedrog
heten. De auteur verwacht het boek in drie weken af te hebben: zijn archief lag ervoor
klaar.

Gedicht
Schone slaper
Een kaperkapitein lijkt hij,
zo hoog op zware laarzen
dat de nachtlucht sterren legt
langs zijn geringde oor - maar
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hij is zacht. Graag buigt hij
zich naar vrouwen over;
ze zijn onder hun kleren soms
onverwacht zo warm aanwezig,
dat niets meer fout kan zijn
en het heelal twee armen wordt
waarin hij uit kan slapen.

ESTHER JANSMA
Uit: Stem onder mijn bed. Gedichten. De Arbeiderspers, f 29,50
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De feiten, niet het oordeel
Never despair Winston Churchill 1945-1965 door Martin Gilbert Uitgever
Heinemann, 1438 p. Importeur Nilsson & Lamm, f 103,25
Bert Zeeman

Martin Gilberts monumentale Churchill-biografie voltooid
Negentienachtentachtig lijkt het jaar van de ‘Vollendeten’ te gaán worden. Begin dit
jaar was het eerst Loe de Jong die na ruim dertig jaar zijn laatste pennestreek op
papier zette en daarmee zijn ‘Geschiedenis van het Koninkrijk’ definitief afrondde
(al staat ons nog een staartje te wachten). Vervolgens was het in juni van dit jaar de
Britse historicus Martin Gilbert die een al even prestigieus en koninklijk project tot
een goed einde bracht. Ruim twintig jaar na het verschijnen van het eerste deel van
de officiële biografie over de Britse staatsman Sir Winston Spencer Churchill (toen
nog onder de verantwoordelijkheid van Churchills zoon Randolph), presenteerde de
Oxford-historicus met Never Despain het afsluitende deel van een biografie die nu
in totaal acht vuistdikke banden en twaalf, eveneens vuistdikke, bijbanden beslaat.
Churchill heeft hiermee onmiskenbaar ook in geschrift het standbeeld gekregen waar
hij gezien zijn politieke, maar ook literaire kwaliteiten recht op heeft.
Niet dat er niets op het standbeeld aan te merken valt. Net als in de vorige delen
worden we namelijk geconfronteerd met een aanpak die gestoeld is op het adagium
‘de feiten spreken voor zichzelf’. Ook in Never Despair blijft Gilbert ver van een
definitief oordeel over de man die een groot deel van zijn wetenschappelijke carrière
heeft beheerst. Terwijl er toch ook in dit deel weer voldoende kwesties zitten die
schreeuwen om een nadere beoordeling. Hoe beoordeelt Gilbert Churchills besluit
om in de zomer van 1945 niet met pensioen te gaan? Hoe beoordeelt hij zijn
premierschap over de periode 1951-1955? Wat vindt hij bijvoorbeeld van Churchills
politiek ten aanzien van Europese integratie? Vragen genoeg, maar naar een antwoord
zal de lezer tevergeefs zoeken. We hebben nu een prachtige en uitputtende
beschrijving over 's mans leven, doorspekt met saillante details uit vaak zeer
persoonlijke brieven, maar een afgewogen eindoordeel van degene die ongetwijfeld
inmiddels het meest van Churchill af weet ontbreekt, helaas. Gilbert heeft zijn taak
als officiële biograaf van Engelands meest vooraanstaande politicus te eng opgevat.
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Bedevaartsplaats
Churchills status als belangrijkste Britse staatsman van deze eeuw is in zijn eigen
land nog steeds onomstreden. Dat bleek mij nog eens afgelopen augustus toen ik
Churchills woonhuis Chartwell, zo'n vijfentwintig kilometer ten zuiden van Londen,
bezocht. Het huis, gelegen in de heuvels van Kent met een prachtig uitzicht over de
omgeving, werd door Churchill in 1922 gekocht en is na zijn dood in 1965 overgegaan
in handen van de National Trust en voor het publiek opengesteld. De inrichting is
grotendeels teruggebracht in de staat zoals het in de jaren dertig geweest moet zijn.
Er is verder een aantal kamers als museum ingericht met allerlei Churchilliana. Zijn
werkkamer waar hij zijn laatste jaren sleet is na zijn dood onveranderd gelaten. Het
huis en het omliggende park, dat sterk te lijden heeft gehad onder de zware storm
van oktober 1987, zijn een soort nationale bedevaartplaats geworden voor met name
oudere generaties Britten. Lange rijen staan er dagelijks voor de eigenhandig door
Churchill vervaardigde toegangsdeur met op hun toegangsticket de tijd waarop ze
in ganzepas het huis mogen betreden. Pikant detail daarbij is dat het meeste
opknapwerk aan huis en park na de Tweede Wereldoorlog door Duitse
krijgsgevangenen is gedaan.
Chartwell vormde de uitvalsbasis vanwaar uit Churchill na de oorlog en de
verkiezingsnederlaag van de Conservatieven bij de algemene verkiezingen van 5 juli
1945 zijn strijd om het tweede kabinet-Churchill voerde. Die nederlaag kwam voor
Churchill als een grote klap na alle inspanningen die hij zich getroost had tijdens de
oorlog. Zijn vrouw Clementine achtte het nog ‘a blessing in disguise’, waarop
Churchill riposteerde met: ‘At the moment it seems quite effectively disguised.’ Hij
liet er zich echter niet door uit het veld slaan, nam het leiderschap van de
Conservatieve oppositie op zich en stortte zich op zeventigjarige leeftijd
onvermoeibaar op de nieuwe taken die hij zichzelf gesteld had.
Het leiderschap van de parlementaire oppositie in de periode 1945-1951 vormde
daarbij een belangrijke, maar zeker niet de belangrijkste taak. Bij debatten van enige
importantie in het Lagerhuis was Churchill wel altijd aanwezig, maar de afhandeling
van de dagelijkse gang van zaken berustte vooral bij het drietal kroonprinsen Anthony
Eden, Rab Butler en Harold Macmillan. Twee andere taken hadden een hogere
prioriteit. In de eerste plaats het waarschuwen van de westelijke wereld voor de
gevaren van de nieuwe communistische grootmacht, de Sovjetunie; het aandringen
op eenheid in West-Europa en het creëren van een blijvende band tussen de Verenigde
Staten en West-Europa met Groot-Brittannië als onmisbare schakel. In deze periode
hield Churchill drie van zijn bekendste toespraken: in 1946 de ijzeren-gordijnrede
in Fulton en de oproep tot een verenigd Europa in Zürich en in 1948 zijn toespraak
tot het Europa-congres in Den Haag. Overal werd hij met alle egards, die hem als
‘elder statesman’ toebehoorden, ontvangen maar zijn uitspraken leidden nogal eens
tot verwarring. Zo ontstond bijvoorbeeld bij de continentale regeringen het idee dat
Groot-Brittannië onder Churchills leiding de Europese integratie een warmer hart
zou toedragen dan de regerende Labour Party, maar dat bleek na 1951 al snel een
illusie.
De tweede taak waar Churchill zich met alle energie op wierp, was het schrijven
van zijn oorlogsmemoires. Hij begon daar al kon na de beëindiging van de oorlog
mee en ondersteund door enkele grote Amerikaanse en Britse uitgeverijen nam hij
een heel stel medewerkers speciaal voor dit project in dienst. In juni 1948 verscheen
het eerste deel in de Verenigde Staten (vier maanden eerder dan in Groot-Brittannië);
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er zouden er nog vijf volgen. Churchills The Second World War is door zijn
persoonlijke betrokkenheid en literaire kwaliteiten zonder meer een mijlpaal in de
geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog. Nog voor het laatste deel in april
1954 in Engeland verscheen, kreeg Churchill in oktober 1953 er al de Nobelprijs
voor de literatuur voor toegekend. Gilbert besteedt dan ook terecht veel aandacht
aan de totstandkoming van dit literaire produkt, zonder het aspect van teamwork te
verdonkeremanen. Zeker toen hij in oktober 1951 dan toch voor de tweede maal
premier was geworden, kwam het leeuwedeel van het feitelijke werk neer op zijn
medewerkers.

Vredesengel
Churchill was bijna zevenenzeventig toen hij het premierschap opnieuw aanvaardde
na een van de meest vreemde verkiezingsuitslagen in de Britse electorale geschiedenis.
Terwijl Labour bijna een kwart miljoen stemmen meer haalde dan de Conservatieven,
zorgde het districtenstelsel ervoor dat diezelfde Conservatieven met een werkbare
meerderheid van twintig zetels het regeringspluche konden innemen. Churchill zou
uiteindelijk 3½ jaar premier blijven en er ging geen maand voorbij of er werd openlijk
over zijn aanstaande aftreden gespeculeerd. Daar was ook alle aanleiding toe. Nadat
in augustus 1949 voor het eerst ernstige hartklachten naar buiten waren getreden,
kwamen de aanvallen nu steeds vaker en heftiger terug. Maar elke keer krabbelde
hij weer overeind en moesten Eden (hij vooral). Butler en Macmillan knarsetandend
toezien hoe Churchill vrolijk weer een oversteek maakte naar de Verenigde Staten
voor overleg met zijn oorlogskameraad (en inmiddels president van de Verenigde
Staten) Dwight Eisenhower. Cartoonist David Low fabriceerde hierover in oktober
1954 een prachtige spotprent, die dan ook een zeer prominente plaats in Chartwell
heeft gekregen. In de spotprent staat een zeer jeugdige Churchill tegenover drie
oudere, kalende heren. De begeleidende tekst: ‘1984. Churchill maakte zijn 27e
kabinetsherschikking bekend. Eden, Butler en Macmillan moeten vertrekken.
Churchill, die sinds zijn 80e alleen maar jonger is geworden, belooft dat hij zal
aftreden op zijn 15e verjaardag.’
Dit alles neemt niet weg dat Churchills leeftijd wel degelijk grote invloed uitoefende
op zijn functioneren als premier. Ondanks zijn twijfel over de kwaliteiten van Eden,
noodzaakte zijn zwakke gezondheid hem toch vaak de leiding van de dagelijkse gang
van zaken aan deze trouwe paladijn over te dragen. Eén kwestie hield hem met name
in deze periode op de been en dat was de totstandbrenging van toenadering tussen
de twee supermachten. Hij, Churchill, de koude-oorlogsprofeet van de eerste
naoorlogse jaren, zou de zo broodnodige toenadering realiseren tussen de Verenigde
Staten en de Sovjetunie. De verkiezing van Eisenhower tol president van de Verenigde
Staten in november 1952 en de dood van Stalin in maart 1953 creëerden de
omstandigheden waarin Churchill zich sterk maakte voor een nieuwe topconferentie
van de Grote Drie, de eerste na die in Potsdam van juli 1945. Op die topconferentie
zouden, in het licht van de drei[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Modern droomboek door Tadeusz Konwicki. Vertaling Esselien 't Hart. Meulenhoff,
f 19,50 (met een gratis informatieboekje over de auteur en zijn werk). Roman over
de politieke en sociale omwentelingen in Polen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Herdruk in de serie ‘Literair Moment’.
Boven de grond in Washington en New York. Berichten uit een nieuw Amerika
door H.M. van den Brink. Meulenhoff, f 16,90. Een verzameling reportages en
beschouwingen over de Verenigde Staten.
Arme engelen door Pameia Koevoets. Bert Bakker, f 24,90. Tien verhalen die zich
afspelen in Amsterdam. Portugal en Beieren.
Vandaag is het de grote dag... door Willem Wilmink. Van Holkema & Warendorf,
f 14,90. Een spoedcursus gelegenheidsdichten.
De droevige detective door Viktor Astafjev. Vertaling Lourens Reedijk. Meulenhoff,
f 16,90. Roman over de verloedering van de sovjetmaatschappij.
Tsjaikovski door Nina Berberova. Vertaling Frans de Haan. De Arbeiderspers, Open
Domein, f 45,-. Een herziene biografie die voor het eerst in 1948 verscheen.
Schimmen door Paul Auster. Vertaling Bartho Kriek. De Arbeiderspers, f 18,50.
Deel 2 van de New York-trilogie.
De romantische reis door Francis Claudon. Vertaling Frank de Zwager. Kwadraat.
f 34,50. Een gids voor muziek, literatuur en architectuur in de grote Europese steden
van de Romantiek.
Verhalen uit Odessa door Isaak Babel. Vertaling Charles B. Timmer. Meulenhoff,
f 16,90. Korte verhalen.
Twee vrouwen die één keel opzetten door Lidy van Marissing. Van Gennep, f 24,50.
Een lyrische roman, opgebouwd uit fragmenten.
Terug naar Stonehenge door Hubert Lampo. Meulenhoff, f 39,50. Een
magisch-realistisch droomboek.
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De vrouw in het riet door Zhang Xianliang. Vertaling Rint Sybesma. Het
Wereldvenster. f 39,90. Roman over de belevenissen van een man die tijdens de
Culturele Revolutie in een heropvoedingskamp verbleef.
De spraakkunst der liefde door Ivan Boenin. Vertaling Jan Robert Braat. Pegasus,
f 24,75. Tien korte verhalen van de Nobelprijswinnaar uit 1933.
Het dorp Hibiscus door Gu Hua. Vertaling Mare van der Meer. Ambo/Novib/Ncos.
Derde Sprekersserie, f 29,95. Gedeeltelijk autobiografische roman, zich afspelend
tijdens de Culturele Revolutie.
Recht op da capo door Karel Jonckheere. Houtekiet, f 19,50. Poëzie.
Het verloren huis door Ger Verrips. Amber, f 29,90. Roman.
De mens is een grote fazant door Herta Müller. Vertaling José Bruurmijn. De
Geus, f 22,50. Roemeense roman in de reeks ‘vrouwen-wereldliteratuur’.
Het Zuiden/Bene door Adelaida García Morales. Vertaling Elly de Vries-Bovée.
De Geus, f 24,50. Twee Spaanse novellen.
Concertina door M.J. Fitzgerald. Vertaling Marian Lameris. Furie, f 24,50. Een
erotische ontwikkelingsroman.
Over het staatsbestuur door John Locke. Vertaling F. van Zetten, met een inleiding
van G.A. den Hartogh. Boom, f 35,-. Een filosofische verhandeling uit 1680.

[De feiten, niet het oordeel - vervolg]
ging van de atomaire vernietigingswapens, alle conflicten tussen de grootmachten
uit de wereld geholpen moeten worden. Het mocht echter niet zo zijn. Met name van
Amerikaanse kant werden alle initiatieven van Churchill van de hand gewezen, en
toen hij eenmaal de instemming van Eisenhower had verkregen rebelleerde zijn eigen
kabinet.
Zo trad hij in april 1955 dan toch af. Gedesillusioneerd omdat hij niet in staat was
gesteld zijn rol als vredesengel te vervullen en met bange voorgevoelens voor de
toekomst. ‘I don't believe Anthony can do it,’ verzuchtte hij nog aan de vooravond
van zijn aftreden, alsof hij Edens geestelijke instorting ten tijde van de Suez-crisis
al voorvoelde. Die nederlaag van het zo trotse Britse imperium maakte hij nog zeer
bewust mee (hij was nog steeds lid van het Lagerhuis voor zijn district Woodford),
maar er iets aan veranderen kon ook hij niet meer. Zijn rol op het wereldtoneel was
nu echt uitgespeeld en de lichamelijke en geestelijke achteruitgang maakte ook een
verdere rol in de Britse politiek onmogelijk. In 1959 stond Churchill voor het laatst
kandidaat voor het Lagerhuis; in 1963, hij was inmiddels achtentachtig jaar oud, zag
hij er maar verder van af. Op 24 januari 1965 kwam het inmiddels langverwachte
einde.

Varkentje
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Gilbert beschrijft ook in dit afsluitende deel alles weer zeer minutieus en
consciëntieus. Churchills persoonlijke archieven, aangevuld met
dagboekaantekeningen van zijn naaste medewerkers staan borg voor menig prikkelend
detail. Zijn brieven aan zijn vrouw die hij meestal ondertekende met de tekening van
een varkentje zijn dit keer inclusief varkentje afgedrukt. Irritant daarentegen blijft
Gilberts ontwijken van elke discussie met anderen die over Churchill gepubliceerd
hebben. In de in dit deel behandelde periode nodigt daar bijvoorbeeld de
Woodford-controverse toe uit. Tijdens een toespraak in zijn kiesdistrict in 1954
onthulde Churchill dat hij in het voorjaar van 1945 de instructie had gegeven Duitse
troepen niet langer te ontwapenen, maar gereed te houden voor inzet tegen de
Sovjetunie. Het rumoer dat hierop volgde leidde tot een langdurige zoekactie in de
archieven van Whitehall naar de betrokken instructie, die echter zonder resultaat
bleef. De kwestie verdween weer uit de belangstelling, hetgeen door Gilbert net als
het voorafgaande getrouw wordt weergegeven. Wat echter ontbreekt is een discussie
met de Amerikaanse historicus Arthur L. Smith Jr. die in 1977 in Churchill's German
Army de Woodford-speech als uitgangspunt nam voor een reconstructie van Churchills
anticommunisme en zijn belangrijke rol bij het ontstaan van de koude oorlog. Smith
wordt gewoon genegeerd en dat is onbevredigend.

Churchill en zijn vrouw in 1950

Een van Churchills bezigheden na zijn definitieve afscheid van de actieve politiek
in 1955 was het toezicht houden op de bewerking van zijn zesdelige oorlogsmemoires
tot één handzaam deel. Die bewerking verscheen in 1959. Het zou aanbeveling
verdienen, zonder enige afbreuk te doen aan zijn nu geleverde prestatie en het
monument dat hij gecreëerd heeft, als Gilbert zich thans aan eenzelfde taak zou
zetten. Zijn kennis van zijn onderwerp moet hem in staat stellen, met weglating van
alle nu geboekstaafde details, een korte monografie te schrijven over Churchill waarin
hij één stap verder gaat dan hij tot nu toe gegaan is. Mocht het ervan komen dan kan
hij in ieder geval op één enthousiaste lezer rekenen.
■

Esthetisch nihilisme
De lijn van de horizon door Antonio Tabucchi Vertaling Anthonie Kee
Uitgever Contact, 89 p., f 19,50
Eric Gobbers
Deze tekst van Antonio Tabucchi is een variatie op het thema van de zoektocht naar
zichzelf. Spino, die in een lijkenhuis werkt, raakt geïntrigeerd door het bestaan van
een zekere Carlo Nobodi die bij een duister en gewelddadig voorval om het leven is
gekomen. Spino's eigen leven bestaat louter uit negatieven. Hij heeft zijn studie niet
afgemaakt, hij wil niet trouwen met zijn vriendin Sara en hij wil geen vaderrol
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vervullen voor haar opgegroeide zoon. Spino en Sara vinden elkaar in een zachte
melancholie over gemiste kansen en nooit gekend geluk en in dagdromen over
filmische utopieën. Het is voor Spino niet moeilijk zich Sara's dromen in te denken.
Wanneer Sara tijdens het bekijken van een krantefoto van Nobodi opmerkt ‘Met een
baard en twintig jaar jonger zou jij het kunnen zijn’, begint Spino aan een zoektocht
naar de identiteit van de dode man.
Het is duidelijk dat Tabucchi sterk door de film beïnvloed is (net als zijn personages
trouwens). De zoektocht zelf heeft iets Citizen Kane-achtigs, elk nieuw spoor loopt
op een leegte uit. Maar meest nog is deze De lijn van de horizon verwant aan het
werk van de Italiaanse filmregisseur Michelangelo Antonioni. Er zijn de details,
zoals het vergroten van een foto om een aanknopingspunt te vinden (Blow-up) en er
is vooral het aan een film als Professione: Reporter verwante zoeken naar zichzelf,
of zo men wil het thema van de problematische identiteit. In navolging van Antonioni
heeft Tabucchi een zeer merkwaardige visie op het zelf. In het boek staat het zo: ‘En
jij? (...) Wie ben jij voor jezelf? Als je dit op zekere dag zou willen begrijpen, weet
je dat je dan rond zou moeten gaan op zoek naar jezelf? Dat je tot een reconstructie
van jezelf zou moeten komen...’
Maar ook dat is het nog niet helemaal. Op de afspraken die Spino maakt met
mensen die Nobodi zouden hebben gekend, verneemt hij steeds minder tot er op het
laatst zelfs niemand meer komt opdagen. En uiteindelijk begrijpt hij het: de negativiteit
van zijn eigen leven en de volstrekte onmogelijkheid om ook maar iets over Carlo
Nobodi te weten te komen werken bevrijdend. Betekenissen en verbanden die wij
als vanzelfsprekend aanvaarden zijn dat niet, ‘hij voelde hoe grof en hoogmoedig
wij de ons omringende dingen met elkaar verbinden’. Als hij dit beseft, vindt Spino
zijn kinderlijke onschuld weer.
Dit kleine boekje van Antonio Tabucchi is fascinerende lectuur. Je voelt dat elk
woord afgewogen is op de schaal van het literaire vernuft, maar tegelijk bezit dit
werk, zoals meer recente Italiaanse literatuur, een ondertoon van nihilisme dat voor
een stuk te verklaren is uit een overdosis politieke en sociale realiteit. Zowel de
individuen als de wereld waarin ze leven zijn onkenbaar en het enige heil ligt in de
aanvaarding van dat gegeven. Men zou het een moderne esthetische beweging kunnen
noemen die de druk van het bestaan probeert te ontvluchten door er een
woordconstructie voor in de plaats te zetten. Maar mooi geschreven blijft het wel.
■
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Hoe ver mag iemand gaan met de jeugd te bederven?
I.F. Stone verdiepte zich in de zaak ‘Athene contra Socrates’
Het proces Socrates door I.F. Stone Vertaling Jabik Veenbaas Uitgever
Anthos, 292 p., f 34,50
Johan Polak
Isidor Feinstein Stone, de moedige uitgever van Stone's Weekly, naderhand Bi-Weekly,
zag zich, toen hij aan dé leeftijd van zeventig jaren voorbij was, genoodzaakt, om
redenen van gezondheid, het redigeren en uitgeven van zijn blad te staken. Het
daaropvolgende decennium bracht hij niet door in een zeer verdiend otium cum
dignitate, maar hij verdiepte zich vol jeudig elan, na een betrekkelijk oppervlakkige
kennismaking met deze taal in zijn jeugd, opnieuw in de Griekse taal- en letterkunde,
een studie die aansloot bij zijn vroegere bezigheden: het journalistieke speurwerk en
het wetenschappelijk onderzoek naar de gegevens die de Amerikaanse overheid,
soms mondjesmaat, verstrekte over het buitenlandse beleid en de publikaties
daaromtrent in de voornaamste Amerikaanse dag- en weekbladen. Het was de tijd
van Korea. Vietnam, de studentenprotesten, het Midden-Oosten en de zich wijzigende
relaties met de Sovjetunie en China, maar ook van senator Joe McCarthy, de
ongebreidelde jacht op communisten en op mensen die verdacht werden van
‘onamerikaanse activiteiten’. Nooit putte I.F. Stone uit geheime bronnen of door
lekken verkregen inlichtingen. Hij ontleende alles uit de berichten en de boeken, die
voor elke Amerikaan en elke buitenlander dagelijks toegankelijk waren. Maar op
grond van zijn interpretatie van de zo verkregen gegevens kwamen de feiten wel
eens in een ander daglicht te staan... Geen wonder dat I.F. Stone zich omringd wist
door enkele verwoede vijanden, maar ook door een grote en trouwe schare van
bewonderaars. Dank zij zijn volstrekte integriteit en omvangrijke detailkennis verwierf
hij ook internationaal veel gezag.
De betrekkingen van de mensen onderling en de verhouding van de enkele mens
tot de gemeenschap hebben van oudsher vraagstukken opgeleverd die tot nadenken
nopen. De hevig in politiek en in menselijke relaties geïnteresseerde Stone moest
wel voor de tweede maal bij de oude Grieken in de leer gaan om zich beter te kunnen
bezinnen op de beginselen van onze huidige maatschappelijke beschaving. De Grieken
immers hebben aan de mensheid een groot aantal geschiedkundige, wijsgerige en
politieke geschriften nagelaten, die nooit verouderd zijn, maar integendeel ook in
onze tijd aanleiding kunnen vormen tot diepgaande discussie en intens debat: het
recht op een vrije meningsuiting, de open of gesloten maatschappij, waarin elke
burger al dan niet deel heeft aan het besturen van de polis (de stadsstaat), de absolute
heerser, democratie tegenover oligarchie, zij stellen de mondige burger oog in oog
met vraagstukken, waarover de mensheid ook nu nog niet is uitgedacht. Integendeel,
juist in een van de verschrikkelijkste van alle eeuwen, de twintigste, zijn de vragen
omtrent de juiste staatsvorm en de vrije en onvrije pers dwingend actueel.
In zijn boek Het proces Socrates, ingenieus vertaald, naar het mij voorkomt, door
Jabik Veenbaas, stelt Stone zichzelf de vraag, met een origineel gebruik van alle
bekende bronnen, om welke reden Athene, het eerste bolwerk van democratie, een
non-conformistische wijsgeer voor het gerecht heeft gedaagd en ter dood gebracht,
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daarmee haar eigen principes geweld aandoende en een smet werpende op haar
democratische blazoen. Stone laat zien dat de volgelingen van Sokrates Athene veel
schade hebben berokkend: Alkibiades pleegde landverraad en veroorzaakte zo mede
de nederlaag die Athene in de Peloponnesische oorlog tegen Sparta heeft geleden.
Charikles, Charmides en Kritias maakten deel uit van de Dertig Tirannen, die zich
van de macht meester maakten met steun van Sparta, toen de nederlaag van Athene
onafwendbaar was gebleken. Een roofzuchtiger en wreder regime hadden de Atheners
tevoren niet gekend. De enkele maanden later door toedoen van de grootmoedige
Thrasyboulos weer herstelde democratie kenmerkte zich door een buitengewone
lankmoedigheid tegenover de aanhang van de Dertig. Een algehele amnestie maakte
elke vervolging van de vijanden van de democratie onmogelijk - bijgevolg ook van
Sokrates - en liet ieder in het bezit van zijn, soms door bedreven onrecht verkregen,
vermogen. Alleen al daarom moet de burger van nu de Atheners van toen zeer
bewonderen. De wijsgeer Aristoteles, geen ooggetuige van de verschillende
omwentelingen, aangezien hij pas in 384 voor, Christus in Stagira werd geboren, is
ons hierin voorgegaan.

I.F. Stone
ANP

Sokrates heeft zich tijdens de omverwerping van de democratie in 411 evenals
van die in 403 op een afstand gehouden. Hij heeft in 403 niet, zoals talloze aanhangers
van de verjaagde democratie, de stad Athene verlaten, hij hield zich afzijdig. Waar
Christus weende om Jeru zalem, stelde Sokrates zich ijskoud tegenover Athene op.
Hij bleef met de Atheense jongelingschap, doorgaans een jeunesse dorée, zoeken
naar definities, zoeken naar de waarheid, naar het wezen van kennis, maar bij de
politiek achtte hij zich niet of nauwelijks betrokken, hoewel hij zich op het slagveld
moedig heeft gedragen, en zich door de Dertig Tirannen niet liet meesleuren in de
misdaad.

Socrates

Toen hij ten slotte in 399 op vage beschuldigingen werd aangeklaagd - hij zou de
jeugd bedorven en zich niet gevoegd hebben naar de godsdienstige culten van de
stad - was hij al tientallen jaren een publieke verschijning, bespot in de comedies,
een enkele maal aangevallen op straat, maar over het geheel met rust gelaten. Athene
kende geen openbaar ministerie, burgers zelf moesten een aanklacht formuleren en
indienen. Een jury oordeelde eerst over het schuldig of niet-schuldig en daarna, in
een volgende zitting, over de strafmaat, waarbij de beklaagde het recht had ook
zijnerzijds een straf voor te stellen. Blijkens de verdedigingsrede van Sokrates, die

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

door meer Atheners moet zijn weergegeven, maar in elk geval bewaard is gebleven
in de vorm, die Xenophon en Plato in hun Apologiae Socratis er aan hebben gegeven,
moet Sokrates de rechtbank tot het uiterste getergd hebben zowel door zijn verdediging
als door het voorstel van zijn kant aangaande de strafmaat.

Gifbeker
Het overige mag bekend worden verondersteld: Sokrates weigert te vluchten, hij
schikt zich naar de wetten van zijn stad en ledigt moedig de gifbeker. Om Ida Gerhardt
aan te halen:
die Eroos in het hart bleef dragen,
die wist wat een efebe was,
en nooit één veder zou ontwijden
van wie de vleugels tracht te spreiden.
Die zelf onaangerand ontkwam
toen hij de bittere scheerling nam.

Stone deelt deze eerbied voor Sokrates niet. Hij kiest de zijde van Athene en toont
begrip voor de reserve die veel burgers van de stad jegens Sokrates moeten hebben
opgebouwd. Slechts meent hij dat de vrijheid van het woord ook voor Sokrates gold
en dat de wijsgeer nooit terechtgesteld had mogen worden op grond van zijn
leerstellingen alleen. Hij beschouwt de dood van Sokrates als een smet voor Athene,
maar erkent verzachtende omstandigheden voor de stad, gezien de wandaden begaan
door hen die zich ooit leerlingen van Sokrates waanden.
Heeft Stone met deze visie het gelijk aan zijn kant? Ja en nee. De verwording van
de democratie in Athene na de zeer ontijdige dood van Perikles en de opkomst van
demagogen als Cleon, zeker geen incompetente man, en na diens sneuvelen, van
Cleophon en anderen (wel volkomen onbekwaam), mag niet onderschat worden.
Sokrates en, in diens voetspoor. Xenophon en Plato zullen diep teleurgesteld zijn
geweest in het functioneren van de democratie gedurende het laatste kwart van de
vijfde eeuw voor Christus in Athene. De blauwdrukken van utopische
gemeenschappen, die Plato heeft ontworpen, en zijn reizen naar Sicilië om althans
daar de ideale staat te vestigen, houden hiermee verband en verklaren zijn
onverbiddelijke reserve tegen deelname aan het actieve staatsleven. De
verschrikkelijke daden anderzijds, begaan door Alkibiades, Charikles, Charmides
en Kritias, mannen die allen een vooraanstaande plaats hebben in de dialogen van
Plato ■- Kritias is bepaald gehuld in een gouden nevel - vallen niet uit te wissen. All
the sweet perfumes of Arabia zijn daarvoor volstrekt onvoldoende.
De discussie wordt van deze tijd, wanneer, zoals nu trouwens gebeurt, het
dubbelzinnige gedrag van Heidegger tijdens de heerschappij van de nazi's in het
geding zou komen. Ook hij is wellicht een van de grote filosofen van deze eeuw,
maar terzelfdertijd een monster, iets wat van Sokrates overigens stellig niet gezegd
kan worden aangezien politieke misdragingen hem zelfs door zijn vijanden niet
werden aangewreven. De discussie over Sokrates zal voortduren en zal de mensen
ertoe brengen zich iedere maal weer rekenschap te geven van de betekenis van vrijheid
van meningsuiting en democratie. Wanneer het schitterende boek van I.F. Stone, los
van de vraag of zijn gevolgtrekkingen geheel en al aanvaardbaar zijn, daartoe
bijdraagt, is het uitsluitend om die reden al van buitengewoon belang.
■
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Brieven
De dichter en zijn rechters
In de Boekenbijlage van VN d.d. 15 oktober schreef Hans Mulder een kritiek op
mijn essay De dichter en zijn rechters. Een pleidooi voor eerlijkheid en begrip inzake
Nederlandse schrijvers onder Duitse bezetting. Ik kan mij moeilijk onttrekken aan
de indruk dat de aard van die kritiek mede werd bepaald door het feit dat Mulder,
zoals hij zelf schrijft, er in mijn essay ‘een keer aan moet geloven’. Inderdaad heb
ik mij verplicht gezien niet één keer, zolas Mulder schrijft, maar enkele keren,
onjuistheden aan te wijzen in Mulders dissertatie van 1978. Een van die onjuistheden
was zijn mededeling dat J.W.F. Werumeus Buning zou hebben meegewerkt aan het
genaziftceerde tijdschrift Groot Nederland. Mulder had die mededeling klakkeloos
overgeschreven van Leo Braai. Dit wil zeggen dat hij niet alleen had verzuimd de
betreffende jaargangen van Groot Nederland te controleren, maar dat hem bovendien
was ontgaan dat Braats beschuldiging al negen jaar tevoren was weerlegd in het
proefschrift van Pieter Hijmans over Werumeus Buning (De dichter en zijn rechters,
p. 30).
Mulder is van mening dat ik er niet in geslaagd ben het beschadigde image van
Werumeus Buning te herstellen en hij beroept zich daarbij op tijdens de oorlog
verschenen publikaties van Buning die - naar hij suggereert - mij niet bekend zouden
zijn geweest. Ten eerste vergeet hij dat ik op pagina 42 van mijn essay schrijf dat ik
opzettelijk niet ben ingegaan op de (clandestiene en) legale uitgaven van Werumeus
Buning tijdens de oorlog, die natuurlijk iedereen - en dus ook mij - bekend zijn. Ze
staan gewoon vermeld op de aan alle abonnees toegezonden bibliografische kaarten
van het Letterkundig Museum die, blijkens het proefschrift van Pieter Hijmans, al
gereed lagen in 1969. Ten tweede verwart hij Bunings aanmelding bij het
Letterengilde van de Kultuurkamer kennelijk met diens lidmaatschap van het
Persgilde: het eerste heeft te maken met Bunings literaire herdrukken en vertalingen,
en het tweede met zijn journalistieke reportages.
Overigens gaat het mij hier niet zo zeer om Mulders kritiek op mijn essay. Voor
zover die kritiek de pseudo-argumenten herhaalt die Adriaan Venema heeft gehanteerd
in zijn tegen mij gerichte brochure van 21 september, zal ik ze weerleggen in het
aanstaande oktobernummer van De Gids. Het is mij hier veeleer te doen om het feit
dat Mulder mij een paar dingen in de schoenen schuift die ik daar absoluut niet in
wil hebben.
Mulder schrijft ten eerste dat ik Vestdijk een ‘stiekemerd’ vind, omdat hij een
onderdanige brief schreef aan zijn kampcommandant. De waarheid is dat ik een
aantal afwijzende oordelen over Vestdijks houding citeer en hem vervolgens
uitdrukkelijk tegen de geuite kritiek verdedig, door te wijzen op omstandigheden die
veel verklaren kunnen en door het citeren van een brief van Vestdijk zelf, die zijn
critici onbekend was (p. 46-49).
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Mulder schrijft ten tweede dat ik Nijhoff verwijt dat zijn afwijzing van Werumeus
Buning niet veroorzaakt werd door Bunings oorlogsverleden, ‘maar door een ordinaire
ruzie om een vrouw’. De waarheid is dat ik erop wijs dat Nijhoff tijdens de oorlog
samen met Buning in de redactie van De Gids bleef, evenals Buning bereid was
daarin vertalingen te publiceren, maar na de oorlog weigerde te antwoorden op een
brief van Buning waarin deze met argumenten om uitleg vroeg aangaande Nijhoffs
beschuldigende praatjes tegenover kennissen. Ik spreek dan het ‘vermoeden’ uit dat
de reden van de breuk tussen Nijhoff en Buning ‘niet alleen van patriottische of
politieke aard is geweest’ en verwijs in een noot naar een uitspraak van Nijhoffs
zoon, die verklaarde dat de breuk tussen vader en Werumeus Buning te maken had
met een historie om een vrouw (p. 54-56; p. 132).
Mulder schrijft ten derde dat ik Albert Helman een ‘leugenaar’ noem, die ‘laster’
verspreidde en voor de oorlog belangstelling voor rassenleer toonde. De waarheid
is dat ik Albert Helman herhaaldelijk vermeld als fervent tegenstander van de nazi's,
maar dat ik eveneens vermeld dat hij door Werumeus Buning voor de Ereraad van
‘laster’ (een term van Buning) werd beschuldigd en dat hij in het anti-socialistisch
en anti-semitisch pamflet aNti-schUnd van 1927 een drietal joodse medewerkers van
hei tijdschrift Nu aanduidde als ‘Sem, Cham en Japhet’, onder de toevoeging dat
‘wie ze kent, langs optische weg reeds geheel (is) ingelicht’, (p. 12-13; p. 51; p.
69-70; p. 102-104).
Tenslotte en eerlijkheidshalve. Hans Mulder doet mij in zijn stuk óók weleens te
veel eer aan. Hij schrijft dat ik suggereer ‘dat verzetspoëzie en nazi-dichtkunst
eigenlijk een pot nat zijn’ en noemt daarbij mijn verwijzing naar op elkaar lijkende
teksten uit verschillende kampen. Het eerste deel van deze passus berust op het euvel
van verkeerd lezen, waarvan Mulder ook elders in zijn stuk blijk geeft. Het tweede
deel laat onvermeld dat de overeenkomst in toon en woordkeus tussen verschillende
soorten pro- en antiteksten al vóór mij was opgemerkt door andere literatuurhistorici.
Ik noemde in mijn essay: Hub. Hermans, J.J. Kelder, F. van den Bogaard en W.S.
Huberts (p. 115-116).
Overbodigheidshalve, ik ontzeg noch Venema noch Mulder het recht te schrijven
over de Tweede Wereldoorlog op grond van hun late geboortejaar, zoals Mulder in
navolging van Venema suggereert. Maar ik ontzeg hun - en iedereen - het recht met
teksten te knoeien.
Namen, België
Martien J.G. de Jong

Eeuwig en drie dagen
Wim Vogels recensie van mijn roman Eeuwig en drie dagen (VN Boekenbijlage,
17/9) bevat een aantal flagrante onjuistheden. Zo wordt gesteld dat het
‘ontvoogdingsproces’ van het hoofdpersonage Bertha van Craeijnest uiteindelijk
‘slaagt’ en dat zij bijgevolg de eerste Nijmeegse leerstoel vrouwenliteratuur aandurft.
Deze bewering staat haaks op de tekst waaruit duidelijk blijkt dat die leerstoel
geschrapt werd. Blijkbaar heeft de recensent in de eerste hoofdstukken kennis
genomen van Bertha's ‘therapeutische’ schrijfintenties; hij zag evenwel over het
hoofd dat zij zich later resoluut onttrekt aan iedere vorm van therapie, de literaire
zowel als de psychoanalytische. Vogel las niet verder dan haar oorspronkelijke poging
‘de chaotische filmbeelden uit het verleden’ aaneen te lassen. In een verdere fase
verwerpt zij, onder meer op grond van de onbetrouwbaarheid van het geheugen, elke
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poging om ‘zichzelf terug te vinden’. Zij kiest nu ondubbelzinnig voor de constructie
van een nieuwe werkelijkheid. Een proces dat geen enkele kans van slagen heeft;
van een verzoening met het heden en de toekomst is derhalve geen sprake. Zij bereikt
slechts een voorlopig en bedreigd evenwicht waarin haar verzet centraal staat.
De ernstigste uitglijer betreft het ‘utopische’ slothoofdstuk dat uiteindelijk een
positieve beoordeling belet. Hoe kan een aandachtige lezer in vredesnaam tot de
opvatting komen dat deze finale een nog utopischer versie is van het laatste deel van
De vermaledijde vaders? Alsof de utopie niet opgediend wordt als puur verzinsel,
als een onderuitgehaalde droom. Dacht de recensent dat de schrijver in ernst meent
dat hij met een scheet en een morzel antimaterie de IJzertoren omver kan blazen?
Wim Vogel spreekt zichzelf ook tegen: eerst (h)erkent hij mijn moeiteloze imitatie
van de staccatostijl van Van Paemel en van de collagetechniek van Boon; vervolgens
meent hij dat het hele boek in een licht-ronkende stijl is geschreven. Daarbij is het
hem ontgaan dat de schrijfwijze - in aansluiting aan de ontwikkeling van het
hoofdpersonage - ingrijpend verandert. Het relativerend-humoristische wordt, als
tegenpool van het bloedserieuze, van lieverlee sterker. Waardoor Eeuwig en drie
dagen in feite (zie de titel, zie het slot) een totaal ander karakter krijgt dan uit de
recensie blijkt.
De vluchtige lectuur van de criticus moet wei leiden tot overhaaste conclusies:
oppervlakkige, door de auteur zelf aaangereikte, overeenkomsten met andere auteurs
worden geïnterpreteerd als beïnvloeding. Imitatie, daar waar het gaat om confrontatie:
fragmenten uit Boon, Van Paemel, maar evenzeer uit Claus, Gezelle, Van den Broeck.
De Wispelaere, worden, net als rechtbankverslagen, dorpsroddel en
promotievertoningen, weergegeven, gedramatiseerd of gepersifleerd, met andere
woorden aangewend als bouwstenen voor een literaire constructie. Aldus sluit Eeuwig
en drie dagen aan bij een modernistische traditie. Overigens gold dat ook al voor de
romans die de auteur, onder zijn pseudoniem Bert Brouwers, publiceerde in de zestiger
jaren toen Van Paemel nog niet schreef en Boon hem - helaas - nog grotendeels
onbekend was.
Nijmegen,
Bert Vanheste

Humeuren & temperamenten
Schuldgevoel
Gerrit Komrij
P. Hermanides
Hoe onchristelijk iemand ook is, het begrip schuld is hem niet vreemd. Het mag
iemand nog zó tegen de borst stuiten, de gedachte alleen al dat hij - geboren met niet
één zwarte aantekening op de lat omdat hij eenvoudigweg nog de kans niet kreeg te
moorden, te bedriegen en te brandschatten - bij voorbaat verdoemd zou zijn en louter
door boetedoening en het omhelzen van een Verlosser zijn lat weer schoon zou
kunnen wassen, hij blijft met schuldgevoelens behept.
Dat begint al wanneer we, een hotelkamer betredend, niet weten hoe snel we de
piccolo een fooitje moeten geven. We hielden, bij wijze van spreken, het benodigde
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bankbriefje al een uur daarvoor in de taxi die ons naar het hotel bracht in de hand
gekneld. In de hotellift voelen we het daar branden. We drentelen zenuwachtig om
de piccolo heen om hem te kunnen betrappen op het moment dat hij zijn handen leeg
heeft.
Dat het geven van fooien geen beredeneerde beloning voor geleverde prestaties
is, maar het afkopen van een schuldgevoel, zetelend in afgelegen regionen van ons
geestelijk bestel, blijkt uit de irrationaliteit ervan: als het hotel erg luxueus is of de
piccolo erg jong, verdubbelen we de fooi.
We denken niet, ach, in zo'n rijk hotel hebben ze toch alles al en een fooi meer of
minder zullen ze niet missen, we vergeten dat het de praktijk van alledag is dat
kinderen minder betaald krijgen dan volwassenen, en dat juist een ouwe piccolo het
maar moet zien te rooien met al die onkosten voor alimentaties, pensioenen en
begrafenisverzekeringen - nee, we voelen ons schuldig omdat het zo'n ukkepuk was
die onze zware koffers heeft getild.

Het hoort tot de lichtere vormen van het schuldgevoel, toegegeven, maar zonder het
religieuze zondebesef bestond het niet. Het geven van een aalmoes aan een bedelaar
op de trappen van het kerkportaal, wanneer het laatste woord van de preek is
verklonken, is de enige manier om onszelf wijs te maken dat onze gebeden tijdens
de dienst zinvol waren. We hebben het koninkrijk niet verdiend, maar alle kleine
beetjes helpen.
Schuld ontstaat wanneer een mens gelooft vast te zitten aan een rol die hij niet
kan ontlopen. Aan predestinatie, uitverkorenheid, verdoemenis. In onze cultuur, ook
als die zich niet expliciet christelijk voordoet, is hem voorgehouden dat nederigheid
een groot goed is en dat we de zwakken zullen liefhebben. De luxe hotels en de
piccolo's varen er wel bij.
De mens die gelooft in een vrije keus en die leeft in het volle besef dat hij zich
nooit schuldig hoeft te voelen, gewoon omdat we allemaal mensen zijn, is een
hypothetisch geval. Niet alleen omdat hij te zeer gedrenkt zou zijn in het religieuze
grondsop, met alle rituelen en atavistische herinneringen aan rituelen van dien, maar
vooral omdat het idee dat hij aan zijn rol zou kunnen ontsnappen, dat er eigenlijk
helemaal niet zoiets bestaat als een rol waaraan hij door een of andere duistere
voorbestemming vastzit, hem gek zou maken. Hij zou tot lethargie vervallen of, in
het andere uiterste, een mitrailleur pakken om die op de eerste de beste leeg te schieten
die hij tegenkwam.
De fooi is de redding van ons goddelozen.
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Het geheim achter de hand
Stephen Hawkings speculatieve ideeën over het withete zwarte gat
A brief history of time door Stephen Hawking Uitgever Bantam Books
Importeur Van Ditmar, f 44,90
De Nederlandse uitgave, ‘Het heelal’, vertaald door Ronald Jonkers,
verscheen bij uitgeverij Bert Bakker (224 p., f 29,90)
Jona Oberski
Ook voor de trouwe lezers van Heer Bommel en Tom Poes zal het boek nog wel te
moeilijk zijn, maar toch leest iedereen nu Stephen Hawkings A Brief History of Time
- vertaald als Het heelal - en dat is goed. Het boek staat immers niet voor niets al
weken achtereen op de non-fiction toptien en Hawking heeft op de televisie en in de
pers, zelfs in het weekblad Panorama ruim aandacht gekregen voor zijn werk. Dat
blad heeft achter op de paginagrote full-colour foto van de lachende fysicus Hawking
met zijn blauwe ogen in zijn rolstoel een uitgekiende dame met háár blauwe ogen
afgedrukt die ernstig met een zwartgehandschoende hand een mooi deel van haar
gigatiet bedekt. Het geheim achter de hand - zo is het ook maar net bij Hawking.
Iedereen leest dit boek omdat ‘onze opvatting inzake het wezen van de wereld nu
ook de taak heeft moeten ovememen om ons het innerlijke houvast te bieden, die het
geloof in vroeger tijden aan God had toe vertrouwd,’ zoals de fysicus en filosoof
Carl Friedrich Von Weizsacker al meer dan dertig jaar geleden schreef.
Het is echter om meer dan één reden ook inderdaad het fascinerende boek dat al
achter de titel schijnt schuil te gaan. Hoe zou immers de tijd zelf een geschiedenis
kunnen hebben? Eerder veroorzaakt de tijd de geschiedenis. Het begrip tijd is in de
loop van de geschiedenis wel van betekenis veranderd. Sinds Einstein werkt de
natuurkunde met een tijdsbegrip dat geen absolute betekenis heeft, zoals ‘gewone’
mensen nu ook wel weten. Een lichtsignaal is niet tegelijkertijd overal en het vergt
een zeker tijdsverloop om het licht van de ene plaats naar de andere te transporteren:
seconden verschil bij een radiogesprek tussen hier en de maan. Hoe snel de tijd
verstrijkt hangt in dit tijdsbegrip onder meer nog af van de snelheid waarmee iemand
door het heelal langs iemand anders suist en van de hoeveelheid materie die in de
buurt is. Om een merkbaar effect te meten moet je wel een snelheid hebben die bijna
zo groot is als de lichtsnelheid.
In de relativiteitstheorie is het daarbij wezenlijk om de lichtsnelheid één en dezelfde
waarde te laten houden, onafhankelijk van hoe snel je zelf door het heelal schiet en
onafhankelijk van waar je bent, ook al is dat boven op de allerdichtst opeengepakte
hoop materie. Het gevolg van die lichtsnelheidscontstante is dan dat de tijdmaat geen
absolute betekenis heeft, evenmin als de lengtemaat en dit gaat lijnrecht in tegen de
meer naïeve opvatting van tijd en ruimte die we in het dagelijks leven opdoen. Je
zou nu wel weer kunnen denken dat dit natuurkundige tijdsbegrip goed aansluit bij
de individuele, sterk veranderlijke tijdsbeleving, maar dat is niet zo.

Oerheelal
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De relativiteitstheorie is dan ook het eerste onmisbare element voor natuurkundig
begrip van ons oerheelal en van het zwarte gat: in de gangbare kosmologie een
ruimtelijk kleine, maar gigantisch zware, dicht opeengepakte hoop materie. Ons
oerheelal was zelfs een soort punt (maar vraag niet: punt waarin?). In het
oerknal-model, waarin de tijd ook pas te zanten met het heelal ontstond, heeft de tijd
dus zelf een geschiedenis en als het heelal vergaat, verdwijnt daarmee de tijd.
Een tweede onmisbaar element voor natuurkundig begrip van het heelal is de
quantumtheorie. De quantumtheorie beschrijft onder andere wat moleculen, atomen
en ‘elementaire’ deeltjes met zich laten doen. Met een combinatie van de
quatumtheorie en de relativiteitstheorie verklaren we in de natuurkunde bijvoorbeeld
de recente laboratoriummetingen van elektronen en quarks. Bij die proeven is de
zwaartekracht verwaarloosbaar, maar in de kosmologie speelt de zwaartekracht tussen
de gigantisch zware materie-objecten juist de hoofdrol. Er bestaat echter géén
gecombineerd model van de relativiteitstheorie en de quantumtheorie voor dergelijke
objecten. In de ontwikkeling van de natuurkundetheorie is daarover op het ogenblik
veel te doen. Het is geen eenvoudige zaak en er zijn heel wat knappe koppen bij
betrokken. Hawking is er één van en hij heeft in elk geval al een wezenlijk inzicht
met betrekking tot het zwarte gat op zijn naam staan: het zwarte gat staat er feitelijk
witheet bij. Die uitstraling van het zwarte gat hangt juist samen met gecombineerde
effecten van de relativiteitstheorie en de quantumtheorie. Hawking legt dat alles
haarfijn uit.

Stephen Hawking

Logo
En zo komen we weer bij ons oerheelal. Ons oerheelal lijkt namelijk op een zwart
gat en uit de bestudering van de zwarte gaten zou dan ook iets meetbaars af te leiden
moeten kunnen zijn over ons oerheelal. Hawking heeft een wiskundig procédé
voorgesteld waarmee hij kan berekenen hoe ons oerheelal onstaan zou kunnen zijn,
namelijk als een bepaalde ‘fluctuatie van het quantumveld’. Bovendien volgt uit zijn
berekening ook de globale verdeling van de materieklontering in ons heelal, zoals
die in de metingen is waargenomen.
Hawking vertelt zijn verhaal met een minimum aan jargon en in heldere taal. Hij
gebruikt met opzet slechts één formule, namelijk Einsteins E=mc3, maar die reeks
symbolen vormt al geen formule meer: het is het logo van het internationale bedrijf
dat natuurkunde heet. (Als een ‘gewoon’ mens al de naam van één fysicus weet, dan
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is het Einstein, en in allerlei besprekingen kom je de zinsnede tegen dat ‘Hawking
vaak met Einstein wordt vergeleken’. Wie zijn boek kent, kent in elk geval ook één
bron van die bewering: Hawking vergelijkt zich zelf graag met Einstein.) Het boek
is makkelijk en prettig leesbaar, ook voor de mensen die niet exact hebben gekozen.
Door de meeslepende stijl kan je je als lezer wel laten misleiden in je idee over wat
je er tenslotte van hebt begrepen, want veel is zonder de wiskunde eenvoudig niet te
doorgronden, al wekken de woorden gemakkelijk de indruk van het tegendeel.
Hawking heeft zich tegen verkeerd begrip wel ingedekt. Ten eerste verwijst hij zo
nu en dan naar het element van het wiskundige spel dat hij vooral in een dergelijke,
zoekende ontwikkeling naar een bruikbaar model van het heelal ziet. Ten tweede
zegt hij vaak expliciet dat het om een model gaat en gebruikt hij overvloedig de
werkwoordsvormen ‘may’, ‘might’ en ‘would’. Hij drukt de lezers daarmee in bijna
elke zin met hun neus op het speculatieve van de beschrijving. (In de vertaling is
veel onbedoelde zekerheid geslopen.)
Het moet daarbij ook voor ‘gewone’ mensen een verademing zijn om in het verhaal
over het abstracte heelal Hawking zelf in levenden lijve her en der even de kop te
zien opsteken en als een duveltje uit een doosje met een innemende opmerking te
horen aankomen, bijvoorbeeld over een voormalig fout inzicht, over zijn lichamelijke
verlamming, of over vrienden die hem hielpen. Hij schuwt het kennelijk niet om de
onmogelijkheden van zijn lichaam zelf te contrasteren met de mogelijkheden van
zijn geest. Hij is niet alleen verlamd, hij kan ook niet praten en het is een wonder
van de hedendaagse technologie dat hij met de minieme druk die hij nog met zijn
hand kan uitoefenen, in staat is op zijn computer de woorden en de zinnen te vormen
voor zo'n boek, voor zijn wetenschappelijke publikaties en voor zijn colleges. Met
een spraaksynthesizer laat hij die ook uitspreken.
Zijn boek is extra levendig door drie discussies die Hawking tegelijkertijd voert,
naast de uitleg die hij over het heelal geeft. Ten eerste is hij in discussie met de
kosmologen, dus met zijn vakgenoten, over de kwestie wat het beste model voor het
heelal is. Een ‘gewoon’ mens iaat zich in Hawkings boek dan graag door zijn model
verleiden en zou natuurlijk ook niet anders kunnen.

Religie
Ten tweede voert hij in het boek een discussie met de science fiction (sf). Regelmatig
wijst hij je op overduidelijke sf-mogelijkheden die zich uit het een of andere aspect
van het model aan je opdringen. Terugreizen in de tijd bijvoorbeeld. Maar alleen om
dan onmiddellijk die fantasie de kop in te drukken: het idee kan wel iets voor sf zijn,
maar niet voor ons heelal, want daartegen verzetten zich bepaalde andere aspecten
van het model. Door sf er zo bij te halen, schijnt datgene in het boek wat geen sf is,
automatisch ook nog meer ‘echt waar’ te worden.
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Modeltekening van een ‘zwart gat’

Hawkings derde discussie is die met de religie. Hij is met God niet klaar. Al klinken
zijn opmerkingen geestig, ze hebben toch ook iets van een worsteling, al was het
maar met de vraag wie van hen beiden de beste is. In 1947 kwam George Gamow
met zijn boek One Two Three... Infinity waarin hij de micro- en de macrokosmos op
een speelse manier aan gewone mensen uitlegde. ‘We kunnen natuurlijk de toekomst
niet voorspellen,’ merkte Gamow destijds daarin op, maar: ‘we beschikken nu over
veel beter gefundeerde redenen om te veronderstellen dat onze elementaire deeltjes
werkelijk de basiseenheden zijn die niet verder gedeeld kunnen worden.’ De quarks
waren toen nog niet gevonden. Hij heeft dus mis gegokt.
Ook Hawking schijnt echter weer te willen aantonen dat de huidige kennis bijna
volledig en definitief is, alsof de kennisontwikkeling in onze tijd wél volgens een
natuurwet zou verlopen. Tegen het einde van het boek schijnt hij even de
wetenschapsprofeet te spelen: ‘Als we een dekkende theorie (van het universum)
ontdekken, zullen we allemaal, filosofen, wetenschappers maar ook gewone mensen
(daar zijn ze dan. Hawkings “gewone” mensen die in dit verhaal al figureerden),
kunnen deelnemen aan de discussie over de vraag waarom wij, en het heelal, bestaan.’
Hoe betrouwbaar die ene, allesomvattende beschrijving van Het heelal zou kunnen
zijn, kan een gewoon mens zich eenvoudig voorstellen door te denken aan de
betrouwbaarheid van zoiets simpels als de weersvoorspellingen voor de volgende
maand. Nee, het kan geen profetie zijn, het moet Hawkings grap zijn. Andere knappe
koppen denken dat het niet eens mogelijk zal zijn een leeftijd voor het heelal eenduidig
te bepalen. Het natuurkundige tijdsbegrip dat hierbij in het geding is, is in elk geval
abstract: het is een technisch tijdsbegrip dat los staat van de individuele tijdsbeleving.
Het wiskundige spel met een dergelijk tijdsbegrip, gesteund door metingen van
afgeleide grootheden, kan niettemin bijzonder boeiend zijn, zoals Hawking aantoont.
Het gaat ook helemaal niet om het vinden van een allesomvattende theorie, het
gaat om het zoeken, het gaat in ieders ‘brief time of history’ om de tijdsbesteding en
dat laat Hawking eigenlijk wel zien.
■
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Eigengereide individuen
Vitale verhalen van Helga Ruebsamen
Op scheveningen door Helga Ruebsamen Uitgever Querido, 139 p., f 27,50
Wim Vogel
‘Een schrijfster van wie wij nog wel meer te lezen zullen krijgen’, schreef haar
uitgever in 1964 toen Helga Ruebsamen debuteerde met de verhalenbundel De
Kameleon. Ongelijk kreeg hij niet. Tot 1974 verschenen er van haar twee romans en
een nieuwe bundel verhalen: uitgaven die in ieder geval critici (Fens, Van Maanen,
Warren en Kossmann) zeer bevielen. Nu, veertien jaar later, verschijnt haar vijfde
boek Op Scheveningen, opnieuw verhalen, en opnieuw kan in ieder geval deze criticus
niet anders dan enthousiast zijn.
Goede verhalenschrijvers hebben, meer nog dan romanciers, hun eigen toon, eigen
trucjes en een beperkte thematiek. Een verhaal van bijvoorbeeld Biesheuvel, F.B.
Hotz of van Carmiggelt herken je meteen. Of dat ook opgaat bij Ruebsamen weet ik
niet, haar werk ken ik niet goed genoeg. Wat wel opvalt is dat én haar vijf verhalen
uit De Kameleon én haar vijf nieuwe verhalen eigengereide individuen beschrijven,
excentrieke buitenbeentjes die in hun verzet tegen normen en waarden van hun milieu
zich vastklampen aan eigen kleine illusies. Door hun dwarse opstelling worden zij
vaak het slachtoffer van eigen doen en laten, maar zij onderscheiden zich in ieder
geval wel. Het zijn typen, geen massamensen.
Het aardige in de verhalen van Helga Ruebsamen is dat die botsing tussen het
kleine ideaal en de grote werkelijkheid ook terug te vinden is in haar stijl.
Onverwachte tegenstellingen, subtiele verschuivingen in het perspectief, perfecte
observaties van intiem geluk naast de grofheid van de harde werkelijkheid.
Het verraad dat het leven pleegt, is het belangrijkste motief. In het titelverhaal,
gesitueerd in een oude volksbuurt van Scheveningen, merkt Cootje, een vrouw van
tegen de vijftig, hoe haar leven tot stilstand komt als zij als verzorgster van haar zoon
Koos overbodig wordt. Een Turks meisje, ‘een prinses, zo mooi als je ze in het echt
zelden zag’, neemt haar plaats en taken over. Wat voor Koos een sprookje is, betekent
voor Cootje dat zij van de ene op de andere dag alleen nog maar zichzelf heeft. ‘Wat
er in haar hoofd opkwam, was bijna altijd alleen maar Koos. Aan ouder worden vond
ze maar één ding angstig: dat die band in haar hoofd zou worden gewist. En dat
daarvoor in de plaats haar eigen leven zou komen.’
In ‘Hoedje van Plezier’ gebeurt het omgekeerde: een bejaarde vrouw terroriseert
het leven van haar volwassen dochter. De moeder Ludmila, eens een beroemd
hoedenontwerpster, idealiseert haar verleden en walgt van het huidige mensdom ‘met
een hang naar petat en een Opel Kadett voor de deur’. Als de dochter haar moeder
wil laten geloven dal dal verloren paradijs nog niet helemaal verleden tijd is door
haar vriendin op te tutten met een hoedje van Ludmila, blijkt ook hier de werkelijkheid
iets anders uit te pakken. Moeder en vriendin kennen elkaar van vroeger:’ ‘Annabel
draaide triomfantelijk een rondje, ze pauzeerde even met nijgend hoofd en toen baste
mama, met gemak de herrie van mensen en verkeer overstemmend: ‘Hoe komt het
dat een Koningshoed het hoofd tooit van een straathoer.’ In haar woede over die
aanranding van haar kleinood buigt de moeder zo ver voorover dat zij uit het raam
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valt. ‘Lies boog zich, de knieën stuttend tegen het lage kozijn, uit het venster. Haar
ogen snelden ogenblikkelijk weg van de onherkenbare vormloze hoop daar beneden
en bleven verderop verbluft hangen aan een gouden hoedje, dat in de goot lag.’

Vrijplaats
Ook in ‘Baling’ wordt die strijd tussen ouders en kinderen op een verrassende wijze
gestreden. De zestienjarige Joost heeft zo genoeg van de ouderlijke ruzies waarin hij
steeds maar weer als vredestichter moet fungeren dat hij zijn heil definitief bij zijn
computer zoekt. In de spelletjes die hij daarmee kan spelen, raakt hij zijn opgekropte
agressie kwijt, kan hij zijn verlangen naar macht ongehinderd uitleven. En hoe
vervreemd voelt het meisje Nora zich niet in het lange verhaal ‘De panter van Piet’
als zij ontdekt dat de buitenplaats die bij daglicht voor haar een vrijplaats is, 's avonds
verandert in een hoerenkast waarin al de autoriteiten uit haar jeugd (haar buurman,
haar dokter, haar vader...) zich uitstekend vermaken. ‘Ik beschouwde hem, zo koel
als ik kon: deze vreemdeling, die mij toch maar dermate goed had gedresseerd, dat
ik netjes vanachter een beslagen raam gadesloeg, zonder een kik te geven, hoe
kostelijk hij zich kon amuseren. Op mijn terrein.’
Het meest vermaakt heb ik mij met ‘De meisjes uit Marlot’ een verhaal waarvan
je proeft dat de auteur er zin in had. Een mooie eerste zin, daar is Helga Ruebsamen
toch sterk in: ‘Toen ze na hun vijftigste niet mooi en ook niet vrolijk meer warén,
zochten de gezusters Cateau en Emilie vastigheid, maar daar was het, volgens ons,
nu te laat voor.’ De tegenstelling tussen de vrijbuitende zusjes van stand en de ‘ons’
die ‘met veronachtzaming van onze levenslust, voor het harnas van plichtsbetrachting
(hadden) gekozen en ons met gebogen hoofd in het gareel (hadden) geschaard’ is
meteen duidelijk. De zusjes mogen dan verloederd in de goot eindigen, zij mogen
dan ‘op heldere ochtenden, in fatsoenlijke buurten, maffend en als maleiers in
afgedankte fauteuils’ aangetroffen worden, zij weigeren de leiband, ze zeggen nee
tegen de conventie. Het rechte pad blijft voor hen ‘de langdradigste route naar het
abattoir’.
Wal mij in deze vitale verhalen vooral bevalt, is het plezier waarmee ze zijn
geschreven. Ze komen wellicht moeizaam tot stand, we hebben er immers bijna
vijftien jaar op moeten wachten, een slechte investering waren die jaren niet. Over
hoe we op alle mogelijke manieren ons leven laten snoeien, over hoe we het daar
vaak nog mee eens zijn ook, over de moeite die het kost binnen je eigen
georganiseerde paradijsje te blijven, daarover schrijft Helga Ruebsamen.
■

Helga Ruebsamen
CHRIS VAN HOUTS
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De schrijver als god
Harry Mulisch over de ironie van het noodlot
De elementen door Harry Mulisch Uitgever De Bezige Bij, 154 p., f 22,50
(geb. f 34,50)
Diny Schouten
De schrijver is, sui generis, een vorst in 't diepst van zijn gedachten, en zit in 't
binnenst van zijn ziel ten troon. Er zit voor hem ook niet veel anders op, want wie
heersen wil over zelfgesponnen creaturen is bijkans tot die positie veroordeeld. Alleen
is wie na Couperus kwam altijd discreet geweest over die alleenheerschappij, of het
zou onder het voorbehoud van de ironie gebeurd moeten zijn. Bij mijn weten is de
‘alwetende verteller’, die de levens van de romanpersonages bestierde, bij het antiek
gezet en zijn we gewoon geraakt aan romans met één ‘ik’ of één ‘hij’, in wiens brein
de schrijver zich heeft opgesloten en met wie de lezer wordt geacht zich te
‘identificeren’. In literaire handboeken wordt die conventie gezien als een moderne
verworvenheid, als een natuurgetrouwer weergave van de ‘werkelijkheid’ ten opzichte
van die in de heerlijk ouderwetse negentiende-eeuwse roman, waarin de verteller
naar believen de schedels van ál zijn personages kon lichten, en (met Jan
Klaasseneffect) zijn verhaal nog extra spannend mocht maken door alvast te verraden
dat de heer N, ‘weinig kon vermoeden dat terzelfdertijd...’, of dat als freule De R.
in het hart van haar verloofde had kunnen kijken, zij geweten zou hebben dat diens
bedoelingen... Je zou erover moeten nadenken of dat verlaten romanprocédé werkelijk
zo veel irreëler is dan het vigerende, maar ‘onrealistisch’ of niet, reddeloos uit de
mode is het zeker, net als de gewoonte - kom er tegenwoordig nog eens om! - om
de personages eerst netjes aan de lezer voor te stellen, inclusief karakteranalyse en
hoed- en boordmaat.
Negentiende-eeuwse dikte ontbreekt aan Mulisch' verhaal De elementen. De letter
is te groot, de bladspiegel te klein om het meer dan een novelle te kunnen noemen,
maar teruggrijpen op de privileges van de negentiende-eeuwse romancier doet het
zeker. De schrijver, in gesprek met zijn personage-in-wording, stelt het weliswaar
voor als ‘experiment’ (‘dat wij beiden met ons drieën ondernemen,’ heet het wat
orakelachtig - de lezer als Dritte im Bundel?), maar de vertrouwelijke onderonsjes
waarin de lezer vooraf op de hoogte wordt gesteld van wat de personages overkomen
zal, klinken ouderwets. In De elementen lijkt het bijna op een complot, waarbij de
verteller zich de lezer als handlanger heeft gekozen om te beslissen welk vonnis aan
de veertigjarige art director Dick Bender voltrokken moet worden. Dat is maar literair
spel, want het meedogenloze vonnis staat al bij voorbaat vast, en Bender mag zich
af bij de aanvang van het verhaal gewaarschuwd achten: ‘Uiteindelijk heeft de wereld
voor iedereen een verrassing in petto, waar hij ook in zijn stoutste fantasieën niet op
verdacht was.’ Op meer plekken deed de schrijver zijn best om het allemaal goed
voor te bereiden. Zo heeft Bender lafhartig geantwoord op de vraag: ‘Waarom leeft
u eigenlijk, meneer?’ en het zal dus slecht met hem aflopen.

Wereldpers
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Bender is dan nog maar nauwelijks voorzien van een gezicht, een beroep, een huis,
de modieuze kledij en het tamelijk mislukte huwelijk met de secreterige ex-mannequin
die daar zo bij horen. De schrijver koketteert een hoofdstuk lang over de dilemma's
om Bender een ambtenaar te laten zijn, of een brandweerman, maar laat ondanks die
beleden bereidheid tot inspraak er geen enkel misverstand over bestaan wie het voor
het zeggen heeft, en wie bepalen mag wat de aard zal zijn van de verrassing die het
lot voor Bender in petto heeft. Onmiskenbaar heeft de schrijver op de Olympus
plaatsgenomen, en daar houdt hij de touwtjes stevig vast: Dick Bender is een trekpop
in de handen van zijn schepper, en die beleeft er een satanisch genoegen aan om met
hem te sollen.

Harry Mulisch, tekening Siegfried Woldhek

Bender, die het van mislukte hbs'er bracht tot begaafd copywriter, later art director,
is een gemakkelijk slachtoffer. Dat begint al met de keuze van diens professie. ‘Iets
luchtigs en vluchtigs’, besluit de schrijver, en het wordt de ‘marketing’ (‘Dat is al
bijna niets meer, al bijna de volledige ontstegenheid aan alle zwaarte van het menselijk
bestaan’). Ook een hangup als gemankeerde schrijver geeft reden tot uitlachen: ‘Ooit
heb je schrijver willen worden. Dat onderscheidt je van een schrijver, want die heeft
het nooit willen worden, die bleek het te zijn.’ Maar dat zijn nog maar speldeprikjes.
Regelrecht vernederd wordt Bender in de apotheose van De elementen, als hij het
aflegt tegen een even banale als bizarre samenloop van omstandigheden. ‘Zodat je
toch nog de wereldpers haalt,’ hoont de schrijver zijn arme slachtoffer achterna, die
de geconcentreerde helderheid van zijn laatste ogenblikken uiteraard besteedt aan
het overdenken waaraan hij het verdiend kan hebben: ‘Wat heb je misdaan? Je hele
leven ben je toch eigenlijk zoet geweest, je hebt je vader niet vermoord en ook verder
niemand iets onherstelbaars aangedaan, voor zover je weet.’
Benders verbijsterende vermorzeling heeft een hoogst literaire parallel in een
tafereeltje dat Bender even daarvoor met afgrijzen aanschouwt: een wesp met een
vette worm tussen zijn kaken. Met een kei verpletten Bender moordenaar en
slachtoffer - om binnen enkele uren zelf het slachtoffer te zijn van een blusvliegtuig
dat hem uit zee schept en uilston boven de brandende heuvels van zijn Griekse
vakantie-eiland. De schrijver als God, de hoofdpersoon als worm: het is een
alleraardigst gevonden detail. Het enige bezwaar is dal het een iets te opzichtig aardig
gevonden detail is.
Oók erg opzichtig is de gemaniëreerde tweede persoon die Mulisch koos voor zijn
verhaal. Even is het grappig: de schrijver die zijn personage gemeenzaam met ‘jij’
aanspreekt en minzaam met hem onderhandelt (‘Weet je zeker, dat je tot zo ver met
dit alles mee kunt gaan?’), maar het grapje gaat gauw tegenstaan, en dan is het boek
nog niet half uit. Eenzelfde vermoeienis beving me bij de majesteitelijke pluralis die

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

de schrijver zichzelf toebedeelt: ‘Wij spreken af, dat je niet alleen bent.’ Bovenop
het gebrek aan beleefdheid om Bender niet te vousroyeren komt dan nog de
hautain-beschermende toon die de verteller aanslaat tegenover zijn maatschappelijk
geslaagd maar geestelijk armzalig personage, die (al moeten we aannemen dat hij
dat niet horen kan) dingen naar zijn hoofd geslingerd krijgt als: ‘Het is ai te pijnlijk
wat je daar allemaal zegt,’ en: ‘Slagen doe je door te mislukken, - denk daar maar
eens over na.’

Noodlot
Mulisch maakt het in De elementen zijn lezers niet al te moeilijk welk punt hij wil
scoren - een parabel over de betrekkelijke tragiek van 's mensen begin, midden en
einde, zou ik zeggen. ‘Attische tragedie’, wil de schrijver misschien horen, want hij
laat de term elegant-losjes vallen, maar voor een tragisch conflict draagt de held toch
te weinig dramatische stof in zich. ‘Aarde’. ‘Water’. ‘Vuur’, ‘Lucht’ en ‘Quintessens’
suggereren als hoofdstuktitels hoge ernst over vergankelijke verschijningsvormen
waaraan de onveranderlijke eeuwigheid zich kennen laat, en de plaats van handeling
is klassiek gekozen: Kreta, maar de ‘Quintessens’ als slotkoor is mij wat al te
geëxalteerd. Die gaat inderdaad over ‘de oneindigheid in een eindige vorm’, door
de schrijver ooit in extatische verrukking als bliksemend inzicht ervaren. Maar dat
sophisticated sausje is niet dik genoeg om het verhaal voor serieuzer te nemen dan
het geschreven is.
Niet serieuzer dan dat de schrijver zich heeft willen amuseren, is mijn wantrouwen.
Geeft niets: het is ook amusant, al gaat het dan over glittering people, met alle
vervelende en voorspelbare parafernalia van dien. De grap is dat die worden geschetst
met superieur dédain: de echtgenote die zichtbaar te veel moeite deed voor haar
gebronsde huid en te weinig om de ontevreden trek om haar mond te verbergen; de
graad van verwendheid van het kroost (‘Echt wel dat ik het niet doe, kutwijf,’ zegt
de twaalfjarige dochter die op olijven en retsina wordt uitgestuurd omdat haar moeder
haar bronzage niet wenst te onderbreken); het bezit en de kennis van de juiste spullen:
‘Jullie dragen de goede kleren, in de lijnen en kleuren van het seizoen (lila, hardrose,
felgroen dit jaar), de goede tassen, de goede kapsels, - alles precies goed en daarom
eigenlijk helemaal niet goed.’ Het grimmige genoegen waarmee de voosheid van
Benders modelgezinnetje wordt doorgeprikt zet door; er zijn een paar uitstekende
scènes waarin Bender zich met schaamte afwendt van het eigen zelfvoldane wezen,
en de futiliteit van het eigen bestaan in alle ontzagwekkende oppervlakkigheid peilt.
Dat is dan meteen ook het enige ‘klassiek-tragische’ aan het verhaal.
De toon blijft echter geamuseerd, en dat het knap is om dat zo vol te houden hoort
men de schrijver na te geven. Wel vereist het een ruim hart om toegeeflijk te zijn
tegenover de uiterst goedkope effecten waartoe hij zich verwaardigde. Natuurlijk,
bij iemand als Bender is het passend dat hij liefhebberij heeft in sportduiken, maar
het treft wel héél erg toevallig dat nu juist híj stuiten moet op een volmaakt gewelfde
marmeren hermafrodiet die sinds duizenden jaren op de zeebodem slaapt. Ook is het
flauw - maar romantechnisch zichtbaar ‘verantwoord’ - dat echtgenote Regina (true
to type, dat wel) de gewoonte heeft om haar sigaret onzorgvuldig uit te drukken, en
natuurlijk is het een van haar achteloos weggeworpen Marlboro's die de lawine van
noodlottige gebeurtenissen in gang zet: de bosbrand waarin Bender zijn ondergang
vindt ontstaat op de plek van zijn picknickende gezinnetje, zodat over de schuldvraag
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maar een heel klein ietsje van twijfel overblijft. Net als de hermafrodiet, die na
Benders vergeefse lospoging opnieuw voor duizenden jaren ‘die Welt abhanden
gekommen’ is, zijn dat té mooie details om waar te zijn. Het neemt allemaal niet
weg dat er over De elementen een fraaie fonkeling ligt, maar er blijven redenen té
over om die glans vooral glossy te vinden.
■
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De regels ontduiken
Nieuw proza van Gerrit Krol en Huub Beurskens
Een ongenode gast door Gerrit Krol Uitgever: Querido, 92 p., f 17,50
Badhok door Huub Beurskens Uitgever: Meulenhoff, 200 p., f 32,50
Jacques Kruithof
Alles van Gerrit Krol is aardig, en bijna alles bijzonder goed. Daarom heb ik in VN
al eens eerder gezegd dat ik eigenlijk niet graag over hem schrijf: ik lees hem voor
mijn genoegen, en wat je daarna nog in een recensie kunt zetten, klinkt al gauw zo
zuinig of docerend. Het werk van Krol bezit een unieke lichtvoetigheid, die een groot
bereik in de dingen die het aansnijdt niet in de weg staat. Eerder is de glimlach, soms
ironisch, soms verwonderd, soms vertederd, een voorwaarde om de schrijver toegang
te verschaffen tot lastig te doorgronden regionen van de menselijke geest.
Een ongenode gast is een novelle die, in opdracht van de jubilerende universiteit
geschreven, zich in Groningen en in het academische milieu afspeelt. De orde wordt
er ernstig verstoord door een Russische gastdocent die de vrouwen op een
raadselachtige manier aantrekt, en van de weeromstuit de mannen hoofdzakelijk
ergernis geeft. Hij is een figuur als de onrustzaaier van Willem G. van Maanen, of
de jongeling in Pasolini's Teorema: een vreemdeling die een vertrouwde wereld op
haar kop zet. Daarbij maakt hij, althans in het oog van de mannen, slachtoffers: het
wondermooie meisje Freddy verdwijnt voor een tijd, en komt onherkenbaar
verfomfaaid terug, de nog miraculeuzere Linda pleegt zelfmoord - denkt men. De
toverkracht van de Rus wijkt abrupt zodra hij een vrouw tegenkomt die hem letterlijk
niet ziet staan, en dat voert tot zijn val van de A-toren. Daarop volgt nog een
merkwaardig happy end.
Dit verhaal dient slechts als ladder om de werkelijke onderwerpen van Een
ongenode gast te bereiken: het einde van Linda is een beeldschone beschrijving van
de mystieke ervaring, in gedachten en dialogen speelt Krol met allerlei noties van
tijd (en eeuwigheid): hij gaat in op de tegenstelling tussen poëzie en natuurkunde
(aan de hand van Vasalis' beroemde en omstreden regels: ‘Ik droomde dat ik langzaam
leefde,/langzamer dan de oudste steen’), en tussendoor zijn er rake opmerkingen
over vreemdelingen en (Nederlandse) verdraagzaamheid, de jaren zestig en wat dies
meer zij. Een aardige vondst is ook de afwisseling van blauw en rood, twee kleuren
die bij uitstek in zo'n miniatuur thuishoren.
Niet de minste verdienste van dit kleinood wordt gevormd door de trefzekere,
poëtische bewoordingen. Ik volsta met een voorbeeld, lichtelijk gecomprimeerd:
‘Hoe lang kennen we elkaar nu?’ Hij keek op zijn horloge. ‘Zes uur.’ ‘Hoe komt het
dan dat het wel zes weken lijkt? Je kunt zeggen dat we zoveel gepraat hebben en van
alles gezien, maar dat heb ik wel vaker, dat is het niet.’ ‘Het komt,’ zei hij, ‘doordat
wij zo lang op elkaar gewacht hebben. Die tijd moet je erbij tellen.’
De novelle lijkt me verplichte lectuur voor iedereen die verliefd is (meteen cadeau
doen, beter dan bloemen of juwelen), iedereen die in Groningen woont, iedereen die
zich van Nescio ‘wat geeft het eeuwige aan de ontroering’ herinnert en, als ik eerlijk
ben, iedereen die Nederlands leest.
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Surreële effecten
De bundel Badhok van Huub Beurskens heeft wat mij betreft met Een ongenode gast
gemeen dal ik er ongaarne over schrijf. Een paar van deze verhalen kende ik al uit
tijdschriftpublikaties, en ze vielen me toen op als vermakelijk en intrigerend, met
sun-eële effecten die er mochten zijn.
Nu ik ze zo bij elkaar zie, spring ik er evenwel geen gat voor in de lucht, en daar
kan iets onrechtvaardigs aan kleven. Vele personages hebben iets aandoénlijks door
de onbereikbaarheid van wat zij nastreven (een engel worden en vliegen,
bijvoorbeeld), of door hun hulpeloosheid onder de overstelpende, het ego-aantastende
dingen die hun overkomen (zoals het meisje dat door een zwijgende jongen, een
naaktloper met een niet aflatende erectie, gevangen wordt gehouden). In een
afzonderlijk verhaal weet Beurskens de aandacht gewiekst gevangen te houden, maar
de bundeling doet zijn overtuigingskracht geen goed.

Gerrit Krol
BERT NIENHUIS

Elf maal hoogst onwerkelijke wendingen, gedaanteverwisselingen (man wordt
stier, of kikker, of een tweetal rubberenballen), absurde verschuivingen - ik houd er
het gevoel aan over dat hier, hoe superieur dan ook, een spel zonder noemenswaardige
inzet wordt gespeeld. Ook Krol bedient zich natuurlijk van kunstgrepen, sommige
zelfs zeer doorzichtig, maar wat er bij hem op het spel staat, is van niet gering belang.
Bij BÏeurskens kan ik nergens ontdekken wat de noodzaak, de drijfveer, de vitale
betekenis van dit alles is.
Ik ontwaar iets vrijblijvends, zoals je dat ook bij Belcampo hebt: men kan dit
schrijven, men kan het ook achterwege laten. Met ander werk van Beurskens, die
mij als auteur na alle ‘ja maars’ van de boekbespreking sympathiek is, heb ik dat
gevoel nooit gehad, vandaar dat ik mijn indrukken wantrouw. Wie weet is in Badhok
een gedachtengoed vervat waar ik geen zintuig voor heb. Aan de verhalen valt in
ieder geval af te lezen dat ze met groot plezier en een opmerkelijke behendigheid
zijn gemaakt, en dat geeft recht op krediet.
Deze bundel lijkt mij op het lijf geschreven van iedereen die zich graag laat
verrassen door vindingrijk bedachte en in beeld gebrachte metamorfosen en
irrealiteiten, van iedereen die gevoelig is voor onnadrukkelijke, meer gesuggereerde
dan precies aanwijsbare symboliek en, als ik eerlijk ben, van iedereen die Nederlands
leest en ontvankelijk is voor een soort humor die het aardse en erotische onnavolgbaar
verbindt met datgene waarover men zou moeten zwijgen. Evenals Krol trekt Beurskens
zich van deze fameuze regel niets aan, en dát is waarvan de literatuur het moet hebben:
verbeeldingskracht.
■
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Pockets
George Orwell: The Lost Writings (Avon, 339 p., f 19,20). Dat klinkt intrigerend,
niet? Zeker als de New York Times op het omslag rept van ‘een belangrijke
ontdekking’ en de Washington Post spreekt van ‘een mijlpaal!’ Het gaat om brieven
en scripts uit de archieven van de BBC-radio, waarvoor Orwell - tot zijn grote
misnoegen afgekeurd voor actieve dienst - van 1941 tot 1943 werkte, als redacteur
van het literaire programma dat naar Brits India werd uitgezonden. Bezorger William
West deed zijn ontdekking in 1984 en publiceerde het materiaal al eerder bij Penguin,
onder de wat minder opgeklopte titel The War Broadcasts. De Engelse uitgave bevat
tevens drieëntwintig foto's, die hier helaas ontbreken. Maar het blijven aardige teksten.
Orwell-biograaf Bernard Crick is over de BBC-tijd van mening dat ‘gedurende twee
kostbare jaren zijn talent vooral werd verspild’. Hij had echter nog niet de beschikking
over dit materiaal en wellicht had het zijn oordeel milder gemaakt. Orwell kreeg van
de BBC de gelegenheid beknopte essays te produceren over schrijvers waar hij zelf
mee aan kwam zetten. In het kader van de propagandamachine die de BBC in die
tijd natuurlijk ook was, werd alles gecensureerd, maar toch kon Orwell zijn ei kwijt
over Swift, Shaw, Shakespeare, Wilde, Wells, Jack Londen en anderen, werd
regelmatig moderne poëzie de ether ingestuurd en werden eminente auteurs als T.S.
Eliot en E.M. Forster door Orwell uitgenodigd om te komen voorlezen. En wat het
niet-lileraire werk betreft: het schrijven van een politiek getint praatje was aan Orwell
best toevertrouwd. Prachtig voorbeeld is de uitzending waarin hij op droge toon
uitlegt dat het fascistische streven naar meer Lebensraum uitgaat van de gedachte
dat er voor het Germaanse en Japanse volk meer elleboogruimte nodig is. Vervolgens
somt hij de gebieden op waar men zoal aanspraak op maakte: de dichtbevolkte
industriegebieden van Oost- en West-Europa, het volste gedeelte van China en de al
uitpuilende eilanden van Nederlands-Indië. ‘Dat hele geroep om Lebensraum is bluf.
Wat men wil is geen land, maar slaven.’
Met The Remake (Picador, 223 p., f 20,80) schreef Clive James zijn tweede roman.
Alhoewel: je moet bij deze man altijd zeer op je hoede zijn. Voor je het weet
persifleert hij meerderdere kunstvormen tegelijk en de lezer erbij. In dit boek komt
een wat vettige journalist-mediaman genaamd Clive James voor. Daarnaast is er de
hoofdpersoon Chance, een omnivoor met een biografie die nogal op die van de ‘echte’
Clive James lijkt. En voorts is er een ik-figuurdie vertelt op de toon die we van de
echte ‘echte’ Clive James gewend zijn. Hij doet er zelf al meteen zijn beklag over:
‘Techniek. God behoede me voor techniek. Zelfs de Australiërs doen er tegenwoordig
aan. Australische romans waren altijd dik en eenvoudig. Nu zijn ze dik en
gecompliceerd. Ik zelf ook.’ Het verhaal dat zich afspeelt onder mensen die midden
in het informatietijdperk leven, is een aaneenschakeling van vluchtige gesprekken
die toch diepgaand moeten zijn, waarbij de partners van alles op de hoogte dienen
te blijven. Cultuur is dan net zo goed de San Francisco 49'ers als Proust, als Mickey
Mouse, als Lourdes, als Jacques Brei als Effi Briest. Voor de lol verzint James er
her en der nog wat kunstenaars bij. Als je maar mee kunt praten. Als persiflage is

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

het aardig, en in oneliners is hij als vanouds ijzersterk, maar na tweehonderd
bladzijden ben je als lezer doodmoe en vraag je je af of het niet meer de moeite waard
zou zijn geweest een of twee van al die briljante aanzetten uit te werken.
Briljant is beslist het woord voor The Recording Angel (Picador, 216 p., f 20,80)
van de jonge Amerikaanse filosoof-muziekcriticus Evan Eisenberg. Het is een met
aanstekelijk enthousiasme en humor geschreven beschouwing over wat er is gebeurd
met de muziek sinds deze ‘een ding’ werd, dat wil zeggen via de grammofoon
reproduceerbaar waar en wanneer men zelf verkiest. Het boek begint met Clarence,
een man die een verzameling van 750.000 platen heeft, tot in de oven en koelkast
toe. Verder leeft hij in haveloze toestand, want geld om bijvoorbeeld de
elektriciteitstoevoer of de verwarming te laten herstellen blijft er niet over. In de
volgende hoofdstukken komen allerlei aspecten van muziek als gebruiksvoorwerp
aan de orde. Zo is er een stukje over de rituelen waarbij mensen muziek gebruiken.
De Britse auteur Compton Mackenzie, die huizen had op afgelegen eilanden en een
enorme platenverzamelaar was, had bijvoorbeeld zorgvuldig geselecteerde
scheermuziek. Tussen de algemene beschouwingen door stelt Eisenberg individuen
aan ons voor die erg ver zijn gegaan in hun passie voor een bepaalde vorm van
ingeblikte muziek. Van oude Harvard-vrienden van hemzelf met een hang naar het
in hun appartement verkleed naspelen van opera's, tot Glenn Gould, in zijn
studiokelder knutselend aan de smetteloze opnamen voor het nageslacht. Door deze
afwisseling van algemene theoretische opmerkingen en biografische schetsen, terloops
aangevuld met treffende anekdotes, is een warm en intelligent boek ontslaan. En dan
is er nog die verzamelaar in Brooklyn, sweetest guy that ever lived, die is al sedert
de jaren twintig bezig. Zeker een halve ton waard nu, die collectie. Allerlei
zeldzaamheden. Het enige aan hem is: hij is doof.
Van Joseph Brodsky, die in 1987 de Nobelprijs voor literatuur kreeg, verscheen in
de serie International Poets To Urania (Penguin, 170 p., f 25,15): gedichten uit de
periode 1965-1985, waaronder het lange Gorbunov en Gorkachov, dat als zijn
belangrijkste werk wordt beschouwd. In dezelfde serie verschenen ook Anna
Akhmatova: Selected Poems (Penguin, 146 p., f 29,25) in vertaling van de Engelse
dichter-romancier D.M. Thomas die er tevens een eerbiedige inleiding bij schreef,
en Yehuda Amichai: Selected Poems (Penguin, 173 p., f 29,25), in het Engels van
Chana Bloch en Rilke-vertaler Stephen Mitchell. Amichai is een heel groot dichter.
Zelfs in vertaling nog zo intens dat wat hij schrijft op het moment dat je het leest,
het belangrijkste op de wereld lijkt.
Akhmatova en Amichai komen ook voor in de bundel De dag dat je brief kwam
(Rainbow, 243 p., f 10,-), waarvan de opbrengst ten goede komt aan Amnesty
International. Het boek bestaat uit gedichten en korte teksten van een kleine honderd
auteurs uit ruim veertig landen. De onderscheiden thema's (o.a ‘Gevangen’.
‘Verdwenen’, ‘Verdreven’) houden verband met het werkterrein van Amnesty. Dat
is, zoals te verwachten viel, geen opwekkende thematiek, maar deze bundel biedt
een selectie van hoog niveau, in vertalingen van de besten uit het vak.
NIEK MIEDEMA
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Op hol geslagen fantasie
De kokende woede van Sony Labou Tansi
De dodelijke deugdzaamheid van Dadou door Sony Labou Tansi Vertaling
Marcel Ottevanger en Pauline Sarkar Uitgever Het Wereldvenster, 197
p., f 29,90
Het teken van martial door Sony Labou Tansi Vertaling Hetty Renes,
nawoord Jan Kees van de Werk Uitgever In de Knipscheer, 198 p., f 34,50
De grote eenzaamheid van Lorsa Lopez door Sony Labou Tansi Vertaling
Jef Geeraerts Uitgever Manteau, 178 p., f 29,90
Alle Lansu
‘Deze wereld is de echte niet’ - dit levensgevoel is al in vele toonaarden beschreven,
maar nog zelden zo uitbundig van beeld en taal als door de hier tot voor kort volkomen
onbekende Kongolees Sony Labou Tansi, van wie het afgelopen jaar drie vertalingen
verschenen, bij even zovele uitgevers(!). Tansi werd in 1947 geboren in het toenmalige
Belgisch Congo (Zaïre) en is sinds 1960 woonachtig aan de andere oever van de
Kongo-rivier, in de Republiek Kongo (de voormalige Franse kolonie). Beide landen
werden in 1960 onafhankelijk. Tansi's werk is geworteld en gesitueerd in het
post-koloniaJe Afrika, maar het bevat een thematiek met wereldwijde relevantie. Het
is één schreeuwende aanklacht tegen machtsmisbruik en de verkrachting van het
leven. Kokend van woede en bulderend van het lachen veegt Tansi zijn reet af met
de wereld zoals die is. Een probleem is dat zijn fabelachtige verbeeldingskracht soms
de vergelijking oproept met een buiten haar oevers getreden rivier.
In zijn debuutroman De dodelijke deugdzaamheid van Dadou (geschreven in 1976)
is hij er naar mijn smaak het best in geslaagd om zijn talent in banen te leiden. De
roman beschrijft de identiteitscrisis en geleidelijke ondergang van een zwarte
bourgeois. Aan de buitenkant is Dadou een toonbeeld van deugdzaamheid en om die
reden is hij benoemd tot directeur van een pedagogische academie voor meisjes. Hij
maakt nu deel uit van de nieuwe zwarte elite, maar een gevoel van leegte achtervolgt
hem. De verleiding van een aantrekkelijke leerlinge op zijn academie vormt de
inleiding tot zijn ondergang. Om zijn verwarring het hoofd te bieden stort hij zich
in de drank. Hij weerstaat zijn verlangen, maar haar wraak doet hem in de gevangenis
belanden. Hij beziet het fiasco van zijn leven. Zijn huwelijk blijkt stukgelopen op
de klippen van zijn carrièredrift. Zijn levenslust is een smeulend vuurtje geworden.
‘Vroeger rekende ik altijd op de tijd. Maar de tijd wordt impotent. De tijd krijgt geen
stijve meer.’ Verlangend naar de dood, balancerend op de rand van de waanzin houdt
hij bevlogen monologen. Tansi brengt Dadou's ontgoocheling in een koortsachtige,
ritmische stijl onder woorden.
Wanneer Dadou uit de gevangenis ontsnapt en naar de overkant van de Kongo
vlucht, belandt hij in een nieuwe nachtmerrie. Arrestaties om vermeende subversieve
activiteiten zijn er aan de orde van de dag, zelfs lijken worden gearresteerd. ‘Je eigen
vrouw vraagt naar je papieren als je met haar naar bed wilt.’ Het enige dat de
bevolking nog rest is hoop. ‘En hoop bracht de mensen er toe te praten over de
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kinderen van de kinderen van hun kinderen.’ Dadou wordt gepakt door de militairen,
als oud vuil gedumpt en opgepikt door de revolutionairen, de dienaars van ‘de
vleesetende, allesverslindende goede zaak’. Hij is moegeleefd, maar met de moed
der wanhoop klampt hij zich vast aan het leven. Hij wil nog één keer een daad stellen,
een revolutionaire daad. ‘Ik heb iemand gedood omdat ze tegen me zeiden: ga hem
doden. Daarna word je misselijk. Die geur van bloed. Verdomme!’ Dit gedreven
geschreven debuut bevat de kiemen van de woede en de wanhoop waar Tansi's latere
romans stijf van staan.

Sony Labou Tansi
J. AGOST

Vergiftigde champagne
In Het teken van Martial (1979) zet hij de deuren van zijn verbeeldingskracht
wagenwijd open om de vloer aan te vegen met het fenomeen dictatuur. De roman
speelt zich af in de denkbeeldige Afrikaanse staat Katamalanasië. Verzetsheld Martial,
ter dood veroordeeld door de ‘Voorziene Leider’, weigert te sterven en leeft voort
als kwelgeest van de dictator. Ondertussen werpt Martials dochter Chaïdana haar
onweerstaanbare schoonheid in de strijd om successievelijk de complete kliek van
ministers en militaire leiders met vergiftigde champagne naar de andere wereld te
helpen. Maar nieuwe terroristen schieten als paddestoelen uit de grond.
Het boek is in de allereerste plaats een duizelingwekkende aaneenschakeling van
taferelen waarin de terreur van de dictatuur ad absurdum wordt beschreven. Het
belastingstelsel kent absurditeiten als lijfsbelasting, belasting op loyaliteit aan de
leider, vaderlandslievendheidsbelasting. De Speciale Eenheden van het leger voeren
een terreurbewind waar de honden geen brood van lusten. In de volksmond heet
Katamalanasië op een gegeven moment ‘de hel’, waarop de leider in woede ontsteekt
en beveelt ‘dat ieder boek, ieder document, elk stukje papier waarop in ongeacht
welke taal het woord “hel” voorkwam op de brandstapel werd gegooid’. ‘Later bracht
men het woord “hel” in verband met het woord “pijn”: voor het hele land werd een
pijnverbod afgekondigd - men beweende niet langer zijn doden, de tandarts verbood
zijn patiënten om te kermen, mensen die pijn hadden werden verbrand.’ Staatsgrepen
- al dan niet gesteund door ‘de vreemde mogendheid die de leiders leverde’ - volgen
elkaar in rap tempo op. Maar of ze nu Henri Goedhart. Jean de Eenvoudige van Geest
of Jean Hart van Steen heten, de leiders doen wat hen belieft. Zo gelast de laatste
letterlijk alles blauw te schilderen, brengt hij jaarlijks ‘twee weken van ononderbroken
meditatie’ door in zijn Spiegelpaleis met vijftig maagden en wanneer hij paranoïde
wordt laat hij zijn onderdanen merken. Ondertussen biedt de oorlog met een buurland
Tansi de gelegenheid voor een al even absurdistische parodie op de
bewapeningswedloop.
Tansi heeft met Het teken van Martial beslist een origineel boek geschreven, maar
de roman mist de aanwezigheid van een leidend personage waarmee de lezer zich
kan identificeren en blijft daardoor steken in een op den duur vermoeiend
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pandemonium van krankzinnige taferelen. Helse trapezenummers in het circus van
de verbeelding waar ik met wijd opengesperde
[Vervolg op pagina 12]
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Het moeras geeft, het moeras neemt
Splendid Hotel, adembenemend van troosteloosheid
Splendid Hotel door Marie Redonnet Vertaling Truus Boot Uitgever Van
Gennep, 140 p., f 29,50
Rudi Wester
Er zijn van die boeken die je meezuigen tegen wil en dank. Al op de eerste pagina
weet je dat het nooit meer goed komt met de held, dat het van kwaad tot erger zal
gaan. Dat hij zich als een lam ter slachtbank zal laten leiden. Kom op, denk je
voortdurend, doe er wat aan. Het leven biedt nog zoveel andere mogelijkheden! Maar
onontkoombaar ontrolt de tragedie zich verder, de lezer klemmend in een ijzeren
greep. Zo'n boek is Splendid Hotel, het mooie debuut van de Franse schrijfster Marie
Redonnet. Het is adembenemend van troosteloosheid, doordrongen van een gevoel
van verval dat aan een ouderwetse ‘gothic novel’ doet denken. De aftakeling woekert
voort, en de lezer wordt meegesleept, of hij wil of niet. Dat heeft ook alles met de
stijl te maken. In zeer korte, precieze, van alle emotie ontdane zinnen - er komt geen
enkel onderschikkend voegwoord in de hele roman voor, geen reden, verklaring of
tegenspraak wordt gegeven - vertelt Marie Redonnet (een jaar? een paar maanden?)
uit het leven van de jongste van drie zusters die het Splendid Hotel van haar
grootmoeder heeft geërfd. Die jongste, de vertelster, wordt niet bij name genoemd
maar de andere twee wel: Ada en Adel. Ada heeft als karakteristiek dat ze voortdurend
ziek is. Adel heeft als actrice ooit wat kleine rolletjes gespeeld en wacht nu op die
ene grote aanbieding van een toneeldirecteur, die nooit komt.
Beiden zijn met hun klachten, grieven en grillen bijde jongste ingetrokken waar
ze de gasten, al naar gelang hun humeur, vermaken of treiteren. De vertelster zwoegt
en zwoegt om het al sinds lange tijd vervallen Splendid Hotel nog enigszins
bewoonbaar te houden. Maar het is onbegonnen werk want de grootmoeder heeft
het lumineuze idee gehad het vlakbij een moeras neer te zetten: ‘Het is grootmoeders
schuld. Nooit eerder had iemand een hotel aan de rand van een moeras gebouwd. In
alle kamers had ze sanitair laten aanleggen. Dat was in deze streek uniek.’ Uniek
mag het geweest zijn, nu is de vertelster alleen maar bezig met het ontstoppen ervan.
En het vernieuwen van de elektriciteitsdraden, omdat vooral de grote lichtreclames
de schaarse gasten naar het hotel moeten lokken. Zo nu en dan zit het vol. Er zijn
plannen om een spoorlijn langs of door het moeras aan te leggen, en daartoe nemen
teams van naamloze ingenieurs, geologen, bodemonderzoekers, werklui en ploegbazen
er zo nu en dan hun intrek. Maar de een na de ander valt ten prooi aan het gebrek
aan comfort, het oorverdovende lawaai van de hoestende zusters, de doorlopende
stortbakken en de tikkende buizen.
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Marie Redonnet

De vertelster blijft maar repareren en regelen, maar sinds ze een keer haar hoofd
verwond heeft op een bevroren gedeelte van het moeras ziét ze het allemaal ook niet
zo helder meer. Ze heeft geen wilskracht en wijt dat aan haar parasiterende zusters:
‘Voordat zij er waren gaf het Splendid me alleen maar voldoening. Ik moet mezelf
weer in de hand zien te krijgen.’ Maar het moeras, waar zij als enige zegt mee op
goede voet te staan (‘Voor mij blijft het moeras altijd het moeras - als je het kent
zoals ik het ken, weet je dat je er niets kan overkomen’) rukt steeds verder op en
richt steeds grotere rampen aan. Het veroorzaakt epidemieën, het slokt de tuin van
het hotel op met het graf van de grootmoeder en het zuigt de dijk weg die eindelijk
is aangelegd voor de spoorlijn. Het moeras geeft en het moeras neemt, geloofd zij
het moeras, daar komt het voor de hoofdpersoon wel op neer. Willoos laat ze alles
gebeuren, al is ze, als ze uiteindelijk alleen achterblijft, wel veranderd: ‘Ik kan
tegenwoordig uren voor het raam naar het moeras zitten kijken, in plaats van met
het sanitair bezig te zijn.’
Met ijzeren consequentie en groot talent heeft Marie Redonnet het verval vorm
gegeven. Het verval, gesymboliseerd door het moeras. Het moeras dat zuigt en
ondermijnt, dat dood en verderf zaait. Het moeras dat stinkt, en mist en dampen
veroorzaakt. Het moeras dat zo sprekend het leven zelf is. Optimistisch is deze roman
dus zeker niet, al karakteriseert het einde mooi vorm en inhoud. Nog slechts één
woord van de lichtreclame werkt, en weerspiegelt zich in het water eromheen:
Splendid.
■

Huiveren in New York
Blue Belle door Andrew Vachss Uitgever Alfred A. Knopf, 337 p.
Importeur Van Ditmar, f 41,30
R. Ferdinandusse
Andrew Vachss (‘Je hebt geen idee hoe slecht mensen kunnen zijn’) is een Newyorkse
advocaat die zich inzet voor het (seksueel) mishandelde kind. Hij doet dat met veel
emotie; hij haat bedrijvers van seks met kinderen, hij haat de makers van kinderporno.
Hij schreef zijn eerste thriller, Flood, om zijn ideeen bij een breed publiek bekend
te maken. Het werd in ons land uitgebracht als Burke's Manhattan, Burke is de
hoofdpersoon, de harde kruisridder die behoedzaam, niemand vertrouwend, in de

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Newyorkse jungle opereert. Zijn huis is een vesting, en de mensen met wie hij de
boeven bevecht zijn ook al geen brave burgers.
Zijn tweede thriller heette Strega (net als Flood de naam van een vrouw). Strega
geeft Burke de opdracht een foto op te sporen. Op die foto staat haar zoontje met de
clown die hem heeft meegenomen en gebruikt; zij gelooft dat als zij de foto voor de
ogen van haar zoontje kan vernietigen zijn angsten zullen verdwijnen. Strega is met
de nodige hardheid geschreven (het begint al met een scène waarin Burke en zijn
helper een kinderlokker betrappen en zijn hand in stukken hakken - moraal: ‘even
slime can leam’) en bevat een pleidooi voor een felle jacht zonder regels op de makers
en verspreiders van kinderporno. Het is een interessant boek, ik schreef het al eerder
in VN, omdat Vachss, puttend uit zijn praktijkervaringen heel wat gegevens over de
makers, de handelaars, de kopers en de rol van de clown kwijt kan.
Maar een sterke thriller is het niet. Burke heeft, net als De Schaduw bij Havank,
een flink aantal medewerkers: Max, de Prof., Michelle (een prostituée; ‘I may be a
whore but I am not a cunt’), de Mol en Mama Wong. Die worden allemaal beschreven
en gemobiliseerd voor de grote aanval op de deugniet, de clown in dit geval - en die
afrekening, in een normale thriller het hoogtepunt, verloopt in zo'n tempo dat het
boek uit is voor de lezer het beseft.
Strega werd uitgegeven door de grote Amerikaanse uitgeverij Knopf omdat men
het daar een belangrijk boek vond. Dat heeft Vachss ongetwijfeld geïnspireerd, want
inmiddels verscheen zijn derde thriller, weer met Burke en zijn legertje, weer genoemd
naar een vrouw, Blue Belle. Belle is een wulpse, exotische danseres en wordt gebruikt
om Burke op de hoogte te brengen van het bestaan van de Ghost Van, een spookachtig
voertuig dat door de donkere straten van New York glijdt, en van waaruit jacht wordt
gemaakt op zeer jonge prostituées, die daarna meestal ook vermoord worden. Burke
neemt de uitdaging aan (hij heeft een andere reden dan de 50.000 dollar beloning,
uitgeloofd door de Newyorkse pooiers). Bovendien moet hij daarvoor de strijd
aanbinden met Mortay, een dodelijke killer - zijn naam komt ook van Muerte (‘He
deals death, man. Eats it alive’). En passant krijgen we de gewone mededelingen
over de kinderporno, en misbruik van (en handel in) kinderen. Maar Vachss heeft in
dit boek meer aandacht voor de sterk lichamelijke liefde die opbloeit tussen Burke
en Blue Belle, een mooie, stevige meid met een prachtige kont. ‘This big, fat thing’,
zegt zij, maar Burke kan er niet genoeg van krijgen. Hij wedt ook dat als hij een
kwartje langs haar rug laat glijden die kont het het effect van een skisprong zal geven.
Hij slaat er ook graag op, dan klinkt ‘a sharp crack’. Belle kan het goed vinden met
zijn gruwelijke hond, een eng soort vechtmachine, zodat als ze samen spelen ze ook
samen zijn orders accepteren.
De opbouw is weer net als bij de vorige: een lange aanloop tot de actie, er is maar
één vijand. Mortay, en 250 pagina's lang worden alle manschappen in stelling gebracht
voor die ene, ook weer snelle afrekening. Er staan weer heel wat kalenderwijsheden
in (‘Once you jumpoff the bridge, everything's smooth until you hit the water’) maar
Vachss heeft een zo overtuigende manier van schrijven dat het leuk wordt. De jungle
die hij tekent wekt huiver genoeg en brengt de spanning die zijn actieloze
gemanoeuvreer ontbeert.
■

Sony Labou Tansi
Vervolg van pagina 11
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ogen naar blijf kijken.
Aan ditzelfde euvel lijdt De grote eenzaamheid van Lorsa Lopez. Ook hier gaat
het om macht en machtsmisbruik en in het magisch realistische universum van Tansi
wemelt het wederom van de meest wonderbaarlijke gebeurtenissen. Zo hebben de
autoriteiten van een imaginaire Afrikaanse ananasrepubliek aan het begin van de
roman voor de zevende keer besloten de oorspronkelijke hoofdstad Valancia te
verplaatsen naar hun bolwerk Nsanga-Norda, ‘de hoofdstad van de ijdelheid’.
‘Maandenlang reisden muren, bruggen, openbare parken, pleinen, zwembaden en
stations door de lucht en over het water, via het spoor en langs de weg.’ De bevolking
ondergaat apathisch de loop der gebeurtenissen. Ook op de dag dat Lorsa Lopez zijn
vrouw, die hij van overspel verdenkt, op bloedige wijze om het leven brengt doet
niemand iets. Tot de ongenaakbare Estina Bronzario, de vrouwelijke burgemeester,
zich opwerpt als spil van het verzet. Niet alleen tegen Nsanga-Norda, ook van de
vrouwen tegen de mannen. ‘Het Tijdperk van de Misbruikte Vrouw’ is voorbij.
Gedurende dertien manen zullen de vrouwen hun lendendoek niet openmaken voor
een man. De maatregel is aanleiding tot groteske verwikkelingen, waarbij Tansi niet
nalaat het machismo komisch op de korrel te nemen. Zo worden ook de autoriteiten
over de hekel gehaald middels de satirische beschrijving van hun absurde decreten,
politieapparaat en rechtspraak. Overigens is de door Estina Bronzario geproclameerde
cultuur van eer en schande evenzeer een zegen als een vloek: bron van verzet, maar
tegelijkertijd oorzaak van een reeks van zinloze (zelf)moorden. Aan prachtige passages
ook hier weer geen gebrek, maar zoals Nsanga-Norda, op de dag dat Estina Bronzario
wordt vermoord, als in een apocalyptisch visioen door de zee wordt verzwolgen, zo
gaat de roman als geheel ten onder aan Tansi's op hol geslagen fantasie en overvloed
aan personages.
Tansi's stijl wordt nog wel eens vergeleken met die van García Márquez. Met
name in De grote eenzaamheid van Lorsa Lopez en Het teken van Martial dringt die
vergelijking zich inderdaad bij vlagen op. Maar waar de personages bij de
Latijnsamerikaanse grootmeester in al de letterlijk fantastische avonturen die ze
beleven altijd van vlees en bloed blijven, worden Tansi's helden stripfiguren. Ze zijn
ondergeschikt aan schrijvers surrealistische verbeelding van de wereld als ‘een
immens kadaver dat vecht om tot elke prijs in leven te blijven’. Het is jammer dat
Tansi soms al te veel trommels en trompetten gebruikt om zijn lezers zijn wanhoop
in het gezicht te smijten, want schrijven kan hij.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

13

Chroniqueur van het Egyptische stadsleven
De Nobelprijs 1988 voor Naguib Mahfouz
De Egyptenaar Naguib Mahfouz hoort in de Arabische wereld tot de
bekendste en meest gelezen schrijvers. Hij is een flink eind in de zeventig
en heeft een ruim oeuvre op zijn als een verrassing, maar volgens Oscar
Niezen, is de uitverkiezing meer dan terecht. Bij uitgeverij Het
Wereldvenster verschijnt in november een bloemlezing uit de verzamelde
verhalen van Mahfouz, De moskee in de steeg, gekozen door Richard van
Leeuwen. Tegelijkertijd komt bij dezelfde uitgever een informatief boekje
uit over Mahfouz met interviews en essays van Gamaal al-Ghitani.

Oscar Niezen
Een gelovige zakenman die al zijn religieuze plichten vervult, maar zich 's avonds
te buiten gaat aan drank en vrouwen. Een café-eigenaar die bijverdient met hasjhandel
en het meewerken aan verkiezingsfraude, maar het geld er weer doorheen jaagt in
het homo-uitgaansleven. Een sluwe pooier die eenvoudige meisjes verleidt met
trouwbeloften en ze vervolgens dwingt cursussen te volgen aan zijn school voor
prostituées.
De Europese lezer denkt bij dergelijke kleurrijke figuren waarschijnlijk niet meteen
aan Egypte, land van groene akkers langs de Nijl en dorre woestijnen met hier en
daar een piramide. Het gaat hier echter wel degelijk om zeer levensechte Egyptenaren
uit de jaren veertig. Naguib Mahfouz, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur
1988, creëerde ze in zijn ‘realistische’ romans. Mahfouz geldt al zo'n dertig jaar als
de grootste moderne schrijver in de Arabische wereld. Nu hij tegen de tachtig loopt
werd het dan ook hoog tijd dat hij - als eerste Arabische auteur - de Nobelprijs kreeg.
De Arabische literatuur kan wel wat publiciteit gebruiken: wat weten wij eigenlijk
van Egyptische, Libanese of Marokkaanse schrijvers? Op literair gebied lijkt het er
soms op - zeker als we publiciteit en (Nobel)prijzen als indicator nemen - dat de
Afrikaanse en Latijnsamerikaanse landen meer ‘wereldtalent’ herbergen dan de
Arabische wereld. Niets dan respect voor mensen als Márquez en Soyinka natuurlijk,
maar volgens mij kan Naguib Mahfouz zich zeker met hen meten. Het magnum opus
van Mahfouz. De trilogie, dateert bovendien al uit 1956-57.
De belangrijkste reden voor de onbekendheid en onderwaardering van de Arabische
literatuur in het Westen zal wel weer de taal zijn, dat moeilijke en ingewikkelde
Arabisch met zijn rare macaronischrift. De taalbarrière, en verder het romantische
maar onrealistische beeld dat helden als T.E. Lawrence (of Arabia) en Rudolph
Valentino opriepen, zorgden ervoor dat het Arabische cultuurgebied voor het westerse
publiek nog steeds schuilgaat achter een ‘kameelharen gordijn’, zoals ik het laatst
fraai uitgedrukt zag. Bedoeïenen, kamelen en (wat Egypte betreft) prehistorisch
werkende boeren in lemen huisjes, dat kennen we wel, maar het grootsteedse leven
zoals hierboven beschreven (Cairo anno 1945) zegt ons weinig. Naguib Mahfouz is
bij uitstek de chroniqueur van het stadsleven in Cairo en Alexandrië van de jaren
veertig, vijftig en zestig. Het waren veelbewogen tijden voor Egypte. Tot 1952 was
de politieke situatie een chaos: Britse troepen langs het Suezkanaal, en in Cairo een
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door Londen gesteunde koning die steeds meer macht naar zich toe wilde trekken
en voortdurend overhoop lag met de min of meer democratische, maar vooral corrupte
Egyptische politici. De ‘revolutie’ van Nasser c.s. was onontkoombaar.
Tegen deze achtergrond spelen de levendige ‘realistische’ romans van Naguib
Mahfouz. De bekendste zijn Nieuw Cairo (1945). De Midaqsteeg (1947), Begin en
einde (1948) en De trilogie, die uitkwam in 1956-57 maar volgens Mahfouz al
voltooid was in 1952, net vóór Nassers revolutie. Met veel humor en vooral zonder
een blad voor de mond te nemen beschrijft de auteur de problemen van modale
Egyptenaren die het hoofd boven water trachten te houden in een chaotische en
corrupte maatschappij. Eeuwige bron van zorg (en hilariteit) is de
overheidsbureaucratie, een fenomeen dat door de farao's uitgevonden schijnt te zijn
en door de moderne Egyptenaren tot in het extreme is geperfectioneerd. Een
voorbeeld: Mahjoub, de hoofdpersoon uit Nieuw Cairo, heeft na zijn afstuderen niet
het geld en ook niet de juiste contacten om een goede baan te vinden, dus vraagt hij
raad aan een vriend die ingevoerd is in het ambtelijke apparaat. Deze zegt: ‘Er zijn
mensen die je kunnen helpen. Ken je bijvoorbeeld Abdelaziz Bey Radi?’
‘Jazeker, een bekende zakenman.’
‘Precies, die. Hij heeft veel invloed, en zijn specialiteit is het ministerie van
Binnenlandse Zaken.’
‘Hoe krijg ik zijn hulp?’
‘Geen probleem. Hij incasseert alleen wél de helft van het salaris van iedereen die
hij benoemt, twee jaar lang.’
Deze prijs is de arme Mahjoub wel wat hoog (de ambtenarensalarissen in Egypte
horen tot de laagste ter wereld - ON). Hij informeert naar een andere ‘bemiddelaar’.
Zijn vriend zegt ‘alsof hij een ober is die het menu voorleest’: ‘Die beroemde
zangeres, Dawlat. Háár invloed ligt vooral bij de Spoorwegen, Defensie en enkele
grootgrondbezitters. Haar prijzen zijn: dertig pond voor een baantje van rang 8,
veertig pond voor rang 7 en honderd pond voor rang 6, direct betalen.’
Mahfouz kon dit soort teksten - waar het groeiende lezerspubliek van smulde vrijelijk publiceren in het Cairo van 1945. De vraag is of dit te danken was aan een
werkelijk tolerante houding van het bewind van koning Faroek, of eenvoudig aan de
inefficiëntie van het controle- en censuursysteem.

Hilarische humor
De Tweede Wereldoorlog bracht Egypte weinig echte strijd, maar wel grote
onzekerheid. Lange tijd dreigde een Duitse doorbraak, er was regelmatig luchtalarm
en de Britse bases in de Kanaalzone werden versterkt. Dit betekende veel werk voor
de eenvoudige bewoners van Cairo, en ook de inwoners van ‘de Midaqsteeg’ (in het
Engels vertaald en als Midaq Alley uitgegeven bij Heinemann in Londen) profiteren
ervan. De zoon van de eerder genoemde homoseksuele café-eigenaar gaat in een
Brits legerkamp werken, verdient goed maar geeft alles snel uit in de overtuiging dat
de oorlog twintig jaar zal duren. Als het plotseling vrede is beklaagt hij zich over het
ellendige lot van zijn volk, dat ‘alleen een beetje geluk kan vinden als in de hele
wereld een bloedige oorlog woedt’.
De stijl van de schrijver mag in deze voorbeelden wat gechargeerd lijken; wie
Cairo een beetje kent weet dat het niet zo is. Integendeel: Mahfouz schildert boeiend
en vaak subtiel de karakters van zijn hoofdpersonen. Heftige emoties en hilarische
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humor horen bij het dagelijkse leven in Egypte, en in de romans van Mahfouz worden
de drijfveren van de personages goed blootgelegd. De culturele kloof die de
geïnteresseerde westerling van Egypte scheidt is beter te overbruggen door het lezen
van deze romans (mits goed vertaald) dan door tientallen journalistieke of historische
artikelen.
Een echte autobiografie heeft Mahfouz nooit geschreven, maar algemeen wordt
aangenomen dat in de figuur van Kamal in De trilogie veel van de schrijver zelf zit.
Naguib Mahfouz werd geboren in 1911 (volgens sommige bronnen 1912) als zoon
van een middle class-handelaar in Gamaliya, een oude stadswijk van Cairo. De
familie van Ahmed Abdel Gawad in De trilogie woont ook in dit stadsdeel, en de
jongste zoon Kamal zit in 1917 op de lagere school. De drie boeken (bij elkaar zo'n
1500 pagina's) dragen de namen van straten in de buurt. Met veel gevoel voor detail
schetst Mahfouz het wel en wee van de familie Abdel Gawad: het
traditioneel-islamitische gezinsleven, de tirannieke vader die ondanks zijn nachtelijke
uitspattingen veel van zijn vrouw en kinderen houdt, en de lotgevallen van de zoons,
dochters, neven en kleinkinderen. In de vele personages kan de schrijvers de
ideologische en intellectuele stromingen uit die dagen kwijt: communisten,
moslim-fundamentalisten, liberale wetenschappers enzovoort. Kamal verdiept zich
in de westerse filosofie (Mahfouz zelf voltooide zijn studie filosofie aan de universiteit
van Cairo in 1934) en verliest hierdoor alle geloof in de islamitische tradities. Het
conflict tussen moderne wetenschap en religie is goed te zien in een ruzie tussen
Kamal en zijn vader in deel 2 van De trilogie. Kamal werkt aan een artikel over
Darwins evolutietheorie, en zijn vader - die nauwelijks kan lezen en schrijven - is
woedend op deze ‘gek’ die beweert dat de mens van de apen afstamt. In de koran
staat immers dat alle mensen van Adam afstammen, en zelfs de joden en de christenen
geloven daarin. ‘Welke religie heeft die Darwin dan wel?’ brult Kamals vader. ‘Is
hij soms een van je leraren op school?’ Kamal is in dit stadium banger voor de toom
van zijn vader dan voor die van God, aangezien ‘God zijn strafmaatregelen vaak
uitstelt, terwijl zijn vader ze altijd direct uitvoert’.

Naguib Mahfouz
ANP

De trilogie en de andere ‘realistische’ romans van Mahfouz geven een goed
voorbeeld van zowel de levensgeschiedenis van de schrijver als de Egyptische
geschiedenis tussen 1917 en 1945. Na de oorlog hield het chaotische koningsbewind
het met Britse steun nog even vol, maar na de crisis rond Israël in 1948 en veel interne
agitatie door moslim-fundamentalisten was de tijd rijp voor een radicale omwenteling.
Die kwam met Nassers revolutie in 1952. De eerste jaren hierna waren voor Egypte
succesvol: het gevoel van eigenwaarde groeide enorm door de ‘overwinning’ in de
Suez-crisis, en het bewind leek op weg naar een rechtvaardiger verdeling van de
welvaart. In deze jaren zweeg Naguib Mahfouz. Behalve de publikatie van de al
eerder voltooide Trilogie (1956-57), verscheen er zeven jaar lang niets. Mahfouz
wijdde zich aan zijn werk in dienst van de overheid. (Tot 1972 werkte hij voor het
ministerie van Cultuur, vooral in de genationaliseerde filmindustrie. Van bijna al
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zijn romans zijn succesvolle films en tv-series gemaakt.) Naar eigen zeggen had hij
in de periode 1952-59 ‘geen inspiratie’.
Inmiddels groeide het pessimisme over Nassers heilstaat. Het contact met het Westen
nam gaandeweg af, wat leidde tot economische én intellectuele stagnatie, en de
geheime politie maakte actief jacht op ‘subversieven’. Het nieuwe pessimisme werd
vanaf 1959 toch weer het best verwoord door Mahfouz. Hij veranderde nu ook zijn
stijl: het realistische, beschrijvende maakte plaats voor experimenten met nieuwe
technieken. In De kinderen van onze buurt (1959; in het Engels vertaald onder de
titel Children of Gebelawi, ook Heinemann Londen) zien we de overgang van
‘realisme’ naar ‘ideeënroman’. Het allegorische karakter van dit boek (bepaalde
personages werden verondersteld God, Mozes en Jezus te symboliseren) veroorzaakte
opwinding in Egypte. Het verhaal verscheen wel als feuilleton in de krant al-Ahram,
maar in boekvorm pas later, en aanvankelijk alleen in Libanon. De pessimistische
kijk op het lot van de mens in zijn ‘zinloze gevecht tegen de tijd’ is in De kinderen
van onze buurt al aanwezig en bereikt een climax in het werk uit de jaren zestig. De
dief en de honden. Kwartels in de herfst (beide 1962), De weg (1964), De bedelaar
(1965), en vooral Gebabbel aan de Nijl (1966) en Miramar (1967) ademen allemaal
een negatieve, gedesillusioneerde sfeer.

Desillusie en wanhoop
In Gebabbel aan de Nijl (Duitse vertaling: Das Hausboot am Nil, Edition Oriënt,
Berlijn) verdrijven moderne intellectuelen hun verveling en teleurstelling met
hasjsessies, vluchtige liefdesaffaires en oeverloze discussies op een woonboot in de
Nijl. De invloed van Hemingway, Sartre en Camus - inderdaad enkele favorieten
van Mahfouz - is hier duidelijk. Ook in Miramar (naar mijn mening een zeer geslaagd
werk; ook in het Engels verschenen bij Heinemann) gaat het over desillusie en
wanhoop. Mahfouz experimenteert hier met wisselende vertellers: vier gasten van
pension Miramar in Alexandrië geven hun visie op het leven in het algemeen en het
jonge plattelandsmeisje Zohra in het bijzonder. Zohra is weggelopen uit haar dorp:
ze wil niet uitgehuwelijkt worden en probeert zelf in de grote stad de kost te verdienen.
Zoals deze jonge boerenvrouw op weg naar emancipatie de ‘hoop van Egypte’
symboliseert, zo staan de vier sombere c.q. wanhopige mannen in het pension voor
de oude en de nieuwe elite van het land. Er loopt nog een moordverhaal doorheen
dat voor extra spanning zorgt, maar ook zonder het whodunnit-probleem maakt de
roman grote indruk. Miramar is ook krachtiger dan Gebabbel aan de Nijl omdat het
hier geen momentopname van de jaren zestig betreft maar een verhaal met sterke
wortels in het verleden.
De openlijke kritiek op het regime-Nasser (gesymboliseerd in de partijstreber
Sirhan,
Vervolg op pagina 16
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Tijdschrift
Klagen over het ontbreken van vrouwen heeft vaak iets obligaats, ik geef het toe,
maar in dit geval vond ik het toch echt jammer. De Gids 1988 nr. 9 is voor een groot
deel gewijd aan het onderwerp ‘Terugblikken op de studententijd’ met herinneringen
van, in dalende ouderdomsvolgorde: H.B.G. Casimir, Piet Calis, A. de Swaan,
Theodor Duquesnoy, Adriaan van Dis en Hubert Smeets. Het zijn stuk voor stuk
interessante persoonlijke beschouwingen, waarbij de lezer een goede indruk krijgt
van hoe het er in de loop van de twintigste eeuw op de universiteiten aan toe ging.
Voor allen geldt dat ze de beste herinneringen bewaren aan hun studietijd (de stukken
zijn gekleurd met een aangenaam soort nostalgie) en verder valt op hoe belangrijk
leermeesters geweest zijn. Of Casimir nu schrijft over de natuurkundige Paul Ehrenfest
in de jaren twintig in Leiden, of Hubert Smeets over de historicus Maarten Brands
in de jaren zeventig in Amsterdam, het waren die persoonlijke
leermeester-leerlingverhoudingen die de studie een extra glans verleenden, en waarvan
men achteraf meer nog dan tijdens de vormende waarde beseft. Iedereen spreekt dan
ook zijn bezorgdheid uit over de huidige studieopzet: vier jaar met een uitloop naar
maximaal zes, een strikte programma-indeling zonder veel vrijheid en, vanwege de
massaliteit, zonder al te veel persoonlijk contact. De vrijheid om als student
grotendeels je eigen gang te gaan is praktisch verdwenen, en wordt in deze stukken
retrospectief bejubeld. Hubert Smeets bracht de helft van zijn tijd door bij
vergaderingen van de PSP. Adriaan van Dis maakte een paar wereldreizen, waardoor
zijn studie (hij koos Zuidafrikaans, omdat daar bijna niemand anders zat) uiteindelijk
elf jaar in beslag nam, maar hij kon hem wel, gerijpt door ervaringen, cum laude
afsluiten, wat toch ook niet niks is. A. de Swaan stippelde een eigen weg uit in het
nog weinig ontgonnen gebied van de zevende faculteit (politieke wetenschappen),
hing rond in toneelkringen en was redacteur van Propria Cures. Terecht schrijft hij
op het eind van zijn stuk (hij deed zeven jaar over zijn studie): ‘Zes jaar is voor een
universitaire studie genoeg, maar voor een intellectuele vorming niet. Die verloopt
niet zo geregeld, en dus moeten er veel dwaalwegen, ontsnappingsroutes en
uitzonderingsclausules open blijven.’ Moet de gemeenschap dit dan allemaal maar
betalen? Natuurlijk niet, dat gebeurde vroeger ook niet. Zoals uit deze herinneringen
blijkt, hadden degenen die er langer over deden van tijd tot tijd baantjes van het meest
uiteenlopende soort: van spritsen bakken in een koekfabriek tot bediende op een
schip van de Holland-Amerikalijn (Piet Calis), kandidaatsassistent (A. de Swaan),
journalistieke en andere klusjes (Adriaan van Dis). Een mooie special dus, deze
terugblikken in De Gids, alleen nogmaals jammer dat er niet een paar vrouwen bij
stonden, want ik had graag willen lezen hoe die bijvoorbeeld met hun vrije tijd
omsprongen, en verder lijkt het me, maar dat is niet meer dan een hypothese, dat de
verschillen tussen een vrouw die in de jaren twintig studeerde of in de jaren zeventig
groter zijn dan die tussen mannen over de jaren heen. De Gids opent met een evergreen
onder de essay-onderwerpen ‘het klassieke-talenonderwijs op de middelbare school’.
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A.D. Leeman, emeritus-hoogleraar Latijnse letterkunde, legt uit dat de
controversialiteit hiervan niet van vandaag of gisteren is. Al eeuwen lang gaan er
stemmen op om het onderwijs daarin af te schaffen. Maar, betoogt Leeman, die
omstredenheid heeft de zaak geen kwaad gedaan, integendeel zelfs! Dat geeft hoop
voor de toekomst. Eveneens op een middelbare school speelt zich het claustrofobische
verhaal ‘Een evenwichtig bestaan’ van Jan Siebelink af. Geheimzinnige machinaties
tussen een conrector en twee leraren, van wie de een voortdurend moeiteloos
gesprekken tussen de andere twee afluistert, met een licht onbevredigende afloop.
BR

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (3)

A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit
een dag (Querido, f 15,-. geb. f 34,50)

3. (-)

Wim Kan, De dagboeken 1957-1968
(Balans, f 27,50)

4. (2)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

5. (-)

Roald Dahl, Matilda (De Fontein, f 24,50)

6. (8)

Ruiger Kopland, Herinneringen aan het
onbekende (Van Oorschot, f 14,90)

7. (5)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van hei bestaan (Ambo/Agathon, f 35,50)

8. (4)

Manen Toonder, Als dal maar goed gaat
(De Bezige Bij, f 21,50)

9. (-)

Hany Mulisch, De elementen (De Bezige
Bij, f 34,50)

10. (6)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (4)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

2. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)
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3. (2)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

4. (3)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

5. (8)

Ben Molenaar, Interviewers ondervraagd
(Aramith, f 19,90)

6. (7)

J.M.A.H, Luns, Gelooft u mij, het was
een genoegen (Sijthoff, f 22,50)

7. (-)

Verrassen met yoghurt (Nederlands
Zaivelbureau, f 5,95)

8. (6)

Jos Brink, Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

9. (-)

Robert Hughes. De fatale kust (Balans, f
55,-)

10. (5)

Edo Sprong, Alles in de hand (Tirion, f
19,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
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Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Spellingskwesties
Tijdens een speurtocht door jaargangen van de Haagse courant Het Vaderland stuitte
Nop Maas op een onuitgegeven verhaal van Marcellus Emants: ‘Niet om de knikkers,
maar om het recht van 't spel’. Het is de geschiedenis van een verbroken betovering.
Een advocaat heeft amoureuze belangstelling voor een dame, tot ze als cliënt bij hem
aanklopt. Ze staat erop in een kwestie rond de aanschaf van een hoedje haar grillen
te botvieren, en toont daarbij een verre van aangenaam karakter. Aanvankelijk kan
de advocaat haar strijdlust nog wel waarderen: ‘Een mooie vrouwe zo kordaat ten
strijde te zien trekken... 't had iets pikants.’ Maar als in het slot van het verhaal de
advocaat van de hoedenverkopende tegenpartij tegenover zijn collega de schoonheid
van diens cliënt roemt, kan deze alleen nog meewarig glimlachen. De
schermutselingen over het hoedje - de vrouw weigert het na verstreken
leveringstermijn te accepteren, de verkoper staat op leverantie - lopen uit op
humoristische scènes. Tussen een bode die door de vrouw is gestuurd en de verkoper
wordt de hoed in een doos onder snel groeiende belangstelling heen en weer geschopt:
‘Toen zal Dongers denkelik beseft hebben dat dit soort van reklame voor 't aanzien
van z'n zaak minder gewenst was. Tenminste... nadat 'n laatste flinke schop van de
besteller de doos over Dongers schouders, heen in de winkel had doen verdwijne,
werd de deur toegesmakt en 't spel gestaakt.’
Niet om de knikkers, maar om de eer van 't spel werd afgedrukt in Het
Vaderland in begin februari 1903 en is nu herdrukt door uitgeverij Vriendenlust, 28
p., f 7,50. Bovenstaand citaat laat al zien dat Emants afweek van de toenmalige
spelling. Ook eerder had hij zich opgeworpen als pleitbezorger van een
‘veidagelijksing’ van het geschreven Nederlands. In 1888 bijvoorbeeld was een
discussie ontbrand over de taal in zijn toneelstukken: Emants gebruikte ‘jij’ in plaats
van het nog steeds gebruikelijke ‘gij’. In 1891 publiceerde dr. R.A. Kollewijn zijn
artikel ‘Onze lastige spelling, een voorstel tot vereenvoudiging’. Twee jaar later
schreef Emants aan hem: ‘Ik heb lust Uw spelling te gaan toepassen.’ Emants wilde
het geschreven taalgebruik zoveel mogelijk laten lijken op de spreektaal, een
werkelijkheidsstreven dat zich ook in zijn literatuuropvatting prominent manifesteerde.
Een jaar voor hij ‘Niet om de knikkers, maar om de eer van 't spel’ schreef nam hij
plaats in een commissie tot herziening van de spelling van bastaardwoorden; tot 1916
zou hij deel uitmaken van een staatscommissie voor advies in spellingsvraagstukken.
Het is jammer dat de uitgever niet tot een korte inleiding heeft kunnen besluiten
waarin op dit aspect van ‘Niet om de knikkers’ et cetera wordt ingegaan. Dat neemt
niet weg dat Marcellus Emants ook in dit verhaal bewijst tot de nog steeds levende
Nederlandse schrijvers te behoren.
AJ
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Gemene kleurzweem
Tot voor kort was de Sovjetunie het land waar je als fotograaf bovenal kans liep een
paar ongure types tegen het lijf te lopen die je wel even je zojuist volgeschoten filmpje
afhandig wilden maken. De vraag of er ook interessante Russische fotografen zijn
werd meestal beantwoord met een grapje over de KGB, of een tegenvraag: maar zijn
er in Rusland dan fototoestellen? (Antwoord: jawel, er zijn zelfs Russische
fototoestellen, zoals de Zorki en de Iskra.) Tenslotte schijnen kopieermachines daar
ook een schaars artikel te zijn. Nu de tijden zijn veranderd blijken er wel degelijk
Russische fotografen te zijn, zoals Boris Savelev wiens boekje Secret City,
Photographs from the USSR onlangs verscheen bij Thames & Hudson (importeur
Nilsson & Lamm, f 35,15). Savelev werd in 1948 geboren in de Oekraïne, werd
ingenieur en beoefende tot 1983 de fotografie als hobby. Sindsdien werkt hij als
professioneel fotograaf: zijn eerste boek In The Museum of the Ukraïne werd in 1984
gepubliceerd. Hoewel Savelev dus een geboren en getogen Rus is, doet hij weinig
moeite om zijn afkomst in zijn stijl van fotograferen te verwerken. Hij noemt zijn
foto's ‘polyfoon’ (meerduidig), en plaatst ze in de traditie van Atget. Evans, Rodsjenko
en Friedlander. Zijn thema is de stad, niet een bepaalde, maar in het algemeen ‘de
aard van de stadsbewoner, die zijn leven doorbrengt omgeven door beton, glas en
ijzer’. Een thema dat vooral in de Amerikaanse fotografie de toon aangeeft. Savelevs
stijl van fotograferen doet dan ook nog het meest denken aan de Amerikaanse
fotografie van tien, vijftien jaar geleden: tamelijk kale, strenge composities van muren
of uitzichten die worden onderbroken door straffe verticalen, diagonalen en
horizontalen: een boom, een lantarenpaal of een hek. Vaak is er sprake van individuen
die zich wat verloren in deze omgeving ophouden. Savelevs Russische afkomst
verraadt zich in de overenthousiaste toepassing van een hier inmiddels ouderwets
aandoende ‘moderne’ stijl van fotograferen, en in de inferieure kwaliteit van zijn
films, vaak met een gemene kleurzweem waardoor sneeuw vuilgroen wordt,
schaduwen vuilblauw en water vuilgeel. Het toch al niet zeer aantrekkelijke Russische
stedelijke landschap krijgt hierdoor een extra soepig aanzien dat weinig bijdraagt tot
de subtiele meerduidigheid waar Savelev naar streeft. Ook op het gebied van de
fotografie is er blijkbaar sprake van een culturele achterstand die zich nu eenmaal
niet in drie jaar laat overwinnen.
MH

Belastend materiaal
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Sommige boeken zou je eigenlijk niet moeten bespreken, maar, als leuke stukjes uit
de krant, hardop moeten voorlezen. Zo'n boek is Mediagate (Atlantic Montly Press,
263 p., importeur Van Ditmar. f 34,60), geschreven door de redactie van de Harvard
Lampoon. Dit boek is een gedetailleerd verslag van de zittingen van de
enquêtecommissie van de Senaat betreffende het ‘mediagate’ schandaal. Onderzocht
moest worden in hoeverre de media het publiek in de afgelopen jaren belangrijke
informatie hebben onthouden. Men kan in Amerika immers geen buitenechtelijke
affaire hebben of geen borreltje drinken of ‘the Public has a right to know...’ Gelukkig
stond het onderzoek onder bekwame leiding en kwam er heel wat onvermoed, nooit
gepubliceerd materiaal boven tafel. De commissie besteedde telkens een week aan
respectievelijk tijdschriften, audiocultuur, film, de kranten, televisie en boeken. Zo
bleek bijvoorbeeld op het gebied van de film her en der de uiteindelijke titel op het
laatste moment te zijn ingevoegd, omdat de werktitel om een of andere reden werd
afgekeurd. Zoals Jaws III, dat Jaws II werd (verkeerd geteld). The Dying Fields, dat
The Killing Fields werd (te morbide) en It's a Mad, Mad, Mad, Mad World, dat in
plaats kwam van It's a Mad, Mad, Mad World (oorspronkelijke titel te kort). Maar
er zijn ernstiger zaken aan het licht gekomen. Nooit uitgegeven postzegels
bijvoorbeeld. De proeven worden in het enquêteverslag afgedrukt. En de betekenis
van al die codenummers op je credit cards. Zo schijnt een ‘0’ te betekenen dat de
houder van de kaart denkt dat cola van een supermarktmerk net zo goed is als de
echte. En een ‘1’ dat je in het geheim geadopteerd bent. Mensen met een ‘8’ in hun
code bezitten een vervelend huisdier. Kijkt u het zelf maar na, zou ik zeggen.
Onthullend is ook de horoscoop die niet kon worden afgedrukt, vanwege een kleine
miscalculatie aangaande de stand van Jupiter in november 1986. Daarin stond onder
andere: ‘Als u vandaag jarig bent: u kunt enkele geschenken ontvangen of er kan
een feestje plaatsvinden.’ En Schorpioenen wordt aangeraden op te passen voor
mayonaise die te lang in de zon heeft gelegen, misdadigers en plutonium. Ingrijpen
van de hoofdredactie voorkwam nog net dat miljoenen Amerikanen misleid zouden
zijn. De hoorzittingen rond het boekenbedrijf werden ietwat bemoeilijkt doordat een
der beklaagden, Shree Rajneesh, beter bekend als de Bhagwan, bij monde van zijn
advocaat liet mededelen dat hij zojuist een gelofte van stilte had afgelegd. Beter ging
het bij de zittingen over ‘audio’. Het malafide bedrijf Boom Company bleek
geluidseffecten te kunnen leveren voor de hele filmindustrie. Voor tienerlachfilms
bijvoorbeeld de geluiden van kotsen (in de wc of op een stoep), geweervuur
(opzettelijk of per ongeluk), een wind, een luide wind, gelach (om luide wind),
enzovoort. Voor enge films verkoopt men onder andere het geluid van krakende
beenderen, tandeloze grootvadersgroeten, en de duivel (door een bezetene, door een
ontsnapte psychopaat, of door de intercom op kantoor). De commissie hield echter
het hoofd koel. Senator Fawcett bepleit een morele herbewapening en een terugkeer
naar de oude waarden uit haar jeugd: eerlijkheid, liefde, vegetarisme, groepswonen
en astraal bewuszijn. Het zegt overigens veel over de mate waarin wij allen door de
Amerikaanse media zijn overspoeld, dat de grappen en persiflages in Mediagate voor
een Nederlandse lezer goed te volgen zijn.
NM
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Gouden kloosters
Als er één land tot de verbeelding spreekt, dan is het wel Tibet, het beloofde
wonderland op het dak van de wereld. Tot het begin van deze eeuw had bijna geen
blanke ooit een voet in Tibet gezet, iets wat op dat moment al niet meer gold voor
het grootste deel van de aardbol. Tussen 1904 en 1950 werd het land door een achttal
buitenlanders bezocht. Hun fascinerende verslagen over Tibet, en vooral hun prachtige
foto's, waarvan een deel in kleur, zijn nu samengebracht door Simon Normanton in
Tibet. The Lost Civilisation (Hamish Hamilton. f 80,40, importeur Penguin Books).
Normanton beperkt zich zonder veel commentaar tot een selectie uit deze
reisdagboeken, zodat we langzamerhand een beeld krijgen van wat hij noemt de
ontsluiering en de daarop volgende vernietiging van Tibet. De eerste missie, onder
leiding van kolonel Younghusband, had tot taak om na te gaan of er sprake was van
een Russische infiltratie in dit zo strategisch gelegen land, en leidde tot een verdrag
tussen de Chinezen en de Engelsen over de status van Tibet. Het zou het begin zijn
van jarenlange spanningen waarvan de Tibetanen op dramatische wijze het slachtoffer
zouden worden. De expeditie-Younghusband ontdekte Lhasa, de verboden stad van
de gouden kloosters, waar de dalai lama zetelde. Het boek staat vol met schitterende
foto's, de eerste die ooit gemaakt zijn, van duizenden monniken in vol ornaat op de
binnenplaats van het paleis van deze god-konig. De geschiedenis van de dalai lama
is nauw verbonden met die van het land zelf. Deze was vijftien jaar oud toen de
Chinezen in 1950 Tibet binnenvielen, waardoor hij gedwongen werd naar India te
vluchten. De laatste die het oude Tibet in al zijn glorie, met zijn uitgebreide religieuze
festivals, meemaakte, was een Oostenrijkse bergbeklimmer.
De Chinezen vernietigden het grootste deel van de Tibetaanse heiligdommen een proces dat nog steeds niet ten einde is getuige de bloedige onderdrukking van
de demonstraties in Lhasa vorig jaar. Tibet. The Lost Civilisation geeft ons een glimp
van die verloren wereld.
LF
Aan deze pagina werkten mee: Louise Fresco, Atte Jongstra, Mariëtte Haveman,
Niek Miedema.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Boontjes 1959-1960 door Louis Paul Boon. Houtekiet, 418 p., gebonden f 49,50.
Het eerste deel van de verzamelde dagelijkse ‘Boontjes’ uit het Gentse dagblad

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Vooruit, Boons eigenzinnige feuilleton dat bij elkaar de ‘roman fleuve’ van zijn leven
vormt.
Vreemdeling in de spiegel door Loio Houbein. Vertaling Frans en Joyce Bruning.
Balans, 245 p., f 29,50. De met de Dirk Hartog Prijs bekroonde autobiografie van
een Nederlandse vrouw die in de jaren vijftig naar Australië emigreerde.
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Mahfouz
Vervolg van pagina 13
wiens naam niet voor niets ‘wolf’ betekent) leverde Mahfouz veel publiciteit op en
maakte boek en film tot een succes. Vooral in de figuur van Zohra - haar karakter
wordt overigens niet erg uitgediept - lijkt Mahfouz weer enige hoop voor het vaderland
te willen zien. De oude en de nieuwe ideologieën hebben afgedaan, maar het
Egyptische volk, met als brede basis uiteraard de ‘fellahin’, de boeren, moet blijven
proberen zijn lot te verbeteren. Hoe moeilijk het is om daarbij ‘het beste van Oost
en West’ te combineren maakt het oeuvre van Naguib Mahfouz zeer goed duidelijk.
Na 1970 publiceerde Mahfouz nog een aantal korte romans en verhalenbundels.
Het ‘zeer gematigde optimisme’ bleef aanwezig, en daarnaast is af en toe een mystiek
‘zoeken naar God’ (vooral niet te verwarren met moslimfundamentalisme)
waarneembaar. Zijn werk uit de jaren veertig, vijftig en zestig heeft Mahfouz tot de
absolute ‘koning van de Arabische literatuur’ gemaakt, en ook de westerse
oriëntalisten zijn het eens dat hij het leven in Egypte van de twintigste eeuw net zo
treffend heeft beschreven als Balzac en Dickens het Europa van de negentiende eeuw,
en daarbij even boeiend als deze groten de ‘tijdloze menselijke drama's’ schildert.
Zo iemand gun je de Nobelprijs; de bescheiden Mahfouz zal waarschijnlijk verklaren
dat hij die eer niet waard is. In een vraaggesprek classificeerde hij zijn eigen werk
en de rest van de moderne Arabische literatuur eens op het niveau van ‘vierde- of
vijfderangs Europese literatuur, niet te vergelijken met echte grootheden als Joyce,
Tolstoj, Shakespeare, Shaw en Dickens’. Hij gaat er dan ook van uit dat de Arabische
literatuur van nu niet van belang kan zijn voor een Europees publiek.
De Nobelprijs van Naguib Mahfouz - die hij om gezondheidsredenen niet zelf in
ontvangst zal nemen - zal misschien toch zorgen voor meer vertalingen en grotere
bekendheid van de Arabische literatuur in het Westen; het zou onvergeeflijk zijn als
zo'n groot cultuurgebied, zó dicht bij Europa, niet zijn deel krijgt bij de huidige
belangstelling voor ‘wereldliteratuur.’
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Plaag

Bas Heijne
Wellicht is het kenmerkend voor de beheerste manier waarop in Nederland tot nu
toe op de aids-epidemie is gereageerd, dat de ziekte in de media zelden in verband
wordt gebracht met het woord ‘plaag’. In andere landen, vooral in de Verenigde
Staten (waar de epidemie inmiddels rampzalige vormen heeft aangenomen), nemen
zelfs verlichte journalisten en politici dit beladen woord in de mond, daarmee impliciet
en vermoedelijk ongewild bevestigend dat het hier gaat om een door God gezonden
kastijding. Natuurlijk is dat kwalijk, maar het valt ook te begrijpen; men kan nog zo
vaak zeggen dat aids een ziekte zonder moraal is, een zinloos samenspel van factoren,
maar wie kan zich daar iets bij voorstellen? Van oudsher heeft de westerse mens aan
onbekende calamiteiten een morele betekenis gegeven die de diepgewortelde angsten
in zijn cultuur weerspiegelde. Zinniger is het dan ook te ontleden welke metaforische
betekenissen zich aan de medische feiten hebben gehecht, dan om ze domweg te
ontkennen.
The New York Review of Books publiceert deze maand een gedeelte uit het nieuwe
boek van Susan Sontag, getiteld AIDS and Its Metaphors; een bijna noodzakelijk
vervolg op haar eerdere, pre-aids-essay over hoe ziekten (kanker, tbc, lepra,
enzovoort) tot metaforen worden. ‘In de twintigste eeuw,’ zegt Sontag in deze
voorpublikatie, ‘is het vrijwel onmogelijk geworden te moraliseren over epidemieën
- behalve over diegene die seksueel worden overgedragen.’ Vandaar dat aids
onwillekeurig aLs een plaag wordt gezien, een straf die de samenleving van bovenaf
wordt opgelegd, zeker nadat de als almachtig beschouwde medische wetenschap
zich volslagen machteloos toonde tegen een epidemie die niemand meer voor mogelijk
had gehouden.
Juist deze metafoor van de plaag, betoogt Sontag, maakt het morallsten mogelijk
aids te beschouwen als een verdiende straf voor afwijkend gedrag (homoseksualiteit,
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losbandig heteroseksueel verkeer, alles wat voortgekomen is uit de zogenaamde
permissive society van de jaren zestig en zeventig), maar tevens als een bedreiging
voor ‘onschuldigen’. Aids is, anders gezegd, een homoziekte die iedereen bedreigt.
Een pijnlijke illustratie hiervan vormt de openingsrede van prinses Anne bij een
conferentie over aids in Londen eerder dit jaar, waarin zij onderscheid maakte tussen
onschuldige slachtoffers en slachtoffers tout court.
Bij het idee van een plaag hoort het schrikbeeld van de totale vernietiging. De
statistieken over het verwachte aantal slachtoffers van aids die praktisch van dag tot
dag opduiken leiden onherroepelijk naar een apocalyptisch visioen van het einde van
de wereld. Een mens leeft zodoende niet alleen met de angst voor de ziekte zoals die
zich manifesteert in het heden, hij zucht ook onder het beeld van een verschrikkelijke
toekomst; nu zoveel slachtoffers, over vijf jaar, over tien jaar, in het jaar 2000... Uit
deze neiging om het ergste voorstelbaar te maken leidt Sontag een zekere behoefte
aan nietsontziende rampzaligheden af, een ‘imaginative complicity with disaster’.
Nadat de afgelopen honderd jaar de omgeving van de mens vervuild is, zijn nu ook
zijn medemensen ‘vervuild’. De natuurlijke neiging om lijders aan de ziekte te
stigmatiseren wordt haars inziens dan ook in bedwang gehouden door het feit dat
aids als ‘een volmaakte vergaarbak’ fungeert voor de meest algemene angsten van
de mensheid voor de toekomst. De aids-apocalyps maakt voortaan deel uit van onze
toekomstverwachtingen, net zoals de nucleaire en de ecologische catastrofe (is het
toeval dat sinds de komst van aids de algemene angst voor de nucleaire vernietiging
is afgenomen? Worden er nog altijd achtertuinen uitgegraven om er schuilkelders in
te bouwen?).
Volgens Susan Sontag kunnen de angsten die het begrip aids omringen worden
weggenomen door de ziekte te ontmythologiseren, door deze los te maken van zijn
misleidende metaforen. ‘Zelfs de ziekte met de meest beladen betekenis kan
uiteindelijk gewoon een ziekte worden.’ Zij schijnt zelf te beseffen dat dit
waarschijnlijk slechts een druppel op een gloeiende plaat is, want in de laatste zin
van haar essay noemt ze pogingen om aids te bevrijden van zijn betekenissen
‘particularly liberating, even consoling’; die woorden geven aan dat er in een
dergelijke strijd slechts kleine, persoonlijke overwinningen te behalen zijn.
Dit alles verklaart waarschijnlijk waarom aids tot nu toe zo'n ongemakkelijk
onderwerp vormt in de literatuur. Schrijvers zijn nu juist bij uitstek degenen die
mythologiseren, die betekenissen benadrukken in plaats van ze weg te nemen. De
auteur die aids in zijn roman of verhaal introduceert ziet zich dan ook al gauw
geplaatst voor een dilemma. Wanneer hij de ongeneeslijke ziekte nadrukkelijk
metaforisch gebruikt, en de neutrale medische feiten een overdrachtelijke betekenis
geeft, giet hij ondanks zijn goede bedoelingen onwillekeurig een druppeltje olie op
het vuur. Voelt hij zich verantwoordelijk en tracht hij van aids een gewone ziekte te
maken, dan begeeft hij zich snel op het gebied van de journalistiek; in dat geval
schrijft hij geen roman, maar een pamflet.
Een voorbeeld van het eerste soort is De roem van de paria van de Franse schrijver
Dominique Fernandez; een misselijk makend boekje waarin de mythe van het
‘pariadom’ van de aidspatiënt verheerlijkt wordt op een wijze die voorbehouden lijkt
aan Franse schrijvers met een filosofische inslag. Het tweede soort wordt het beste
geïllustreerd door De donkere kant, de verhalenbundel van Adam Mars-Jones en
Edmund White, waarin de auteurs zo zorgvuldig iedere metaforische betekenis van
aids vermijden dat er vrijwel niets overblijft.
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Niemand zal meer ontkennen dat aids een van de belangrijkste kwesties is van
deze tijd. De schrijver die de ziekte tot zijn thema maakt, zal het dilemma waarvoor
hij gesteld wordt niet kunnen negeren.
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[5 november 1988 - Nummer 44]
Ter zake

Diny Schouten
Voor het eerste deel van de Shawbiografie The Search for Love van Michael Holroyd
(er zullen twee delen volgen) betaalde Chatto & Windus het adembenemende bedrag
van 625.000 pond als voorschot, in het vertrouwen dat de biografie ‘het boek van
dit decennium’ zou zijn. The Sunday Times maakt zich plaatsvervangend bezorgd
of Chatto nog kansen heeft om al dat geld terug te verdienen: het boek verdween
vier weken na publikatie van hun bestsellerslijst. Ter vergelijking: Richard Ellmanns
biografie van Oscar Wilde stond vorig jaar als hardcover zesentwintig weken
achtereen hoog op de non-fictielijst; de dit jaar uitgekomen paperback-editie prijkt
er sinds zeven weken op.
Bij uitgeverij Becht staan de memoires van Simon Wiesenthal, Geen wraak maar
gerechtigheid op het punt van verschijnen. De promotieafdeling heeft geluk:
Wiesenthals leven wordt op dit moment verfilmd. In de vierdelige tv-serie Amerikaans/Britse coproduktie van H.B.O.-Cable Pictures en TVS-Films - speelt
Ben Kingsley+ (die zich eerder inleefde in Gandhi, Lenin en Sjostakovitsj) de rol van
+
Wiesenthal, een rol waarvoor eigenlijk aan Kirk Douglas was gedacht, maar die
Ben Kingsley
kreeg niet de zegen van Wiesenthal zelf. De aangezochte Paul Newman weigerde
de rol, bevreesd voor het spelen van een nog in leven zijnd personage, waarop
Wiesenthal liet weten ‘niet voor het genoegen van meneer Newman te willen sterven’.
Mevrouw Wiesenthal wordt gespeeld door Renée Soutendijk. Uitgeverij Becht kan
de vraag niet beantwoorden welke omroep mogelijk de serie voor Nederland zal
aankopen: ‘Dat zouden we zélf ook heel graag willen weten.’
Uitgeverij Arche uit Zürich heeft het op zich genomen om het hele oeuvre van Anna
Blaman uit te gaan brengen. Als eerste titel - zelfs als ‘leading title’ van Arches
najaarsaanbieding - verschijnt Einsames Abenteuer, vertaald door Maria Csolany,
in een serie die Klassiker/Klassikerinnen der Moderne heet. In die reeks verscheen
werk van H.D. (Hilda Doolittle), Gertrude Stein, Alice B. Toklas en Ezra Pound. Bij
uitgeverij Meulenhoff heeft Maarten Asscher vertrouwen in een aantrekkend
Nederlandse enthousiasme voor Blaman, dat extra aangewakkerd zou kunnen worden
door de uitgave van haar brieven (Ik schrijf het je grof-eerlijk; de briefwisseling van
Anna Blaman met Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein, deze maand te verschijnen).
Is Blaman ook niet iets voor de Classics-serie van de Britse vrouwenuitgeverij
Virago? Asscher koestert hoop: ‘Virago heeft in het verleden wel belangstelling
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getoond, maar ze hebben het nooit aangedurfd. Misschien dat het voorbeeld van
Arche ze nu over de streep trekt.’
De tekenen kunnen natuurlijk altijd bedriegen, maar literaire prijzen lijken toch
minder indruk te maken dan in voorbije jaren. Het Haagse gemeenteraadslid mevrouw
C. van Herwaarden van D66 noemde het gebrek aan publicitaire belangstelling voor
de Constantijn Huygensprijs (dit jaar voor Jacques Hamelink) een argument voor
haar voorstel om de gemeentelijke subsidie aan de Jan Campertstichting gedeeltelijk
over te hevelen naar het piepkleine ‘experimenteel-literair’ theater Branoul. ‘Dat
trekt veel bezoekers onder wie veel scholieren,’ is de democratische opinie van
mevrouw Van Herwaarden. Het dreigement van het bestuur van de Jan
Campertstichting om de voorgestelde bezuiniging te beantwoorden met een aftreden
en bloc, deed gelukkig de PvdA-fractie, die voornemens was om de het D66-voorstel
te steunen, op haar schreden terugkeren. Maar ook de tweejaarlijkse Anton
Wachterprijs (f 1500,- voor een literair debuut) die twee weken geleden op de
Harlingse Vestdijkdag werd uitgereikt aan Gijs IJlander voor diens roman De kapper,
blijkt aan prestige te hebben ingeboet. Er was geen landelijk dagblad dat aandacht
besteedde aan het bericht. Sneu voor de auteur, en voor uitgever Dick Gubbels van
Veen, die zich moesten behelpen met ‘betaalde publiciteit’: ‘En die valt hoe dan ook
toch minder op.’ Hoe anders was het dan, toen Frans Kellendonk (1977), A.F.Th.
van der Heijden (1979), of Tessa de Loo (1984) de gelukkigen waren. En we
herinneren ons toch ook nog de namen van de wat minder beroemd geworden Peter
Burgstedde (1981) en Walter te Gussinklo (1986). Juryvoorzitter Hans Oele is ook
verbaasd dat het ANP-bericht alleen op regionale kranteredacties indruk heeft
gemaakt. Oele aarzelt in zijn verklaring tussen het vermoeden dat buiten zijn provincie
gedacht wordt: o, het is Harlingen maar, en de zware concurrentie van het grote geld
van AKO, ECI en zelfs van de Geertjan Lubberhuizenprijs, net als de Anton
Wachterprijs een debuutprijs, maar een die met een veelvoud ervan (f 10.000,-)
gehonoreerd wordt. ‘En ach, kennelijk is Nederland tegenwoordig prijzenmoe.’

Gedicht
Reidans
De liefde houdt soms stil
bij het dóven van de ogen,
en wij kijken in haar eigen
lege, uitgedoofde ogen.
Koude rook uit de krater
raakt onze wimpers aan;
de vreselijke leegte hield
maar eenmaal de adem in.
Wij hebben de dode ogen
gezien en vergeten nooit.
De liefde duurt het langst
en zij herkent ons nooit.

INGEBORG BACHMAN
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Uit: Tijd in onderpand. Gedichten. Vertaling Paul Beers en Isolde Quadflieg. Amber,
f 29,90
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Niets dat buiten zijn verliefde aandacht valt
Adriaan Morriëns weergaloze, nonchalante geestigheid
Plantage Muidergracht door Adriaan Morriën Uitgever De Arbeiderspers
(Privé-Domein), 383 p., f 42,50
Adriaan van der Veen
Hoeveel mij ook bekend was van Plantage Muidergracht, waarvan het grootste
deel eerder is gepubliceerd, toch bleek het boek een openbaring voor me, een
kennismaking met nieuwe ogen met een uniek en voor ons land uitzonderlijk talent.
Als zo vaak bij een goeie schrijver verander je al lezende zelf een beetje, of anders
gezegd, je leert jezelf wat beter kennen, niet noodzakelijk altijd in je voordeel. Zo
herlas ik, niet bij hem, maar in een van mijn autobiografische boeken met een zekere
schaamte de passage over mijn eerste ontmoeting met hem. Jan Greshoff die druk
contact had met de ‘jongste generatie’ had het eerst van die jongen uit IJmuiden
gehoord. Ook de Van Schendels kenden hem, dochter Kennie, beschermengel voor
heel wat jongeren op het literaire pad, vérmoedelijk het best.
Naast Morriën, zoals ik schreef, leek ik werelds, iemand uit Brussel die iedereen
kende. Als we ‘iedereen’ vervangen door Greshoff, Du Perron, Ter Braak, Vestdijk
et cetera klinkt het wat minder aanmatigend. Adriaan Morriën was nog niet zo lang
voor onze eerste ontmoeting, gelukkig het begin van een lange vriendschap, uit het
sanatorium ontslagen, waar hij voor tuberculose was verpleegd, gedoemd tot nietsdoen
en afgesloten van de wereld.
Zoals hij naast me liep leek hij mij boers, misschien door zijn blozende wangen.
Hij zei vrijwel niets. Misschien kreeg hij de kans niet. Wie weet had ik, ‘wereldse
man uit Brussel’, het hoogste woord. Helemaal zeker is dat niet. Het is me bij Morriën
altijd blijven opvallen dat hij als hij er geen zin in heeft heel rustig geen mond
opendoet. Des te meer begunstigd is de gelukkige lezer van Plantage Muidergracht,
waarin een woordenvloed op je afkomt die verbaast, amuseert en die heel vaak
bijzonder aangrijpend is. Met beschrijvingen en karakteristieken van schrijvers is
Morriën zuinig en nooit mild, maar zelfs over Hermans is hij weliswaar niet
vriendelijk, maar zonder de grote boosaardigheid waartoe hij bij deze gewezen vriend
zeker in staat is.
Ook over mij blijft hij zwijgzaam, hoeveel we samen ook hebben meegemaakt.
Vermakelijk is alleen, als ik het zo mag opvatten, zijn herinnering aan een van die
gala-avonden die zo onverbrekelijk hoorden bij de opening van de boekenweek, hoe
vervelend achteraf gezien.
We zaten naast hem en zijn vrouw en hij citeert me: ‘We hebben elkaar lange tijd
niet gezien. Adriaan (de andere, ik dus) zegt op zijn geaffecteerde toon: “Ik ben er
zo van overtuigd dat wij allemaal in het paradijs zullen komen, dat wij elkaar op
aarde niet hoeven te zien.”’
Morriëns stem is inderdaad anders dan de mijne, hij spreekt wat hees, bedaard,
vol bijklanken, verzwegen bedoelingen, een plezier om naar te luisteren. Er klinkt
tegelijk altijd iets mee van ontzetting, verdriet, en tegelijk intens geluk over de wereld,
als deze combinatie niet te absurd klinkt. Maar Morriën is nooit absurd, en strikt
genomen nooit gezocht, al lijkt het er wel eens op.
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Beminnelijke krankzinnigheid
Wie speelt het klaar om met zo'n uitdrukkingskracht en medegevoel te spreken over
de clitoris van zijn zeer bejaarde grootmoeder, een geadoreerd wezen. In al de zeer
gevarieerde onderwerpen in dit boek treft voortdurend de oorspronkelijkheid, de
virtuoze omgang met het woord, de veelzijdigheid en de overdrijving af en toe. Niets
ontsnapt aan zijn aandacht, het minst nog allicht de vrouwen. Verder dringt zich het
besef op dat Morriën, als hij al niet zo geplaagd was door zijn ziekten, ook makkelijk
door een zekere graad van krankzinnigheid geteisterd had kunnen worden. Met zijn
constante luciditeit stellig een beminnelijke krankzinnigheid.

Adriaan Morriën, tekening Siegfried Woldhek

Wat mij nu nog het meest hindert in mijn eerste indruk van hem is het ontbreken
toen van een nauwkeurige kennis van de hel waarin hij had geleefd en die hij achter
zich liet na het verlaten van het sanatorium. Maar tegelijk hoeveel baat heeft hij er
in die zieke jaren bij gevonden, het wekken van zijn literaire belangstelling, een
eerste kennis van liefde en erotiek op een droefgeestige manier. Hoe duidelijk wordt
dat bij het overlezen van zijn eerste herinneringen, de opening van Plantage
Muidergracht, ‘Rendez-vous, De geschiedenis van een medelijden’, gepubliceerd
in het jongerentijdschrift Werk, waarvan Hoornik en ik de Nederlandse redacteuren
waren.
Morriëns prille liefde voor zuster Lies Franken uit het sanatorium werd begeleid
door ziekte en stond in de schaduw van IJmuiden. Het was een liefde gevoed door
een correspondentie, waaraan de liefde ten slotte bezweek, eerder nog dan door de
ziekte van Lies. Ze was van een bedrieglijke maagdelijkheid, iets jongs dat gedoemd
is vroeg te sterven, zoals hij haar beschrijft. Nog een staaltje van Morriëns soms
mysterieuze taalgebruik in dit jeugdverhaal. ‘Zij werd in de schemering een
geheimzinnige vlek, een hartstochtelijke eenzaamheid.’
Cryptogram uit 1956, zoals Lasterpraat uit 1975 smeken nog meer om aanhoudend
citeren, zoals bij zijn definitie van de snob, ‘een van die mensen die de literatuur
begeleiden zoals een blaffende hond vroeger met een paard meeliep’.
Morriën die een druk literair leven leidde, meestal noodgedwongen om geld te
verdienen voor zijn gezin, spreekt met de van hem verwachte minachting over literaire
samenkomsten, als men ‘zijn meeste energie verbruikt met het vermijden van mensen
die men niet wil ontmoeten’. Niettemin bezat hij een ongewoon groot talent om als
alles goed zat een heel gezelschap bezig te houden met zijn verhalen en herinneringen
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aan zijn ouders en familieleden, of nog briljanter met anekdoten en roddel over
mensen en schrijvers in zijn buurt.
Bij zijn collega's kon hij zelfverheffing als hij die meende te bespeuren nog het
minst verdragen. Bij Chris van Geel vermoedde hij dat die bij elk gezicht van hem
dacht: ‘Luister eens hoe mooi dit is, hoe subtiel ik dit heb gevoeld, hoe uniek deze
waarneming is.’ Dichters die zo gevoelig over hun vrouw schrijven wantrouwde hij
eveneens, zoals Jan Greshoff over zijn echtgenote in een gedicht: ‘Zij is zo pienter
en ze omhelst zo heerlijk.’ Door zijn stelligheid riep de regel bij Morriën bijna
onvermijdelijk een boosaardige twijfel op. Erger vond hij een christelijke dichter op
een PEN-bijeenkomst, die een sonnetregel voorlas ‘die zijn ergste vijand niet had
kunnen verzinnen. “Mijn lief, uw kruis het stokt mij in de keel.”’
Hoewel hij bij al deze herinneringen, observaties, aforistische opmerkingen
onvoorstelbaar veel ter sprake brengt, ons nonchalant zijn geestigheden toefluisterend,
keert hij toch voortdurend terug naar zijn kindertijd, zijn familie en vooral naar zijn
moeder. Ook daarbij werd lang niet iedereen gespaard zoals in Lasterpraat zijn
grootvader, die ‘als visser bij IJsland in een vliegende storm overboord was geslagen
en verdronken, wat op een zekere onhandigheid wijst, hoewel hij toch elf kinderen
had verwekt, wat er overigens ook op zou kunnen wijzen’.
Hoe omvangrijk Plantage Muidergracht ook is, toch is Morriën bepaald geen
veelschrijver. Het schrijven vindt hij meestal een teleurstelling. Mogelijkheden
verstarren tot resultaat, begrip komt tot stilstand. Hij heeft niet het geduld voor
schrijven, zegt hij, dat een soort metselwerk is, het op elkaar leggen van steentjes
observatie, ‘tegeltjes-gevoel’, het uitstrijken van stilistisch cement.
Hoe waar allemaal. Toch heb ik er nooit in geloofd dat het Morriën aan geduld
ontbreekt. Zijn succes bij vrouwen wordt deels verklaard door de volstrekte
afwezigheid bij hem van gejaagdheid. Hij gaat niet weg, blijft tot het bed toe, en
daarin is hij ongetwijfeld een zachtzinnige minnaar die vrouwen zowel imponeerde
als geruststelde.
Zijn ironie bespaart hij ook overigens zijn vrouwen niet, zoals in een opmerking
over een echtpaar op een feest. Over de vrouw: ‘Haar gezicht lijkt heel ver weg, alsof
zij nadenkt, over niets. Plotseling een gezicht waarvan je voelt dat iedereen het lief
vindt. Het is ook lief, denk je, en je legt je bij de algemene opinie neer.’
Deze vorm van kritiek kan al niet kattiger en subtieler, tenzij misschien in de
passage over een vrouw die hem vertelde dat zij ging trouwen en veel kinderen wou
hebben. Adriaans verhouding met haar had eigenaardige aspecten. Zij begon met
een orgastische vervoering, maar ten slotte voelde hij zich bij haar als Mozes die wel
het beloofde land mocht zien maar er niet binnengaan. Bij de aankondiging van haar
huwelijk en haar verlangen veel kinderen te hebben, ‘vroeg hij zich af hoe haar man
dat wilde bewerkstelligen, de bevruchting van een draaitol.’

Knapenvereniging
Grote zachtzinnigheid kun je Morriën moeilijk verwijten, tenzij er dringende redenen
voor zijn. Hij, onbetwistbaar vriend van dieren, minnaar van Artis, kan zelfs wel
eens onheus zijn tegenover vogels. Een bezoek aan de Kring, niet de geschiktste
plaats voor hem, besluit hij met een mooie onvriendelijkheid. ‘Als wij om vier uur
naar huis lopen wordt het licht. Hoog in de bomen of op de dakgoot fluit een merel.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

“Hou je bek!” roepen wijde vogel toe.’ Dat hij het meende zal niemand willen geloven
die het besluit van dit boek, ‘Lieve futen’, heeft gelezen.
Wat ik eerder over de mens en schrijver Morriën schreef, wordt voortdurend
bevestigd in dit boek. Hoeveel hij ook moet opmerken, ik vond hem in wezen weinig
persoonlijk in de omgang. Als hij schitterde in een groep van bevriende mensen
onthulde hij ondanks zijn onbevangen uitspraken over het intiemste en meest direct
rakende detail, niet werkelijk zoveel. Hij trof mij en vele anderen omdat hij aan wat
hij verhaalde zo weergaloos vorm gaf. Daarbij ontbrak het hem volkomen aan
zwaartillendheid. Er is volslagen niets dat hij niet in een potsierlijk licht durft te
plaatsen.
Grootse resultaten bereikt hij daardoor in al zijn schrijversportretten die zelden of
nooit vriendelijk uitvallen. Vooral Victor van Vriesland had het zwaar bij hem te
verduren, zeker door diens PEN-centrum, dat hij in een uitweiding over zijn
jeugdlijden bij bezoeken aan de gereformeerde knapenvereniging als ‘de
knapenvereniging van wereldformaat’ kenschetst.
De aan het rijke geheel toegevoegde stukken onderscheiden zich in toon weinig
aan wat er aan vooraf is gegaan, misschien door een iets rustiger kijken om zich heen,
een frequenter nadenken over het ouder worden. In een uitstekend recent interview
met H.J. Oolbekking in de Haagsche Courant vertelde Morriën zonder een ogenblik
larmoyant te worden, indringend over zijn jarenlange depressie nadat hij zestig was
geworden. Die is voorbij, er is geen twijfel aan mogelijk.
In zijn laatste reisverhaal, ‘Portugal’, waar hij samen was met vriendin Janneke,
vertelt hij iets heel vreemds over een douanier aan de Portugese grens die hem vroeg:
‘Bent u naar Portugal gekomen om te sterven?’ Terecht ontstelde de vraag hem
enigszins.
Er is gelukkig niets van gekomen, van dit sterven in Portugal, al geeft hij toe dat
‘er uiteraard geen dag voorbijgaat dat ik mij niet van mijn leeftijd bewust ben.’
Dat moge zo zijn, maar dan ben ik zo vrijpostig om hem een goeie raad te geven.
Na dit Plantage Muidergracht moet hij zo snel mogelijk zijn verhalen bundelen, te
beginnen met ‘Een slordig mens’, en daaraan toevoegen zijn ‘Alissa en Adrienne’,
die liefdesbekentenis aan zijn dochters, een lofzang, waar men ontroerd naar luistert,
waarbij men zelfs een beetje bang wordt voor deze toon van bijna onrustbarend grote
genegenheid.
Het ligt voor de hand dat daarna de bundeling moet volgen van al zijn poëzie.
Tijdens deze taak, moet hij dan maar tot hij die heeft voltooid, wegblijven uit Portugal,
waar douaniers zulke schrikaanjagende vragen kunnen stellen. Wat is er voor Adriaan
beter, gezonder, inspirerender dan dat eigen huis van hem aan de Plantage
Muidergracht?
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Identificatie en isolement. Een visie op Vestdijk door Martin Hartkamp. Bert Bakker,
f 39,90. Achttien essays over de thema's van de Duivelskunstenaar.
De redding van Afrika onder redactie van Maurits Coppieters. Kritak, f 27,-. Bundel
artikelen met diagnoses van ‘de Afrikaanse crisis’.
Aardbeien in september door Rob Molin. De Geus, f 22,50. Zeven verhalen over
de groei naar volwassenheid. Prozadebuut.
Het nieuwe denken door Fritjof Capra. Contact, f 39,90. Capra's ‘intellectuele
autobiografie’ in de vorm van gesprekken met WernerHeisenberg, R.D. Laing,
Krishnamurti, Indira Gandhi en vele anderen.
Begraaf me over de bergen door Ed Franck. Hadewijch, f 25,-. Roman over de
tragische ondergang van de Tasmaniërs.
In een Duits pension door Katherine Mansfield. Goossens, f 19,50. Korte verhalen
waarin Mansfield haar medegasten van een Duits kuuroord observeert.
Het vogelkoninkrijk door Hannah Janson. Bzztôh, f 24,50. Tweede roman, spelend
in een ziekenhuis, van de Amerikaans-Nederlandse schrijfster van Popcorn.
Een jaar als je belieft door Cristina Fernández Cubas. Vertaald door Stefaan van
den Bremt, In de Knipscheer, f 29,50. Een avonturenroman over een jonge Spaanse
priester die aanspoelt op het door kernproeven aangetaste (en verboden) Britse eiland
Gruinard.
De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anne Frank door Willy
Lindwer. Gooi & Sticht, f 29,50. De teksten van Lindwers televisiedocumentaire
over de ooggetuigen van de laatste zeven maanden van Anne Frank.
Verzamelde verhalen door Heinrich Böll. Deel I (1947-1955), deel II (1956-1983),
Amber, gebonden f 49,50 per deel. Chronologische bundeling van Bölls (gedeeltelijk
nog niet eerder vertaalde) verhalen.
Wij bloeien maar bloeien vergeefs. Poëzie in Vlaanderen 1945-1955. Acco f 39,75.
Een reconstructie van de Vlaamse poëzie met essays en getuigenissen van de
betrokkenen, onder redactie van Hugo Brems en Dirk de Geest.
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Schrijvers van het andere Europa. Meulenhoff, f 32,50 per deel. Een serie ‘Verhalen
van deze tijd’, waarin verschenen zijn: Polen (samengesteld door Karol Lesman),
Joegoslavië (samengesteld door Tom Eekman), en Roemenië (samengesteld door
Sorin Alexandrescu).
Dokter Glas door Hjalmar Söderberg. He ma, f 8,75. Söderbergs opzienbarende
roman (uit 1905) met een nawoord van Maarten 't Hart.
De strijd van de dansers door Anil Ramdas. SUA f 24,90. Biografische vertellingen
uit Curaçao, opgetekend door de uit Paramaribo afkomstige sociaal-geograaf Ramdas.
Kassa. Indiscrete notities uit de wereld van het grote geld door Paul van Engen. De
Haan, f 19,90. De strategieën en listigheden van professionele beleggers voor amateurs
verklaard.
Eindeloze zondag in oktober door Guy Vaes. In de Knipscheer/Dedalus, f 37,50.
Magisch-realistische dubbelgangerroman die het enthousiasme wekte van Julio
Cortázar.
Het volk van mijn poesta door Gyula Illyés. Meulenhoff Pocketeditie, f 16,90.
Illyés' bewogen epos van het Hongaarse landleven uit 1936.

Ongewild voyeurschap
Kees van Kootens ‘Zeven sloten’
Zeven Sloten door dr. Kees van Kooten Uitgever De Bezige Bij, 171 p., f
22,50
Beatrijs Ritsema
Er is iets raars aan de hand met de nieuwste verhalenbundel van Kees van Kooten.
Het is moeilijk te omschrijven, maar het heeft te maken met de steeds vager wordende
grens tussen de publieke persoonlijkheid die hij vooral op de televisie is en de
privé-persoon, zoals die uit zijn boeken naar voren komt. Op het eerste gezicht wordt
eenvoudig de lijn voortgezet die begon in Koot graaft zich autobio en ook duidelijk
zit in Veertig en Hedonia: tragikomische episodes uit het leven van Kees van Kooten,
van beroep humorist. De ‘Modermismen’-boekjes vallen enigszins buiten dit kader,
omdat ze afstandelijker van toon en satirischer van opzet zijn. Deze autobiografische
lijn (uit de niet-Modermismen-boeken dus) brengt een paar moeilijkheden met zich
mee, die zwaarder gaan wegen naarmate de ik-figuur publieker, of zo men wil,
beroemder wordt. Steeds intrigerender bijvoorbeeld wordt de vraag wat wel echt is
en wat niet. Het is de gewoonte om deze vraag als onfatsoenlijk te beschouwen,
omdat immers het boek voor zichzelf moet spreken. Het is de taak van de schrijver
om de werkelijkheid naar eigen inzicht te assembleren en waar nodig te vervormen,
en het wordt ongepast gevonden als de lezer wil weten ‘hoe het nu allemaal in het
echt in elkaar zit’. Ik ben me bewust van de ongepastheid van deze nieuwsgierigheid
en toch kan ik me er niet aan onttrekken. Misschien komt het doordat Van Kooten
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en De Bie in het vorige tv-seizoen meer dan de types van uiteenlopende pluimage
juist zichzelf ten tonele voerden, of misschien doordat zij in de incidentele interviews
die zij toestaan, zich altijd zeer terughoudend opstellen daar waar het hun privé-leven
en de kijkjes in de keuken van hun vak betreft, maar in ieder geval bekroop mij af
en toe een gevoel van wederrechtelijkheid bij het lezen van deze bundel Zeven sloten.
Een soort ongewild voyeurschap dat ik me ook wel herinner bij zijn vorige boeken
ervaren te hebben, bijvoorbeeld bij het verhaal ‘O,’ dat gaat over de eerste
ongesteldheid van zijn dochter. Hoe mooi en gevoelvol ook beschreven, de
aangelegenheid is eigenlijk te privé om voor een lezerspubliek te gooien. Ik zou dat
tenminste niet leuk vinden als ik die dochter was. Ook in Zeven sloten komen weer
tal van gezinsintimiteiten aan de orde: hoe hij zijn vrouw heeft leren kennen, wat
voor tradities ze erop na houden bij de viering van hun trouwdag, hoe ze met z'n
allen een vakantie in Amerika doorbrengen, hoe ze met extended family (grootouders,
schoongrootouders) een huisje in Frankrijk huren. Omdat deze gezinsleden ook een
beetje bekend zijn (zijn vrouw en kinderen, en ook zijn moeder figureren wel eens
in de Van Kooten en De Bie-programma's), krijgen de verhalen iets ‘superrealistisch’,
wat vervreemdend werkt: de lezer weet al hoe iedereen eruitziet en zit nu bij wijze
van spreken bij ze aan tafel, terwijl hij tegelijk bedenkt dat het allemaal helemaal
niet letterlijk zo hoeft te zijn. Het is tenslotte literatuur en geen dagboek. Maar, aan
de andere kant, het ziet er njet naar uit dat er veel verzonnen is. Dat kan wel wezen,
maar ik heb me net voorgenomen om me niet te verdiepen in wat wel en wat niet
echt is. Zo raakt de lezer, ik althans, verstrikt in formeel inderdaad niet ter zake
doende overwegingen.

Rooskleurig
De schrijver zelf trouwens ook. Er is één belangrijk ding waaraan je kunt merken
dat Van Kooten te dicht bij zijn onderwerp zit: hij schrijft er te aardig over. Het
gezinsleven van de Van Kootens is werkelijk buitengewoon rooskleurig en liefdevol.
Het is volmaakt in de zin van ‘af’ - er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden;
er zit ook geen dynamiek meer in, want die is het resultaat van positieve en negatieve
krachten, en voor negativiteit, een verstoring van de harmonie, is geen ruimte. Dat
kan ook niet, omdat de figuren echt bestaan. Dus komt een onderwerp als
‘vreemdgaan’ alleen in retrospectieve zin voor, als iets wat zich in een ver verleden
afspeelde en waar ze overheen gegroeid zijn. Zijn kinderen, in de puberleeftijd, liggen
desondanks niet dwars en zijn nooit onuitstaanbaar. Niet dat ik die onverkwikkelijke
kanten van zijn gezinsleven erbij beschreven zou willen zien - dat zou echt te ver
voeren - maar te veel gezelligheid is ook niet goed. Ondanks deze bedenkingen kan
Van Kooten heel goed met veel warmte over het gezinsleven schrijven, iets wat je
weinig tegenkomt en op zichzelf bijzonder is. Hij zou misschien over een ander gezin
moeten schrijven, dat iets minder samenvalt met zijn eigen - dat zou hem in ieder
geval wat meer ruimte geven om de noodzakelijke dynamiek erin te brengen. Ook
in dit boek lost hij het contrastprobleem op door zichzelf als vanouds in de rol van
stoethaspel op te voeren: de komiek die voortdurend struikelt over zijn eigen benen,
die portemonnaies in taxi's laat liggen en waardevolle objecten in hotels en
vliegtuigen, die in vijvers valt en die zichzelf in merkwaardige situaties manoeuvreert
(om via onorthodoxe weg een doctorsbul te verkrijgen, of om een literaire minnares
op te doen). Deze rol is hem op het lijf geschreven en hij kan er ook onnavolgbaar
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mee uit de voeten. Het boek wordt erdoor gered van de sentimentaliteit die een rozig
gezinsleven nu eenmaal met zich meebrengt.

Kees van Kooten tekening Siegfried Woldhek

Behalve het gezinsleven zijn er ook jeugdherinneringen in de vorm van gedichten,
die ik niet zo sterk vond, en een beetje vond detoneren in de opzet van het boek. En
er is het verhaal ‘Naar Delft heen’ dat als ondertitel ‘een opstel uit 1950’ heeft. Dat
is flauw, want dat kan nooit: een kind van negen of tien, of hoe oud zal die geweest
zijn in 1950, schrijft nooit van z'n leven zo'n lang opstel. Hoewel de kinderlijke wijze
van formuleren goed getroffen is, zitten er toch kleine dingetjes in die niet des kinds
zijn, bijvoorbeeld: ‘Ik wou mijn vader nog zeggen dat hij niet moest denken dat ik
minder van hem hield omdat ik het niet meteen gezien had van zijn nieuwe bril, maar
dat vond ik kinderachtig staan dus heb ik niet gedaan, alleen maar laten merken.’
Kinderen denken niet zo uitgesproken in termen van ‘houden van’ - dat doen ze
alleen in Amerikaanse televisieseries als Bill Cosby (I love you, dad) - hoogstens
zeggen ze iets als ‘mijn papa of mama is de liefste van de hele wereld’. Ook geven
ze zich niet over aan bespiegelingen over wat de beste manier is om hun gevoelens
te uiten. Ook een opmerking als ‘Dat onze moeders ons niet konden zien staan als
ze de tafellakens uitklopten uit het bovenraam’ is te gedetailleerd. Een kind zorgt er
wel voor dat zijn moeder hem niet ziet, maar verbindt dat niet met tafellakens
uitkloppen.
Over het algemeen heeft Van Kootens stijl aan neologismen ingeboet, waardoor
het geheel een rustiger en minder virtuoze indruk maakt, wat ik eigenlijk wel zo
aangenaam vond, al is er (daarom?) ook minder slapstick om van te genieten, wat
weer jammer is. Desondanks toch wel weer een boek dat je achter elkaar uitleest.
■
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Met geest begiftigde eendagsvliegen
Meeslepende ideeënroman van A.F.Th. van der Heijden
Het leven uit een dag door A.F.Th. van der Heijden Uitgever Querido,
238 p., f 15,-, gebonden f 34,50
Frans de Rover
De metamorfose van Patrizio Canaponi in A.F.Th. van der Heijden vervulde mij
indertijd - we schreven 1983 - met angstige voorgevoelens. Zou het zo groots en
ambitieus opgezette werk De tandloze tijd met de minutieus-realistische, bijna
naturalistische beschrijvingen de barokke, maniëristische Canaponi voorgoed naar
de achtergrond dringen? Ik had op dat moment al heimwee naar de stilistisch en
thematisch vaak bizarre wereld van Canaponi. De tot nu toe verschenen proloog en
twee omvangrijke delen van wat als trilogie is aangekondigd, logenstraften gelukkig
mijn voorgevoelens: ook binnen een realistische vastlegging van een ontwikkeling
in en van ‘tijd’ bleken (uit)vluchten in de verbeelding mogelijk. Van der Heijden
verloochende zijn alter ego Canaponi niet; in verschillende interviews benadrukte
hij dat de Canaponi-literatuur ontstond terwijl (verder) geschreven werd aan de
trilogie: een intermezzo om de pols stilistisch vaardig te houden wellicht. Het blijkt
inmiddels de geëigende werkwijze van de schrijver pur sang Van der Heijden. In
1986 verscheen De sandwich: een requiem, een verhaal dat weliswaar losstond Van
De tandeloze tijd, maar dat er toch qua sfeer en locatie mee verbonden was. Voor
het volgend voorjaar is de roman Advocaat van de hanen aangekondigd: de inspiratie
daarvoor schijnt te komen uit de tragische gebeurtenissen rondom de Amsterdamse
kraker Hans Kok. En nu is er dan Het leven uit een dag: een roman die ogenschijnlijk
geen directe relatie onderhoudt met de actualiteit of met de trilogie. Ogenschijnlijk,
want Van der Heijden heeft zich ontpopt als een schrijver die een oeuvre bouwt
waarin alles met alles samenhangt onder het overkoepelend thema van ‘de tijd’. In
de trilogie is dat ‘leven in de breedte’; iedere minuut zo rijk van herinnering en
ervaring maken dat die niet ten einde kan of lijkt te komen.
Het leven uit een dag is gebaseerd op een inval, een idee: stel dat het leven van
een mens slechts één etmaal zou duren, hoe zouden wij dan de daaruit volgende
eenmaligheid van alle gebeurtenissen ervaren? De mens als een met geest begiftigde
eendagsvlieg; ‘de zon komt op, de zon gaat onder / langzaam telt de oude boer zijn
kloten’ (Buddingh') - de elementen en de genitaliën spelen een hoofdrol in Van der
Heijdens roman. Dat de roman van een dergelijk idee of beter: van een dergelijke
hypothese uitgaat, impliceert een bepaalde leeswijze. Wie, zoals de criticus K.L. Poll
recent in NRC Handelsblad, in een dergelijk verhaal op zoek gaat naar psychologische
diepgang van personages, komt bedrogen uit. Ergo: die manifesteert zich als een
onervaren en slecht lezer van literatuur an sich omdat hij zich geen rekenschap geeft
van literaire genres. Was Vrouwtje Piggelmee niet te groot om te leven in een Keuls
potje? Absurde vraag. Het gaat om de vraag: wil ik als lezer voor de tijd van het
verhaal (de leestijd) accepteren dat Vrouwtje Piggelmee in een Keuls potje woont?
Het gaat bij Van der Heijdens roman om de vraag: wil ik accepteren dat mensen
slechts een etmaal leven? Aanvankelijk beantwoordde ik die vraag met reserve. Ik
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houd niet (meer) van sprookjes, ik houd nog minder van wat heet ‘science fiction’.
Maar ik houd in literatuur van de uitwerking, van de verbeelding van een idee en
Van der Heijdens idee past in zijn obsessie door tijd. In een verhaal als dit kén daar
dan zelfs geen psychologische diepgang aan te pas komen: daarvoor is het te
‘onrealistisch’ van opzet. De verhaalpersonages zijn de pionnen waarmee de schrijver
schuift op het schaakbord van zijn tekst: zijn hele spel en vooral zijn laatste stelling
is een uitspraak over de wereld. Van der Heijden houdt zich aan deze regels. Opeen
sublieme wijze manoeuvreert hij zijn personages door een imaginaire wereld die
allengs ‘normaler’ wordt. Want dat was de vreemde ervaring bij het lezen: op een
gegeven moment vergeet je de absurditeit van het gegeven en accepteer je wat er in
die wereld gebeurt met de mensen die daar rondlopen.

A.F.Th. van der Heijden, tekening Siegfried Woldhek

Moment suprême
Eendagsmensen: in die wereld wordt de geboorte van Benny Wult door niets minder
dan een orakelspreuk begeleid - ‘Ik zie, weet u, een grote liefde voor uw zoon in het
verschiet (...) Een liefde even onvermijdelijk als... als het treffen van donder en
bliksem tijdens een onweer. Hij hier, die schrokop, natuurlijk als de donder gedacht.
Dan kan zijn geliefde als het licht optreden.’ In het uur dat hij volwassen wordt, raakt
Benny, inmiddels een aantrekkelijke luchtmachtpiloot, verliefd op de studente Gini
Trades. Slechts éénmaal - want dat is immers de beperking die dit ‘idee’ aan de
romanwereld oplegt - zullen zij de liefdesdaad kunnen voltrekken. Dat moment
suprême moet door de absolute onherhaalbaarheid ervan een letterlijk absoluut
moment worden. Van der Heijden schrijft met veel vertedering en ironische charme
(het blijft tenslotte toch een gekke wereld waarin je ieder uur weer een paar jaar
ouder wordt) hiernaar toe.
Wat misschien aanvankelijk een puur biologische daad is, wordt door Benny en
Gini als zo'n zoet gebeuren ervaren, dat daarna geen einde zou mogen komen. Ze
ontdekken wat lust is. ‘Het was de troost, en tegelijk de misleiding, van de lust, want
lust bedwelmt het denken, en verleidt alleen tot gedachten aan meer lust.’ Het zijn
die gedachten aan meer lust die een motoriek in het verhaal in gang zetten: de
intensiteit van die eenmalige liefdesdaad was enorm maar zou het liefdesgenot niet
juist intenser ondergaan worden als er vergelijking mogelijk is, als het een relatief
genot is?
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Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven, haalt Van der Heijden een
inventieve truc uit: hij geeft zijn verhaalwereld een metafysische ‘bovenbouw’
compleet met hemel en hel. Als schooljongen heeft Benny van een priester uitleg
van de begrippen zoals beschreven in De Boeken gehad. In de hemel van de
eendagsmensen speelt het bestaan zich in een nagenoeg ondeelbaar en subliem
moment af: het lijkt bijna oneindig kort, en tegelijkertijd is het van een bijna oneindige
heerlijkheid. De hel ziet er ongeveer uit als de wereld waarin de eendagsmensen
leven, maar hij bestaat in een andere tijdlaag met een ander tijdsverloop: het is de
wereld van de herhaling, waar het leven zo eindeloos gerekt wordt dat men van
eeuwigdurend kan spreken. Het is ook de wereld waarin alle genietingen tot vervelens
en walgens toe steeds weer worden meegemaakt.
Nu Benny aangestoken is door het verlangen het liefdesgenot opnieuw en opnieuw
te smaken, realiseert hij zich dat dat alleen mogelijk is in de anti-wereld: de hel. ‘De
hemel, zoals die mij is voorgespiegeld, verraadt iets van koude perfectie. Terwijl de
hel - onvolmaakt, chaotisch, onoverzichtelijk, een wereld in herhaling vallend mogelijk veel meereen vorm is waar mijn ziel in past.’ Benny herinnert zich hoe een
recalcitrant klasgenootje van hem aan de priester had gevraagd hoe de hel ‘verdiend’
kon worden: door verraad, verkrachting en moord, luidt het antwoord. Benny en Gini
nemen een besluit: zij zullen een laaghartige moord plegen op een oude, blinde man.
Ze zullen dan zeker ter dood veroordeeld worden; maar daar gaat het juist om - in
de hel zullen ze hun leven van lusten schier eindeloos kunnen voortzetten.
Het gaat zoals ze gewild hadden; de moord op de blinde krijgt nog een onvoorzien
politiek tintje en dan staat het vonnis vast: de doodstraf door middel van elektrokutie.
Benny en Gini zijn dan al van elkaar gescheiden; in de kliniek van de
vrouwengevangenis baart Gini een zoon. Hier past Van der Heijden wederom een
geraffineerde verteltechniek toe: hij laat Gini de gebeurtenissen rond haar bevalling
te midden van gevangenispersoneel in briefvorm meedelen aan haar geliefde. Het
zijn waarlijk meeslepende pagina's proza waarin tot in de kleinste details een geboorte
beschreven wordt. Ik ben op dat gebied geen deskundige, maar alles komt mij
buitengewoon realistisch voor, inclusief (over psychologie gesproken) de emoties
van Gini. Dat haar verslag geen moment drakerig of melodramatisch wordt, komt
allereerst door de stijl die Van der Heijden haar in de hand legt: ‘Jij bent, als vader,
vast beledigd als ik zeg dat wat ik daar tegen me aan gegooid kreeg me nog het meest
deed denken, met al die gezwollen, zwaar neerhangende ledematen, aan een bos
peen, of meer nog aan een tros bleekblauwe worstjes die ik een keer bij de slager in
de etalage zag hangen. Een half moment was er de paniek: doodgeboren. Maar terwijl
ze opstond gaf de vroedvrouw nog gauw even een por in zijn zij, zo'n geroutineerde,
bijna geniepige opstopper, die hem, onze zoon, aan het krijsen bracht.’ Een
verademend geboorteverslag.

Seksuele uitspattingen
De brief is een sublieme passage in het boek. Maar het pièce de résistance vormt
natuurlijk - welke kunstenaar wordt daar niet door uitgedaagd - de beschrijving van
de hel. Van der Heijdens hel lijkt verdacht veel op ‘onze’ wereld, althans in het aspect
van de erotiek: er is een schier eindeloos assortiment aan seksuele uitspattingen,
maar de ware liefde zoekt men er tevergeefs. Dat bedoelde ik in mijn inleiding met
de opmerking dat Van der Heijden in dit boek een schaakspel speelt met als laatste
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stelling een uitspraak over de wereld. Ik zou die kunnen interpreteren als een morele
uitspraak: de overdaad aan reproduktie van alles en iedereen in onze wereld heeft de
uniciteit van dingen (scheppingen) en menselijke ervaringen gedevalueerd tot
smakeloze massaprodukten, tot smakeloze genietingen. Diverse passages in dit laatste
deel van het boek doen me denken aan de parodistische seksbelevenissen van
Kellendonks personages in Mystiek lichaam - ook een boek zonder ‘echte’ mensen,
zonder ‘psychologie’.
Als een Orpheus dwaalt Benny door deze onderwereld, begeleid door - o ironie de vermoorde blinde, die eigenlijk een landverrader was. Maar zijn Gini vindt hij
niet terug. Treurig. Zijn ervaringen zijn echter op een manier opgetekend die voor
de lezer veel te genieten geeft. In deze onderwereld lijkt de geest van Canaponi weer
(of nog) te leven: wat in Canaponi's roman De draaideur in Rome zich afspeelde
aan travestie en perversiteit, komt hier in uitvergroting nog eens voor het voetlicht.
Heerlijke lectuur. Van der Heijden laat zijn fantasie weer eens de vrije loop en met
name in sexualibus blijkt die dan groot geschapen. Vooral de homo-erotische taferelen
waarin Benny participeert, met naakte jongens die spitsroeden lopen, met naakte
parachutisten die anaal copulerend uit de hemel vallen, het zijn taferelen die het
netvlies en de zinnen prikkelen. Maar ook de gigolopassages met oude, rijke weduwen
die hun perverse fantasieën op en met en in de schone Benny botvieren, mogen er
wezen. Zoveel erotische opwinding moet wel tot een enorme ontlading komen, tot
een orgasme van minstens kosmische omvang - en jawel het orakel bij de geboorte
van Benny krijgt weer eens gelijk, tot in de letterlijke betekenis van de metafoor.
Met de magistrale botsing der elementen komt een einde aan een magistraal boek.
Benny zal alleen verder moeten, met nog een heel leven voor zich, zoals de valse
blinde sardonisch opmerkt. Ongetwijfeld een leven met tot walgens toe zich
herhalende erotiek. Maar die elementaire coïtus van Benny en de wereld is door de
schrijver vastgelegd en daarmee uniek en eenmalig geworden. Wij mogen allen
gedoemd zijn in eindeloze herhaling te leven in de hel die wij wereld noemen, de
kunstenaar is bij machte de situatie in de hemel van de eendagsmens te benaderen.
Hij kan iets vastleggen, in taal bijvoorbeeld, dat de volstrekte eenmaligheid
belichaamt: ‘Het is de hoogste kwaliteit van het leven zelf die zich daar manifesteert:
alle goede dingen samengebald tot één weldadige gewaarwording van absolute
goedheid.’ Het zijn de wat zalvende woorden van de priester, en ik houd niet van
priesters. Maar als criticus van het werk van Van der Heijden ben ik het in grote
lijnen wel met die woorden eens.
■
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Gevoed door woede en wantrouwen
J.F. Vogelaars oefeningen in de kunst van het verdwijnen
Verdwijningen door J.F. Vogelaar Uitgever De Bezige Bij, 184 p., f 29,50
Cyrille Offermans
Jacq Firmin Vogelaars nieuwe prozaboek Verdwijningen is het eerste dat sinds Alle
vlees (1980) onder ‘eigen’ naam verschijnt. Tussendoor publiceerde hij nog onder
pseudoniem (dat wil zeggen: een Ander pseudoniem, zelfs bij zijn uitgeverij wist
nagenoeg niemand om wie het ging) een soort novelle (Een val) in 1984 en, niet
minder kenmerkend voor zijn schrijversonrust, een kinderboek in 1986. Voeg daar
nog het overige werk van de laatste jaren bij - vertalingen, kritieken, een filmscenario,
essays (Terugschrijven) - en het zal duidelijk zijn dat Vogelaar een even produktief
als veelzijdig schrijver is. Hij werkt zozeer in de breedte, hij heeft altijd zoveel werk
tegelijk op stapel staan, dat het niet overdreven is te stellen dat hij vele
schrijverschappen verenigt in één persoon.
Pluriformiteit is evenwel niet alleen karakteristiek voor Vogelaars gedreven
schrijverschap als zodanig, ze is het ook, in toenemende mate, voor zijn afzonderlijke
boeken: in Verdwijningen komen de meest uiteenlopende thema's aan de orde in ruim
zestig - ja wat? Verhalen kun je het niet noemen, sommige stukken zouden nog beter
als gecomprimeerde romans kunnen worden beschouwd. Aforismen dan? Daarvoor
hebben sommige stukjes de juist lengte, maar niet de bijpassende, toch altijd ietwat
superieure, apodictische toon. Zelf spreekt Vogelaar van ‘oefeningen’, en dat is,
ondanks de weinig verhelderende implicaties voor het genre (of de genres) misschien
nog wel de beste aanduiding.
Het gaat om oefeningen in de zin waarin goede essays dat zijn: pogingen om via
de taal door te dringen in tot dan toe onbekende, of liever: nooit op die manier in
kaart gebrachte regionen van het bestaan. Bij Vogelaar is het verschil tussen prozatekst
en essay in elk geval gradueel, het heeft minder met intenties en werkwijze te maken
dan met de dimensies van de taal die het werk moeten verzetten: in het essay gaat
het meer om de begripsmatige kant van de taal, in de prozatekst meer om de materiële
kant, om klank, toon en ritme, vooral om ritme: de schrijver gaat geheel op in de
riskante en miraculeuze acrobatiek van zijn pirouettes en zijn sprongen, zijn
versnellingen, vertragingen en stiltes. Dat is stellig een van de belangrijkste
betekenisaspecten van de titel van het boek; Vogelaar spreek zelf niet voor niets van
oefeningen in het verdwijnen.

J.F. Vogelaar
ROELAND FOSSEN

Bittere kou
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Het openingsstuk, ‘De kunst van het verdwijnen’, zet de toon. Wakker worden,
letterlijk maar ook in de metaforische zin van: opgenomen worden in de realiteit van
alledag, gaat er gepaard met ontnuchtering, inkorting van het perspectief, kanalisering
van het beweeglijke. De nacht is de warme deken die de dromer beschut; als hij
wakker wordt, en dat gebeurt al in de eerste zin, waait de realiteit hem als ‘een bittere
kou’ tegemoet, een aanduiding die verderop in het boek herhaaldelijk wordt gevarieerd
- ‘een vlaag van snerpende kou’, de ‘kilte’ van menig personage, een mensenleeftijd
als ‘een eindeloze ijsvlakte’, een ‘koude stad’ die door het gebroken glas van een
raam naar binnen stroomt, alles wijst op barre klimatologische omstandigheden, waar
men maar beter niet te lang aan kan worden blootgesteld. Te meer niet omdat die
kou een geharde mensensoort heeft voortgebracht dat ook de taal niet onberoerd laat.
Deze zinnen, nog steeds uit het openingsstuk, zijn cruciaal: ‘Hij ontdekte dat niets
gespaard blijft, dat alles gevaar loopt bezoedeld te worden doordat ongeziene dingen
- die bewegen, verdwijnen zodra ze verschijnen, altijd op het punt te ontglippen gegrepen worden met wrede namen, hun gegeven door mensen die zich voor zachtere
gevoelens schamen, die zich daarom met harteloze uitdrukkingen harnassen. Hoe
kon hij vermijden dat ook hij werd hard gemaakt?’
Het is typerend voor Vogelaars schrijverschap dat hij het verweer niet zoekt in
het tonen of althans in de praktijk brengen van die ‘zachtere gevoelens’, tenminste
niet in enigerlei sociale zin, maar in het opvoeren van het vermogen om, gevoed door
woede en afkeer eerder dan bij voorbeeld door verwondering, op te gaan in een
solipsistische wereld van nooit eerder geziene of gehoorde mogelijkheden: ‘in slierten
optrekkende mist, een verwaaide geur van brandend notehout, een interval in een
ongehoord lied van een vrouwenstem waaraan niet meer te horen is of zij blij gestemd
is of altijd zal blijven treuren.’
Het gaat Vogelaar dus inderdaad om oefeningen in het verdwijnen, ook en vooral,
of misschien wel alléén, om het verdwijnen in een taalbeweging die zich onttrekt
aan alle vastgelegde bewegingen en alle platgetreden paden. Dat hij daarbij óók
voortdurend het risico loopt te verdwijnen in voor anderen ontoegankelijke krochten
van de taal is onvermijdelijk. Vogelaar balanceert altijd op de scherpst denkbare rand
van de (on)verstaanbaarheid, elke vanzelfsprekende omgang met de taal heeft hij
zich ontzegd. Hoe vaak hij het, speciaal in dit boek, ook heeft over het onbewaakte
ogenblik, de durf zich te verliezen of zich te laten gaan - altijd worden die momenten
van klakkeloze passiviteit op de voet gevolgd door een actieve, kritische, dus
wantrouwende geest, die als de dood is voor elke al te vlot uit de pen komende
formulering, die schrapt en indikt, die te overzichtelijke parcoursen van lussen en
valkuilen voorziet, precies genoeg - dat lijkt althans de opzet - om de lezer, en dat
is in eerste instantie de schrijver zelf, de indruk te geven dat hij niet aan het handje
van de een of andere grote broer, maar op eigen kracht en onbewaakt door het labyrint
van de tekst heen moet. Vogelaar maakt het zichzelf noch de lezer makkelijk, sterker:
hij is een schrijver die moeilijkheden zoekt; de onbewaakte ogenblikken in zijn werk
zijn afgedwongen, de dagdroom waarin men kan verdwijnen is het resultaat van
geduldig passen en meten.
Veelzeggend zijn twee fragmenten uit ‘De verdwenen liefdesbrief’. Ik citeer ze
in hun geheel: ‘Wanneer heeft hij ooit het woord “liefde” met zichzelf in verband
gebracht? Toen hij twaalf was en een oudere jongen tegen hem “I love you” zei en
hij dat in het woordenboek moest opzoeken.’ En bijna een halve bladzijde verder:
‘Corrigeer. Ik geloof niet dat ik ooit in mijn leven het woord “liefde” in verband heb
kunnen brengen met wat ik zelf deed en voelde. Als substantief hoorde het woordbeeld
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thuis in boeken, tijdschriften en films. Daarin is nooit verandering gekomen.’ Ik vind
die fragmenten om twee redenen veelzeggend. Ze zijn illustratief voor Vogelaars
wantrouwen tegen te gemakkelijk gebruikte woorden, tegen geautomatiseerde
taaluitingen (wie er nog steeds niet van overtuigd is dat woorden zowel door het
veelvuldig gebruik als door maatschappelijke ontwikkelingen bezoedeld en dus
onbruikbaar kunnen worden, moet maar eens lezen wat Primo Levi daar in Is dit een
mens over schrijft), en ze zeggen iets over de drijfveren van Vogelaars schrijverschap.
Die liggen niet in enigerlei liefde voor het leven, maar in schaamte voor de
schaamteloze opdringerigheid van anderen, woede over hun achteloosheid, grofheid
en gewelddadigheid.

Tegen geweld
Heel mooi is in dit verband ‘Op ooghoogte’, over een kind dat aan de hand van haar
moeder niet bepaald zachtzinnig door een mensenmenigte wordt gesleurd - een
ervaring die wel op tegengeweld moet uitlopen: ‘en ik zag je ogen star, leeg maar
daarom nog niet minder vraatzuchtig op de buik van je moeder gericht.’ Soms is de
toon grotesker, zoals in ‘Uilebal, een oud verhaal’, waarin iemands hoofd - ‘dat hoofd
van meneer dat is niet helemaal in orde, dat is te eivorming’ - door minder frisse
heren in ‘het gewenste confectiemodel’ wordt geslagen. Een zekere obsessie voor
geweld kan Vogelaar niet ontzegd worden, als men daar maar geen
gemakkelijk-spectaculaire vorm van koketteren in ziet. Dat blijkt bij voorbeeld uit
het fragment waarin een van zijn proefpersonen een mestkever heeft doodgetrapt en
dat met het cliché ‘Hij vroeg erom...’ rationaliseert -, onmiddellijk wordt hij door de
alerte commentator in hemzelf terechtgewezen: ‘één tel nam woede, machteloosheid,
vernedering en verdriet (geen wonder dat ik het in omgekeerde volgorde opschrijf)
een vorm aan buiten hem, een onherkenbare vorm, een vormloze vorm.
Vervolg op pagina 11
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Een vederlichte pathetiek
De grimmige hoekigheid van Koos van Zomeren
Een jaar in scherven door Koos van Zomeren Uitgever De Arbeiderspers
(Privé-domein), 352 p., f 39,50
Diny Schouten
‘Het hart stijgt ervan op als een havik,’ zou I lik gezegd willen hebben over Koos
van Zomerens private journaal Een jaar vol scherven, maar Van Zomeren zelf raapte
die zin al op (uit Little big man met Dustin Hoffmann). Het is slechts een van de vele
schatten uit de immense verzameling van een ‘zorgelijke kwartjeszoeker’ die Van
Zomeren zomaar afstond voor het gietsel van een wonderbaarlijk intiem zelfportret.
Niet moeilijk om op dat kwartje te komen: ‘Ik wil alleen maar zeggen dat ik in
mijn jeugd wat kleingeld heb meegekregen. Op een gegeven moment kwam ik bij
toeval tegenover een automaat te staan met het opschrift: voor een betere wereld inworp I kwartje. Ik deed mijn hand open en trok mijn wenkbrauwen op, want daar
lag het: een kwartje!’ Die notitie dateert van het eind van het jaar, als Van Zomeren
de balans opmaakt van iets meer dan twaalf maanden grondig zelfonderzoek, in een
van de autobiografische fragmenten die op strategische plaatsen in het boek
gemonteerd zijn, in dit geval een verwonderde verdediging-achteraf over de religieuze
vervoering van zijn Socialistiese Partij-lidmaatschap, een verhaal dat de grimmige
titel ‘Voorwaarts’ kreeg.
Officieel opent het dagboek op 31 december 1986 en eindigt het op 15 januari
1988, maar reeds aan het eind van de zomer blijkt de schrijver aan het herscheppen
van voorgaande notities te zijn. De oplettende lezer heeft dan al lang gemerkt hoe
voorbeeldig hier een ‘dagboek’ werd gecomponeerd. Is een dagboek waaraan gebeiteld
en geschaafd werd nog wel een écht dagboek? Op 30 november noteert Van Zomeren:
‘Het thema is terugkeer. Dat dat nu pas tot me doordringt!’ Ik bedoel niet te zeggen
dat de ‘echtheid’ van zo'n notitie gewantrouwd moet worden, maar het is er
overduidelijk een die het herschrijven van alle voorgaande passages over symbolische
‘terugkeer’ in sterke mate beïnvloed heeft, en zélf naderhand ook weer door de
machine gehaald zal zijn. Het is bijna als achter de spiegel kunnen kijken. Van
Zomeren heeft een aardige hand om de lezer bij het probleem van het meta-karakter
van zijn dagboek te betrekken: ‘Wat heeft het voor zin een beetje kiespijn te vermelden
als je drie dagen later niet jankend van ellende naar de kaakchirurg moet? Wat heeft
het voor zin jankend van ellende naar de kaakchirurg te gaan als je drie dagen tevoren
hebt verzuimd een beetje kiespijn te vermelden? Hulpeloosheid in plaats van macht.
Ik wil manipuleren en wordt gemanipuleerd.’

Depressie
Het ‘doosjeseffect’ strekt zich uit tot de onzekerheid of Van Zomerens journaal,
begonnen na een vage toezegging over het mogen vullen van het honderd vijftigste
deel ‘Privé-domein’, ter uitgeverij wel geaccepteerd zal worden. Je weet hoe het is
afgelopen, en toch voel je mee met de onzekerheid van de auteur, die haar draagt als
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een last. Van Zomeren deelt zijn zorg zelfs wat de titel betreft. Een van de notities
somt mogelijke titels op: ‘Waarom eigenlijk?’, ‘Dingen die gebeurd zijn’, ‘Duizend
vraagtekens’, ‘Toch jammer’ en ‘Gemanipuleerd dagboek’. Dat laatste is
onmiskenbaar juist, maar natuurlijk lang zo mooi niet als het licht-pathetische Een
jaar in scherven.
Dat is het boek ook: pathetisch. Maar móói pathetisch: pathetiek die met vederlichte
wanhoop werd opgeschreven. Meteen opvallen deed dat overigens niet. ‘Het probleem
is: eigenlijk ben ik een zeur’ is de weinig hoopvolle aantekening voor 7 januari, als
de schrijver nog een vol jaar te gaan heeft. Die eerste twee maanden moeten in het
teken van een depressie hebben gestaan, maar ook die depressie heeft Van Zomeren
kunstig gemanipuleerd. Ik realiseerde me tenminste pas bij herlezing dat het niet om
een tijdelijk zwaarbewolkt humeur ging, en dat moet gekomen zijn door de huiselijke
aantekening van 19 november:
‘Iris heeft het begin van dit boek gelezen, januari en februari.
“Nogal somber,” becommentarieer ik zelf, “ik hoop dat ik niet overdreven heb.”
“Ik herinner me alles weer,” zegt ze. “Het was nog veel erger. Mijn moeder was
hier... ze durfde zich als jij de kamer in kwam niet te bewegen, zo'n spanning, agressie,
sprak er uit je houding.”
Ik had liever gehoord dat ik overdreven had.’

AKO
Er zijn veel van zulke huiselijke tafereeltjes in Een jaar in scherven, zelfs in die mate
dat het verlegen maakt om zó bij het huisgezin Van Zomeren (Koos en Iris, twee
tienerzoons) op tafel te kunnen kijken, maar het is onzin om je niet over je gêne heen
te zetten: je hebt er als lezer toch om gevróógd? Maar nogmaals, de indiscreties gaan
onthutsend ver: Van Zomeren geeft zelfs zijn nervositeit, jaloezie en verontwaardiging
prijs als gemankeerd AKO-nominé. In het voorjaar martelt Van Zomeren zich met
ongerustheid over de mogelijke nominering van Het verhaal: ‘Vanmiddag vergadert
de jury. Lang in bad gelegen, daarna een lange wandeling over de Hollandse Kade.
(...) Hoe word je trouwens over zo'n prijs ingelicht? Per telefoon? Telegram?
Expresbrief? Via je uitgever? Door de radionieuwsdienst? Hoe laat zouden ze klaar
zijn?’ Vijftigduizend gulden betekent véél voor een schrijver, meer dan hij durft te
noemen, en dus neemt in september het getob erover, als de mogelijkheid bestaat
dal Sterk water mee mag doen, alweer een nieuwe aanloop: ‘Twee bekenden in de
nieuwe jury voor de AKO-prijs: Joop den Uyl en Doeschka Meijsing. Bekenden is
een groot woord, maar ze zijn tenminste niet onbekend. Misschien helpt het. Hoewel?
Kan ik Doeschka nu mijn nieuwe boek nog sturen?’
Verregaande indiscreties, inderdaad, waarmee de schrijver zich willens en wetens
blootstelt belachelijk gevonden te worden, maar de zorgeloosheid om het eigen image
doet wat ze moet doen: ze ontwapent. Ik kan niet verhullen dat dat nodig is, want
zieligheid was nooit de kortste weg naar sympathie, en het is tenenkrommend hoe
(klein)zielig Van Zomeren durft te zijn. Als zijn naam wordt genegeerd in een
NRC-polemiek over de stiefmoederlijke behandeling van plant en dier door
Nederlandse schrijvers, is het zure commentaar: ‘Mogelijk zou ik zo'n debat minder
klef vinden als één der partijen (liefst beide natuurlijk) blijk gaf van mijn bestaan op
de hoogte te zijn.’ Elke vrijdagochtend die mét de Volkskrant het oordeel van Arnold
Heumakers over Sterk water kan brengen, berooft hem de voorgaande nacht van
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nachtrust. Als Renate Rubinstein verrast heeft geschreven over Een vederlichte
wanhoop heet het bitter: ‘Ze had nooit van me gehoord, heeft me nu bij toéval
“ontdekt”. Na twintig boeken, die toch niet allemaal zijn genegeerd.’ Het niet genoemd
worden in een stuk van K.L. Poll over de stand der Nederlandse letteren is genoeg
om hem een zomer lang te achtervolgen: ‘Dat stuk van Poll zit me de hele week al
dwars. Vooral de passage waarin hij namaakschrijvers nageeft dat ze veelal hebbelijk,
gezellig, bescheiden en inschikkelijk zijn. Dat moet op mij slaan.’
Tegen Van Zomerens traumatische gevoelens over ‘gebrek aan erkenning’ helpt
weinig, zelfs niet de juichende reactie van de verzamelde provinciale pers op Sterk
water, al voelt de schrijver zich niks te goed om in zijn journaal het jubelende oordeel
van ‘Wido Smeets, Dagblad voor Noord-Limburg’ en van ‘Peter van Vlerken.
Brabants Dagblad’ over te schrijven - bij wijze van reclametekst? Van Zomeren is
ook helemaal niet zo ‘hebbelijk, gezellig, bescheiden en inschikkelijk’ als hij als
schrijver meent te zijn, tenminste niet waar hij uiting geeft aan zijn razernij over de
‘vernederende’ hoogte van het honorarium voor een groot stuk in de Vrij
Nederland-bijlage (‘Oude kameraden-/Dingen die gebeurd zijn’; integraal in dit boek
opgenomen). Maar tot eigen spijt is hij niet in staat om zulke rancunes lang te
koesteren: even later herroept hij in deemoed zijn (niet-verstuurde) boze brieven aan
de hoofdredacteur: ‘Het is waar dat ik zelf heb nagelaten vooraf een prijs te bedingen.’
De schrijver die zich als sucker te kijk zet: god weet is het de onschuldige Woody
Allen-pose die Een jaar in scherven zo smeltend maakt, al doen de door Van Zomeren
opgewekt-somber beschreven radio-interviews en signeersessies veel om het
Allen-effect aan te dikken: ‘17 december. Signeren bij Kooreman & Stolk in Leiden.
Laten we zeggen dat potentiële klanten werden afgeschrikt door het weer (beestachtig)
en de bedrijvigheid van een cameraploeg van de BRT voor Wie schrijft die blijft.’
‘19 december. Signeren bij De Oude Mol in Nijmegen. Als in Leiden, maar zonder
beestenweer en cameraploeg.’ Zulk literair leed, de Van Straaien-factor zal ik maar
zeggen, stijlvol-droogkomiek genoteerd, maakt Een jaar in scherven grappig. De
echte charme zit denk ik in iets anders: het genre waarmee ‘Privé-domein’ goede
sier maakt, lokt uit dat de schrijver zich in kamerjas vertoont, en het is zo aardig om
Van Zomeren, zelfs als hij bokkig is, erin te zien rondscharrelen.

Koos van Zomeren, tekening Siegfried Woldhek

Toch treft het wel dat de schrijver zich ook op zijn zondags laat bewonderen. Van
Zomeren maakte, ietwat besmuikt lijkt het, bijna misbruik van de gelegenheid die
Een jaar in scherven hem bood om zijn beste journalistieke stukken in boekvorm
gedrukt te krijgen. Daaronder zijn een aflevering van zijn NRC-serie ‘Cupido’, de
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reportage ‘De laatste otter van Eemewoude’, een rechtbankverslag ‘Gelijke kappen?’
en de al genoemde Vrij Nederland-bijlage over het gebroken idealisme van vroegere,
Nijmeegse SP-kameraden. Altijd wonderlijk om te zien hoe iemand de sterren van
de hemel schrijft, en hoe dat dan zit in zo'n zin als ‘Uitsterven is een wel erg hevige
manier van sterven’ of in de wonderbaarlijke economie van de interviews met
ex-kameraden. Van Zomerens speciale merk Hollandse zuinigheid en hoekigheid
karakteriseert ook de andere, wél voor deze bundel geschreven herinneringen aan
zijn Betuwse wortels van vaderskant: de andere invulling van het thema ‘terugkeer’.
De schrijVervolg op pagina 16

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

8

Diabolische fantasieën van een kamerverhuurster
Schuld en boete in novelle van Brakman
Heer op kamer door Willem Brakman Uitgever Querido, 134 p., f 28,50
Wim Vogel
Brakman lezen blijft fascinerend! Als je je voorneemt je eerst op het verhaal te
concentreren, merk je al na een paar bladzijden dat je toch weer wordt meegesleept
door zijn virtuoze stijl. Houd je vooral die in de gaten dan dwingen verwijzingen,
parallellen en de vragen die opkomen je terug naar het verhaal. Een novelle noemt
hij zijn nieuwste publikatie, zijn veertiende in dit decennium. Gezien de Omvang
klopt dat. Heer op kamer telt honderdvierendertig bladzijden die door hun complexiteit
dwingen tot terugbladeren, tot herlezen zodat de novelle uitdijt tot een meesterlijke
psychologische roman waarvan een sluitende interpretatie nooit eenvoudig is.
Brakmans personages communiceren vooral met zichzelf en in zichzelf. Hun
mompelende monologen, hun besmuikte terzijdes, briljant van stijl en rijk aan beelden,
staan in geen verhouding tot hun gebrekkige conversatie. Die verbale maskerade is
hun houvast. Zij geven zich moeizaam prijs aan de lezer die naar greintjes
werkelijkheid speurt in morbide fantasieën. Het zijn ook altijd geïsoleerde mensen
die verlost willen worden uit hun eenzaamheid en die in het gevecht tegen de tijd er
achter komen dat de dood de enige verlosser is. Een weerzinwekkende maar
onvermijdelijke zekerheid die daardoor juist fascineert.
Van Ms. Barlow wordt al meteen in het begin gezegd dat ‘de tijd verraderlijk aan
haar voorbij geslopen was’, dat ‘die slinkse kwast haar (van alles) had ontfutseld’,
dat zij ‘de tijd een onbetrouwbare sluiper en dief’ vindt. Jarenlang heeft zij een
dienend leven geleid als huishoudster. In de novelle vindt zij zichzelf terug als een
alleenstaande vrouw die in het troosteloze East End in Londen zonder succes kamers
probeert te verhuren. Het voortdurende alleen zijn, het grote en kille huis, de
armoedige buurt en de actualiteit verontrusten haar zeer. Juist in haar buurt wordt
een aantal vrouwen het slachtoffer van een gruwelijke roofmoordenaar. De Jack de
Ripper-achtige dader takelt de vrouwen vreselijk toe: ‘Haar losgesneden borsten,
leeggerukte buik, die hele brij van uitwerpselen en stolsels.’
In haar angst zelf een volgend slachtoffer te zijn, voelt Ms. Barlow zich verwant
aan de vos, afgebeeld op een groot schilderij in Clavering House, het landhuis waar
zij vroeger diende, die voor zijn belagers wegkruipt in zijn hol, ‘een en al weggedoken
en luisterende angst’. Een vos blijft slim, ook Ms. Barlow zoekt en vindt een geheime
gang. Het dualistische van haar eigen dood projecteert zij in twee personen: Mr.
Boldero en Mr. Stub. De eerste huurt bij haar een kamer, de tweede is
politiefunctionaris die, op zoek naar de roofmoordenaar, in zijn buurtonderzoek ook
haar huis betrekt. Bestaan beide heren? Is Boldero de gezochte misdadiger? Verdenkt
Stub Ms. Barlow er soms van? Weinig is in dit verhaal onmogelijk. Ik houd het er
maar op dat het duo net zo bestaat als Sinterklaas. Boldero is de incarnatie van het
kwaad dat Ms. Barlow in haar leven en in zichzelf tegenkomt; Stub vervult haar
verlangen naar genegenheid, naar aandacht. Zij bestaan doordat zij gefantaseerd
worden en ze in hen gelooft. Haar vervoering sleept ook de lezer mee.
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Roofmoordenaar
Er dient iets gezegd te worden over het bezit van onze hospita. Een eenzame, oudere
vrouw die er niet in slaagt haar kamers te verhuren, raakte zeker in het Londen van
de vorige eeuw snel in financiële moeilijkheden. Haar appeltjes voor de dorst heeft
zij dan ook gestolen. In Clavering House komt zij er toevallig achter dat de minnaar
van de dochter des huizes, Mr. Hearn, een dief en misschien ook nog wel een
roofmoordenaar is. Voordat de politie hem arresteert, eigent zij zich een deel van de
buit toe. Als Hearn later opgeknoopt wordt, weet hij nog net te mompelen ‘dat hij
om de tuin was geleid’ door iemand ‘die hem dienend was toegedaan’.

Willem Brakman
BERT NIENHUIS

Door dat verleden weet Ms. Barlow zich een gevangene van eigen dualismen.
Haar ‘heilige angst voor armoede’ maakt haar tot een gierige dievegge. Haar
schuldgevoel stimuleert haar fantasieën over boetedoening die zij alvast maar
projecteert in een dodelijke angst voor andere mensen, in de gruwelijke leegte van
haar eigen huis. Geen wonder dat in datzelfde huis schuld en boete menselijke vormen
aannemen. Boldero en Stub zijn zelfs te zien als twee kanten van de Christusfiguur
waarbij Boldero door zijn maniakale gesnuffel in de bijbel waarin hij het verhaal
over de profeet Jona leest en herleest de angst en de straf vertegenwoordigt, de veel
menselijker Stub de mildheid en de vergiffenis. Niet voor niets noemt Brakman zijn
negentiende-eeuwse dame een ‘kamerverhurende mystica’ die het in haar ‘kosmische
verlatenheid’ maar moet zien te redden.
De laatste zinnen van Brakman, het is eerder opgemerkt, betekenen veel.
Uiteindelijk wordt Ms. Barlow in haar diabolische fantasieën gestoord door twee
wel zeer reële detectives ‘die zich met de gebruikelijke verachtende beleefdheid
voorstelden als Kettle en Duck’. Zij ontluisteren de kamer van Boldero en daardoor
haar hersenspinsels. ‘Alles wat ze over de kamer had gemeend, verondersteld,
vermoed of voorzichtigheidshalve afgetast vloog achterna gehoond door de lucht.’
Als de detectives evenwel ook vragen stellen, raken ook zij, en met hen opnieuw de
lezer, in de ban van haar gedetailleerde antwoorden. Haar illusie blijft intact, al haar
geld blijkt er ook nog te zijn en, al kost het enige moeite, ook Boldero en Stub zijn
er nog. Ze ‘sloeg de handen voor het gezicht en zei: “Oh Mr. Boldero...” Het klonk
zo gesmoord dat ze de handen wat liet wijken voor het daarop volgende: “Ach. Mr
Stub...” Goed, het oog is de beschouwing altijd een stapje voor, aan de andere kant
kan men ook geen twee dingen tegelijk zeggen. In ieder geval, dat was de volgorde.’
Heer op kamer is een spannend verhaal, prachtig geschreven. In de Boekenbijlage
van vorige week schreef Jacques Kruithof dat iedereen die Nederlands leest eigenlijk
Een ongenode gast van Gerrit Krol zou moeten leven. Als u toch naar de boekwinkel
gaat, koopt u dan meteen deze novelle van Brakman.
■
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Liefde met de vuisten
Hammett op z'n helderst in ‘verloren’ novelle
Woman in the dark door Dashiell Hammett Uitgever Alfred A. Knopf,
76 p., f 41,30 Importeur Van Ditmar
R. Ferdinandusse
‘Rediscovered’ staat er op het omslag, herontdekt. ‘En nu gepubliceerd in een eerste
hardcover-editie.’ Het is een klein elegant boekje van maar zesenzeventig bladzijden,
netjes ingepakt in een tamelijk dikke band. Een novelle van Dashiell Hammett:
Woman in the Dark, met als ondertitel ook nog eens A Novel of Dangerous Romance.
Eigenlijk is er níks herontdekt: iedereen weet dat Hammett de novelle schreef, en
dat die werd gepubliceerd in het tijdschrift Liberty, in drie afleveringen, op 8, 15 en
22 april 1933. De filmmaatschappij RKO kocht onmiddellijk de rechten, het ding
werd verfilmd in 1934. In 1951 werd het verhaal opgegraven en als titelverhaal in
een pocket opgenomen - het was het laatste boek dat van Hammett, althans bij zijn
leven, gedrukt werd.
Hammett werd in 1946 voorzitter van het Civil Rights Congress. Hij was tevens
president van het bail fund van dit congres: geld bestemd om borgtocht te betalen
voor mensen die om politieke redenen werden aangeklaagd. Toen vier vooraanstaande
communisten, na op borg te zijn vrijgelaten, onderdoken, werd Hammett voor het
gerecht gedaagd om te vertellen wie het geld bijeengebracht hadden. Hij weigerde
en werd wegens minachting van het Hof tot zes maanden veroordeeld. Toen hij uit
de bajes kwam was hij een melaatse: de radioshows, gebaseerd op zijn romanfiguren,
waren stopgezet, zijn boeken uit de winkels gehaald, en er lag - ook een beproefde
methode om het linkse artiestengebroed te straffen - een gigantische belastingaanslag.
Omdat alles wat hij zou verdienen naar de belasting zou gaan verbood Hammett elke
nieuwe druk van zijn boeken - op die manier was Woman in the Dark eigenlijk zijn
‘laatste boek’.
Toen Hammett Woman in the Dark schreef was zijn ‘werkzame’ schrijversleven
al bijna voorbij. Daarvóór was hij detective geweest, werkzaam bij het (particuliere)
Pinkerton-bureau, tot hij tbc kreeg. Hij begon te schrijven, puttend uit zijn
beroepservaringen, en werd de niggegraat van hét betere pulpblad Black Mask. In
1929 kwam zijn eerste boek, Red Harvest, vrijwel direct gevolgd door The Dain
Curse (1929), The Maltese Falcon (1930) en The Glass Key (1931), boeken die het
genre definitief veranderden.
In 1930 werd hij naar Hollywood geroepen om voor de film te schrijven, hij
verdiende er scheppen geld, leefde er zoals dat heet roekeloos en ‘in luxe’, dronk
dagen achter elkaar wat vaak tot vechtpartijen en vernielingen leidde. Hij begon
najaar 1930 een verhouding met de toneelschrijfster Lillian Hellman, een relatie die
tot zijn dood zou duren, maar niet verhinderde dat hij vele andere vrouwen naar zijn
bed bracht. Door het ruige leven werd al gauw de bodem van zijn geldkist zichtbaar,
en toen hij ook nog door een actrice, Elise de Viane, voor het gerecht werd gesleept
omdat hij haar had gekneusd en geslagen bij zijn pogingen haar te bezitten, en
vervolgens tot vijfendertigduizend dollar schadevergoeding werd veroordeeld, was
hij bijna failliet.
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Daarom begon hij, in die jaren 1931-1932, voor het geld, weer verhalen te schrijven,
dikwijls (betere) bewerkingen van vroegere thema's, en voor tijdschriften die
aanzienlijk beter betaalden dan Black Mask.
Woman in the Dark gaat over een typische Hammett-held, zwijgzaam, met een
onverwachte naam, Brazil, van wie we alleen horen dat hij gezeten heeft en die alles
zal doen om nooit meer in een cel te komen omdat hij er claustrofobie ontwikkelde.
Hij beschermt, onmiddellijk, een vrouw die vanuit het duister op zijn pad komt, ze
is weggelopen bij een corrupte notabel die een heel stadje beheerst. Zijn liefde voor
haar uit hij, zoals in de Hammettstijl past, met zijn vuisten: hij mept de bodyguard
van de corrupteling een schedelbreuk, waarna de jacht op Brazil en de vrouw begint.
Het is Hammett op zijn helderst, alle bewegingen naar de mode dier dagen
nauwkeurig maar scherp beschreven, met goed gepolijste, ogenschijnlijk emotieloze
figuren en constant een sfeer van gewelddadigheid. De laatste bladzijden zijn gedrenkt
in een onverwacht melodramatisch sausje, want het is bedoeld als liefdesgeschiedenis,
dangerous romance - Hammett heeft dan ook net Hellman ontmoet; in zijn laatste
boek dat hij direct na deze novelle begint, The Thin Man, heeft hij een man én een
vrouw als hoofdpersoon.

Dashiell Hammett

Het is mooi, en ook ruim vijftig jaar oud. Alles wat er gebeurt is later sneller,
soepeler en krachtdadiger beschreven en gefilmd. Het boekje leest als een prachtige
herinnering, en de prijs ($ 15.95, hier f 41,30) laat zien dat het voor de liefhebber is
gemaakt.
■
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Er loeit een stier in de schoorsteen
De animistische wereld van Charlotte Mutsaers
De markiezin door Charlotte Mutsaers Uitgever Meulenhoff, 142 p., f
22,50
Carel Peeters
De wereld van het blikken speelgoed heeft alles van de echte wereld, alleen is alles
van blik. Blikken auto's, blikken boten, blikken draaimolens, blikken beesten, blikken
hondjes, blikken paardjes, blikken meneren van de post, blikken blikslagers, blikken
kapiteins met blikken matrozen in de blikken kraaienesten. Alles echt. Wanneer dit
alles in werking gesteld wordt en gaat bewegen wordt het allemaal nog
verbazingwekkender: de martiale kapitein op zijn martiale schip beweegt zijn arm
(alsof hij het altijd voor het eerst doet) blikkerig naar boven en houdt steeds zijn hand
een fractie van een seconde boven zijn ogen om uit te kijken over de vervaarlijke
zee.
De wereld van het blikken speelgoed is een van die werelden die de echte wereld
belachelijk lijken te maken; het is een groteske imitatie van die wereld en tegelijk
een ironisch commentaar. Al die blikken bewegingen, gecombineerd met die verstarde
uitdrukkingen op de gezichten; het is alsof de wereld achter haar rug nageaapt wordt.
Een vergelijkbare wereld der dingen bevindt zich in het werk van Charlotte Mutsaers:
met zorgvuldige intuïtie uitgezochte voorwerpen, dieren en figuren krijgen daarin
een ander leven ingeblazen dat ze niet gewend zijn. Nu moeten ze dienstbaar zijn
aan de fantasie van Charlotte Mutsaers. In haar boek Hazepeper treden Napoleon en
zijn steek op, een komkommer (als een fier zakenmannetje) en een haas als zodanig
(als onweerstaanbare verschijning).
In De markiezin komen ook voorwerpen voor die iets vertolken dat als een
commentaar op de werkelijkheid kan worden beschouwd. Een zeker iemand krijgt
in het begin van het boek op een eerste kerstdag bezoek van iemand die erin slaagt
binnen vijf minuten de dertig mooiste voorwerpen in huis aan te wijzen. Dat feit
werkt als een verrassend bewijs: dit móet iemand zijn naar het hart van de gastvrouw.
‘Ja,’ schreef Fritzi Harmsen van Beek als inleiding bij de catalogus van Charlotte
Mutsaers' tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1985, ‘onze eerste
ontmoeting was geen kennismaking, maar een herkenning.’ Dat het in De markiezin
gaat om Charlotte Mutsaers en Fritzi Harmsen van Beek wordt bewezen door de
vermelding van de laatste dat ze allebei ‘werkelijk dol zijn op de bespottelijke
schoonheid van het antieke Franse chanson Madame la Marquise.’ Met de tekst van
dat chanson begint De markiezin, om de toon te zetten. Immers in dat lied verklaart
de bediende James tegenover de markiezin die om vijf uur uit was gegaan, dat alles
goed gaat (‘tout va très bien, Madame la Marquise’), behalve dat er verschrikkelijke
dingen gebeuren en gebeurd zijn. Dat is kennelijk de juiste geest voor Charlotte
Mutsaers, want ook in De markiezin worden verschrikkelijke herinneringen opgehaald,
maar alles gaat nochtans goed. Het gaat goed omdat Mutsaers (om de niet genoemde
vertelster maar zo te noemen) bij voorbeeld als kind al bedacht dat zij minstens ‘een
kapitein van puur graniet’ nodig had om langs de klippen te zeilen die het leven
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scheen op te werpen. De rustieke wereld van haar jeugd met haar veranderlijke
verrassingen (prachtig samengevat in anderhalve pagina in het hoofdstukje
‘Pantserkruiser’) denkt zij als tienjarige alleen te kunnen bestrijden door ‘een
hemelhoog oorlogsschip dat zich met zijn loodgrijze flanken een weg breekt door
een slapende stad.’

Charlotte Mutsaers
tekening Siegfried Woldhek

Hybridisch
In De markiezin ontmoeten twee verwante vrouwen elkaar. De een woont ergens
afgelegen en komt niet graag buiten. Maar dat is geen bezwaar, want om dat probleem
op te lossen bestaat de telefoon. Om en om zijn de twee vrouwen in De markiezin
aan het woord, de een met haar telefonische monoloog, de ander met haar
herinneringen. De wereld van Charlotte Mutsaers is een even lieflijke als grimmige:
hybridisch. In een schijnbaar idyllische sfeer gebeuren daarin dingen die uit de
sprookjes van Grimm afkomstig zijn en er worden even sprookjesachtige remedies
voor aangedragen, zoals die parodie van een granieten kapitein. De stukjes van
Mutsaers zijn anekdotische flarden, gevist uit haar herinnering en vanuit een originele
hoek bekeken. Ze hebben allemaal een bizarre, vervaarlijke, ontgoochelende kant,
maar (à la de markiezin) laconiek beschreven. Het is een animistische wereld, want
alle levenloze voorwerpen krijgen de geest (zoals de ‘varkensleren harmonikatas’)
of worden vergeleken met iets levends, zoals het begin van het stukje over het
noodweer dat de watersnood inluidt: ‘Er wordt onophoudelijk aan de deur gerammeld.
Hele kudden schapen roffelen met doffe hoefjes over het dak. Boven op zolder laten
ze de ene badkuip na de andere leeglopen. Met de bezems slaan ze op de ramen. Er
loeit een stier in de schoorsteen. En waarom fluisteren ze achter het behang?’ De
herinneringen van Mutsaers zijn stuk voor stuk beschrijvingen van ontgoochelingen:
ze dacht dat het anders was, maar de liefde blijkt veel gewriemel en gehannes, de
vader houdt haar voor een onnozele (hij geeft haar een briefje voor de politie mee
als ze alleen naar een andere stad gaat: ‘Dit is mijn dochter. Zij heeft een
verdwaalmanie net als haar moeder’), ooms die vreemd doen, water in een kruik dat
ook voor de thee wordt gebruikt. Deze onverwachte en grillige sprongen van het
leven worden in het Russisch skatsjok genoemd, een woord waarvan Mutsaers aan
het begin haar eigen verklaring geeft.
Door deze herinneringen loopt een anekdotisch verhaal over de vader dat enige
onnadrukkelijke nostalgie bevat, wars van melodrama, want daar hield die vader ook
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helemaal niet van. Zijn sterfbed, waarover in drie stukjes wordt verteld, is er een van
ingehouden zwarte humor. De telefonische berichten van de nieuwe vriendin ver in
het land, hebben een verwante eigenzinnige toon. Zoals het stukje ‘Balance of power’
dat waard is in zijn geheel geciteerd te worden: ‘- Als het waar is dat je de hele
mensheid op kunt delen in beulen en slachtoffers, dan vraag ik jou: Waar staan wij
eigenlijk?
Maar ik hoef het je niet te vragen, want het antwoord weet ik allang: Wij zijn onze
eigen beul (des te erger voor het slachtoffer) en ons eigen slachtoffer (des te erger
voor de beul). Het voordeel hiervan is dat de weegschaal tenminste niet door zal
slaan. Nooit zal jij mijn beul kunnen worden en ik jouw slachtoffer of jij mijn
slachtoffer en ik jouw beul.
Niet dat dit nu meteen tot onze grote versmelting hoeft te leiden, maar in het kader
van onze betrekkingen is het wat je noemt mooi meegenomen, want zeg nou zelf:
Wij zijn toch precies even dol op wolven als op lammetjes?’
Wanneer de twee elkaar uiteindelijk weer eens zien (aan het slot van De markiezin),
versmelten ze wel degelijk, want ze hebben zoveel met elkaar gemeen dat het soms
moeilijk is ze uit elkaar te houden. In het laatste stukje is het ook niet meer duidelijk
wie wie is. Zeker is dat ze allebei heel erg aan voorwerpen en dingen hechten en
daarin eigenlijk hun leven willen projecteren, omdat de dingen blijven en het vlees
tot stof vergaat. In dit vergaan van mensen, en het blijven van de dingen, zit een
geheim van De markiezin dat ik niet heb kunnen oplossen. Het geheim gaat terug tot
een opmerking van de Franse dichter Paul Valéry, gemaakt tegenover André Breton,
die hem gebruikte in zijn Surrealistisch manifest van 1924. Valéry had gezegd dat
men een roman nooit kon beginnen met de zin: ‘De markiezin ging om vijf uur uit.’
Er is iets met de tijd in deze zin. Harry Mulisch werd er zo door geïntrigeerd dat hij
er in zijn boek De toekomst van gisteren een even scherpzinnige als verstrekkende
verhandeling over ten beste gaf. Is de markiezin onsterfelijk? In ieder geval is De
markiezin een origineel bedacht en geschreven werkje, een laconiek commentaar in
woorden-/dingen.
■

Makkelijke succesjes
De columns van Max Pam
Van dichtbij is niets volmaakt door Max Pam Uitgever Bert Bakker, 210
p., f24,90
Louise Fresco
Van columns heb ik blijkbaar niet veel verstand, want waar de populariteit van Max
Pam op berust is mij een raadsel. Het kan alleen aan de intrigerende persoonlijkheid
van Pam zelf liggen, die wonderlijke combinatie van gewichtigdoenerij en gebakken
lucht. Het is de blijvende aantrekkingskracht van het onbegrijpelijke, van de man
die Wittgenstein tot zijn held verklaart, maar teksten schrijft waarvan deze zich in
zijn graf zou omdraaien. Max Pam doet wat wij zelf allemaal niet durven, maar graag
zouden willen omdat dat het leven zo veel overzichtelijker zou maken: hij behandelt
trivialiteiten met een aplomb alsof het de grote vraagstukken van deze tijd zouden
zijn.
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Ik zal mijn neiging tot parodiëren verder onderdrukken, hoewel zowel taal als
inhoud van Van dichtbij is niets volmaakt daar hartelijk toe uitnodigt. Pam behoort
tot het genre dat ik voor het gemak maar als de Huis, Tuin & Keukencolumnisten
zou willen bestempelen. Typerend voor de HT & K-stijl is het feit dat ieder onderwerp
gereduceerd wordt tot het universum van de Nederlandse huiskamer. Hoe politiek
geladen of abstract het onderwerp ook is, of het nu het feminisme of het begrip Tijd
betreft, alles wordt verduidelijkt aan de hand van de persoonlijke ervaringen van de
auteur. Het debat over pornografie komt er uiteindelijk op neer dat ‘lust meestal
zomaar komt, (...) misschien alleen maar omdat het lente is of omdat je zo juist een
stukje hebt geschreven’. Een pleidooi voor de legalisering van doping wordt
geadstrueerd aan de hand van het voorbeeld van Yvonne van Gennip voor wie religie
als
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doping zou functioneren. Het probleem van de jeugdwerkloosheid wordt afgedaan
met de mededeling dat Pam op zijn achttiende niets anders wilde dan ‘reizen, trekken,
neuken, slapen, neuken en eventueel op een verloren middag nog wat lezen en
studeren’. De relaties tussen mannen en vrouwen worden afgedaan op een manier
die in Libelle of Margriet niet zou misstaan, of worden volstrekt belachelijk gemaakt,
zoals in het stukje waarin promiscuïteit wordt behandeld in een dialoog over
kansberekening tussen twee partners die op het punt staan ‘het’ met elkaar te doen.
Brengt de HT & K-columnist dus enerzijds alles terug tot de overzichtelijke wereld
van Familie Doorsnee, anderzijds worden de kleine dagelijkse dingen boven zichzelf
uitgetild door ze met een waas van diepzinnigheid te bekleden. Ook in dit opzicht
betoont Max Pam zich een meester in het genre. Zijn reisverslag over Cuba wordt
getekend door het feit dat hij een veel te warm pak had aangetrokken, zodat zijn
fysieke ongemak bijna heroïsche vormen aanneemt: de schrijver levert een
voortdurend gevecht met zich zelf om ondanks de hitte toch alle uitingen van de
Cubaanse revolutie te aanschouwen. De genoeglijke herinneringen die hij bewaart
aan spannende jongensboeken zoals Scotts laatste expeditie zijn aanleiding tot het
uitspreken van een ernstige bezorgdheid over de stand van zaken in de huidige
jeugdliteratuur. Het wordt er allemaal zo pedant door, ondanks (of misschien wel
juist dankzij) het feit dat Pam soms wel eens gelijk heeft.
Makkelijke succesjes behaalt de Huis, Tuin & Keuken-columnist door zich af en
toe aan een karikatuur te wagen. De investigative journalist, mevrouw Duisenberg,
het vacante hoofdredacteurschap bij Het Parool - het zijn altijd weer dankbare
onderwerpen die de lezer toch minstens een glimlach om de lippen zouden moeten
brengen. Geheel terecht dus, die typering op de achterflap van de bundel: de vijftig
vrolijkste columns van Max Pam.
Onder die noemer vallen dus blijkbaar ook stukken die hij over zijn jeugd heeft
geschreven, over zijn joodse vader en niet-joodse moeder. Ik moet bekennen (zie,
weer zo'n aanstekelijke Pamiaanse zinswending), dat hoe aandoenlijk en herkenbaar
ook (en ze behoren in ieder geval tot de meest persoonlijke dingen die Pam heeft
geschreven), dergelijke onderwerpen hier niet thuishoren, tussen de oppervlakkige
praatjes over krakers en schaken. Met ieder woord resoneert de hele Tweede
Wereldoorlog mee, en de grens tussen registreren en koketteren vervaagt al heel snèl.
Van dichtbij is niets volmaakt. Ik zou graag wilen geloven dat Max Pam die titel
in een zeldzame vlaag van zelfkennis heeft uitgekozen, maar van iemand die zichzelf
zo geestig vindt, vrees ik dat ook dit humoristisch bedoeld is, en op alles behalve
hemzelf slaat.
■

Afgeprijsd
Modern antiquariaat Van Gennep onderging een gedaanteverwisseling. Een keuze
uit de nu in een nieuw interieur eindelijk overzichtelijk opgestelde voorraad.
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Opium. Dagboek van een ontwenning bijvoorbeeld, fascinerende notities die
Jean Cocteau in 1928-1929 op zijn kamer in een ontwenningskliniek te Saint Cloud
schreef. Herinneringen, invallen en anekdoten, fraai door hemzelf geïllustreerd. Veel
ogen op steeltjes. ‘Toen ik Saint Cloud verliet zei ik tegen mezelf: Het is april. Ik
ben sterk. Ik heb een boek, wat ik niet verwachtte. Iedere kamer in welk hotel dan
ook is goed. Maar mijn kamer van gehangene in de rue Bonaparte werd een kamer
om je op te hangen. Ik had vergeten dat opium de wereld verandert en dat zonder
opium een sombere kamer een sombere kamer blijft.’ Cocteau spreekt veel over zijn
vrienden Picasso en Proust, over zijn lectuur vinden we fraaie passages. Soms treffen
zijn aantekeningen door hun bondigheid: ‘We hebben Christus en Napoleon. Dat is
niet te ontkennen. Gelukkige roem met een beperkt resultaat; ongelukkige roem met
een onbeperkt resultaat. Bij de methode van Napoleon doet een verrader de veldslag
verliezen. Christus: een verrader maakt dat de veldslag gewonnen wordt.’ Thomas
de Quinceys Memoires of an Opium-eater komt komt in Cocteau's Opium niet ter
sprake, dat verbaasde me een beetje (109 p. f8,95). De in het keurslijf van de moraal
gesnoerde vrouw en het conflict met haar omgeving is het thema van veel literatuur
uit de tweede helft van de negentiende eeuw: Tolstojs Anna Karenina, Ibsens Nora,
Ernst Ahlgrens Fru Marianne, Flauberts Madame Bovary en ook Theodor Fontanes
novelle L'Adultera uit 1882 (162 p. f7,90). Een jonge vrouw verlaat haar oudere,
cynische echtgenoot en vlucht met een nieuwe liefde naar Rome. Bij terugkeer raken
ze sociaal geïsoleerd, door hard werken weten ze zich er bovenop te helpen. Fontane
laat de moraal van zijn tijd niet helemaal los. De hoofdpersoon breekt weliswaar met
een aantal van de overgeleverde normen en waarden, maar blijkt voor het uiteindelijke
geluk toch zeer afhankelijk van maatschappelijke goedkeuring. Ibsens heldin Nora
besluit Het poppenhuis met een krachtiger daad: ze verlaat haar man; het laatste wat
het publiek hoort is het slaan van de huisdeur. Een buitengewoon verfrissende
handleiding voor Ibsen-lezers en - kijkers is Edvard Beyers Ibsen. The Man & his
Work (223 p. f8,90). Aan de hand van een bespreking van diens werken volgt Beyer
Ibsens ontwikkeling. Het vertrek van Nora, schrijft Beyer, leidde tot woedende
reacties. In verscheidene Duitse theaters veranderde men het einde en besloot Nora
te blijven. Na alle woedende reacties fabriceerde Ibsen, om vreselijke falsificaties te
voorkomen, een alternatief slot dat ‘men óók mocht gebruiken’. Later betreurde hij
dit: ‘Ik zou bijna kunnen zeggen dat ik juist voor de (oorspronkelijk) laatste scène
het hele stuk had geschreven.’
De dichter-schilder-socialist-architect-typograaf William Morris was niet dol op
Ibsen, maar beschouwde het wel als ‘een krachtig en interessant teken des tijds'.
Onaangename personages zag Morris echter liever niet optreden, en de heldinnen
moesten altijd mooi zijn.’ Philip Henderson schreef William Morris. His Life, Work
and Friends, een leesbare biografie over deze wonderlijk veelzijdige kunstenaar
(388 p. f19,50). Morris' mening over Ibsen is lang niet de enige merkwaardige
opvatting die we in Hendersons biografie tegenkomen. Over seks praat hij slechts
in termen van ‘het groteske van de daad’, het huwelijk is ‘slechts een dierlijke
regeling’.
De invloed van Morris op de herleving van de boekverzorging aan het eind van
de negentiende eeuw was groot, ook in Nederland, maar ook in andere opzichten
heeft hij grotere invloed gehad dan lang is aangenomen. William Morris was een
man van tegenstellingen, zo concludeert biograaf Henderson aan het eind van zijn
boek. In zijn gevoelsleven gebonden aan een onveranderlijk verleden, intellectueel
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overtuigd van de noodzaak van een nieuwe orde: ‘Hij verschijnt ons nu als een
Januskop die beide kanten uit kijkt. Zijn werk is dat van een traditionalist, als denker
behoorde hij tot de voorhoede van de meest progressieve beweging van zijn tijd.’
Traditie en vernieuwing is de titel van de bundel opstellen die A.L. Sötemann werd
aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar moderne letterkunde in Utrecht (312 p.
f14,90). Met maar liefst twintig bijdragen over onder anderen Focquenbroch, D.J.
van Lennep, De Schoolmeester, Jacob Geel, Van Deyssel en Arij Prins, Marsman,
Vestdijk, Achterberg en Komrij. Marita Mathijsen schreef over het opvallende gebrek
aan reacties op de humoristische poëzie van De Schoolmeester en suggereert dat dat
komt omdat de kritiek niet goed wist hoe een dergelijk genre te toetsen aan de
bestaande kunstregels.
Paul Aalbers maakte zich kwaad over de huidige literatuurkritiek in Liefde voor
de letteren (47 p. f4,90). Vooral ‘de verwarde moralist’ Carel Peeters is in dit
rommelig bijeengedachte en -geschreven boekje het zwarte schaap. ‘Peeters is een
denker die wil meedenken met een schrijver totdat het hem niet langer bevalt,’ zegt
Aalbers misprijzend. Je vraagt je af wat er tegen een dergehjk meedenken is. Aalbers
lijkt ook al boos over het feit dat Tim Krabbé voor zijn boek Het gouden ei geen
aanvullend honorarium kreeg, maar waarom? Is dat het boek om de
onrechtvaardigheid in het vaderlandse literaire klimaat mee aan te tonen? Liefde voor
de letteren is een prachtige demonstratie van hoe moeilijk literaire polemiek eigenlijk
is.
Een zeer inspirerend boek is de bundel interviews met Roland Barthes The Grain
of the Voice (368 p. f29,50). In zijn onstuitbare drang tot precies formuleren weet
Barthes elke keer opnieuw onverwachte lagen aan te boren in de onderwerpen die
ter sprake komen. Vooral zijn opvattingen over het literaire gehalte van De Sade
fascineren: Barthes noemt hem een van de grootste schrijvers uit de Franse literatuur.
The Androgyne. Reconciliation of Male and Female door Elémire Zolla is een
inleiding over het hermafrodiete in de kunst (96 p. f12,90). Honderddertig illustraties
laten de verschillende verbeeldingen van het tweeslachtige in de schilderkunst zien:
slangen, regenbogen, lelies en wonderlijke Siamese verschijningen. Ook wijdt Zolla
uitgebreide aandacht aan het androgyne in Robert Musils Der Mann ohne
Eigenschaften. Als hoofdpersoon Ulrich samen met zijn zuster Agathe hun gestorven
vader bezoeken, komen ze van weerszijden de sterfkamer binnen, gekleed in dezelfde
geruite pyjama. Ze lijken op Pierrot, een Franse versie van de hermafrodiete figuur
uit het Napolitaanse carnaval.
ATTE JONGSTRA
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J.F. Vogelaar
Vervolg van pagina 6
een traag uit zwarte mosselscherven (zo zag de gebroken kever er in zijn ogen uit)
opwellend wit schuim (zo ziet het mengsel van schaamte en kleine dood er nu uit).’
Haat is een deugd (Flaubert), woede - zegt Vogelaar, in navolging van onder meer
Michaux - niet minder, mits tot het uiterste gesublimeerd. En dat betekent voor
Vogelaar: zonder ophef, zonder zijdelingse, om instemming of afkeuring vragende
blikken naar het publiek, verdwijnen in zoiets onooglijks als ‘de verborgen schoonheid
van een barst in de opstaande kant’ van de negentiende trede van een trap, of opgaan
in de gewaagdste salto's van een trapezewerker, die in een paar kale zinnen het motto
van Vogelaars schrijverschap indrukwekkend verwoordt: ‘Ik zie niemand meer,
hierboven noch beneden. Ik mag niet ophouden, anders val ik. Nog even en ik doe
het zonder circus, voor mij alleen - in het licht van de maan, hoog in de lucht tussen
de vleermuizen, een schaduw tegen de hemel, zonder nog ooit op te houden.’
Het boek eindigt niet met een verdwijning, maar met een verschijning - en wel
die van ene meneer Taats, een optreden dat de bundel ook in die zin afrondt dat het
motieven uit de introductie varieert. Maar het is ook een optreden dat verwachtingen
wekt en verplichtingen schept.- Wie een literair personage met zo'n naam opvoert,
plaatst zich vanzelf in het gevolg van een hele trits andere literaire heren, van
Monsieur Teste (Valéry) en Herr Keuner (Brecht) tot en met de heren Cogito
(Zbigniew Herbert) en Palomar (misschien wel Calvino's mooiste creatie). Maar de
meeste affiniteit zou Taats wel eens kunnen blijken te vertonen met Plume, Henri
Michaux' onvermoeibare en rusteloze fantast die door Vogelaar onlangs (in Raster
39) trouwens congeniaal werd geportretteerd.
Een boek als Verdwijningen (Michaux schreef een serie korte prozateksten onder
de titel Apparitions - Verschijningen) was er in de Nederlandse literatuur nog niet,
een figuur die zich kan meten met illustere buitenlandse voorgangers als Teste en
Plume evenmin. Toch zou het mij niet verbazen als Taats het nog eens zo ver schopte.
■

Erlkönig in Indië
Onheilspellende verhalen van Ernst Braches
Nachtboog door Ernst Braches Uitgever Meulenhoff, 107 p., f 27,50
Peter van Zonneveld
‘Erlkönig blijft ons bezighouden. De gedoemde kleine zoon, de arme vader, de
verlokkingen en bedreigingen van de vorst der duisternis, ze vervullen ons met afkeer,
angst, mededogen en machteloze woede. Erlkönig is de vervolger in de nacht, de
duistere kinderlokker. Ridder, dood en duivel spannen samen tegen het weerloze en
ongerepte.’
Zo begon Ernst Braches zes jaar geleden zijn opmerkelijke analyse van Goethes
bekende gedicht over de vader die met zijn stervend kind in de armen door een
onheilspellende duisternis rijdt. Aan dit artikel, verschenen in NRC Handelsblad,
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moest ik denken bij het lezen van de bundel Nachtboog, Braches' verhalendebuut.
Ook hier gaat het om de dreiging van de nacht, de strijd van het verderf tegen het
ongerepte en de liefde voor kleine jongens. Over dit laatste aspect schreef Braches
in 1982: ‘Dat is een onderwerp waarmee de Westerse cultuur het in deze eeuw
moeilijk heeft.’
Indië is het decor waartegen zes van de zeven verhalen zich afspelen, het land ook
waar Ernst Braches, geboren te Padang in 1930, zijn jeugd doorbracht. Hoewel het
in de zeven verhalen niet steeds om dezelfde hoofdpersoon lijkt te gaan, kun je toch
vaststellen dat zij min of meer chronologisch geordend zijn. Het laatste verhaal speelt
in het Nederland van vlak na de orlog, het op een na laatste in Indië.
In 1986 hield Ernst Braches een lezing ‘Over het vergeten’, waarin hij zich uitsprak
over de reconstructie van het verleden. Het ging daarbij om het oproepen van
herinneringen aan de oorlogstijd, aan de periode die hij als jongen doorbracht in een
kamp van de Japanners op Bomeo. In deze lezing, gepubliceerd in het tijdschrift
Indische Letteren 1986, nr. 3, bracht hij verslag uit van vraaggesprekken die hij, vele
jaren later, met lotgenoten voerde. Er staat een passage in die direct verband houdt
met de wijze waarop Nachtboog geschreven is:
‘Ik leerde me te richten op omgeving, tot het bijkomstige, het alledaagse, het
triviale, op dat wat zij onbelangrijk vonden. Tot mijn verbazing bleek het op die
manier mogelijk uit de losse gesprekken een gedetailleerd inzicht te verwerven over
de geografie van de slaapplaats, de kamer, het huis, de weg, het kamp. Ik hoorde
langzamerhand welke planten er groeiden, welke fauna in het kamp leefde. Ook
leerde ik de mensen kennen, vernam typerende eigenaardigheden en anekdoten. De
gebeurtenissen kwamen dan vanzelf in hun natuurlijk verband. Het zwartwit maakte
plaats voor het genuanceerde beeld van een schijnbaar ontoegankelijk verleden.’
In welke mate de verhalen in Nachtboog autobiografisch zijn, kan ik niet
beoordelen, maar zeker is, dat Braches er zijn eigen jeugdherinneringen aan Indië in
heeft verwerkt. Hij lijkt daarbij te werk te zijn gegaan volgens het procédé dat hij in
zijn lezing beschreef. Dankzij een grote hoeveelheid ‘bijkomstige’ details wordt een
sterke suggestie van historische werkelijkheid opgeroepen, die meer diepte geeft aan
de fictieve elementen die hier ook een rol spelen. Niet voor niets is er aan het eind
van het eerste verhaal sprake van een angel, die ‘de herinnering in het fluweel van
het geheugen (heeft) geëtst’.

Ernst Braches
GEORGE VERBERNE

Het gaat daarbij niet alleen om schokkende gebeurtenissen, maar ook om
observaties als: ‘De koetsier hurkt tegen de geteerde onderrand van de muur en rookt
zijn strootje’, en ‘Hij haalt de stok van onder de dissel vandaan, die hij daar heeft
neergezet zodat de last van het wagentje niet op het paardje drukt.’ Overtuigend ook
is de volgende passage: ‘Ik zag onder de bomen het huis. Onkruid overwoekerde de
rozen in de gekalkte potten. Over de einden van dorre stelen bungelden eierschalen
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in de middagwind, die onder het verzwakte pannendak het venushaar deed trillen.
Caladiumbladeren schommelden naast het trapje dat naar de voorgalerij voerde.’
De kern van deze bundel wordt echter gevormd door het Erlkönigmotief: de liefde
tussen een man en een kind, die bedreigd wordt door de boze buitenwereld. De meeste
verhalen worden verteld vanuit het kind, al wordt dit perspectief niet voortdurend
toegepast. Zo opent het eerste verhaal, ‘Het onuitwisbare’, met een beschrijving van
een gruwelijk, maar in het vage gehouden voorval waarbij twee naakte Europese
jongetjes in een waterput het mikpunt worden van de agressie der inheemse bevolking.
Met het zinnetje ‘We zwijgen’ verschuift het perspectief opeens naar de slachtoffers
zelf.
In het tweede verhaal, overeen begrafenis in de stromende regen, wordt al iets
zichtbaar van de liefde die een ‘vreemdeling’ koestert voor een wees geworden
jongetje. Nadat het ventje in het daarop volgende verhaal is verwijderd van een
kostschool in de bergen, wordt het herenigd met de vreemdeling, die Ab blijkt te
heten. Het toneel is dan verschoven naar de vervallen buitenplaats Waloedjeng, waar
de volwassen Claude een onstuimige relatie onderhoudt met het schaamteloze,
negenjarige meisje Violet en de morsige, als arts optredende Majoor het jongetje aan
een medisch onderzoek onderwerpt. ‘Virgo’, zoals het kind daarna wordt genoemd,
ziet zich dan geconfronteerd met de seksuele agressie van de halfdebiele Karl, waarna
het kind troost zoekt en vindt bij de aanbeden Ab.

Nachtmerrie-achtig
Een dergelijke samenvatting van de gebeurtenissen klinkt absurd en doet daardoor
afbreuk aan de indringende manier waarop dit verhaal verteld wordt. Net als de
overige verhalen geeft het slechts bij herhaalde lezing iets van zijn geheimen prijs.
Zo blijken de elementen ‘water’ en ‘vuur’, onder meer in de vorm van nachtelijke
zwempartijen en het roken van sigaretten, een sterk symbolische betekenis te bezitten.
Braches schrijft verzorgd, soms té gestileerd proza, dat tegelijk een tegenwicht
vormt voor de brute directheid van wát er verteld wordt. Er zijn passages die je als
lezer niet zult vergeten; ze lijken inderdaad met een angel in het fluweel van je
geheugen te worden geëtst. De tegenstelling tussen het schone en gruwelijke, tussen
warmte en tederheid aan de ene, en het smerige en gewelddadige aan de andere kant,
geeft aan zijn verhalen een eigen karakter. Dat contrast was ook al te vinden in de
titel van Braches' studie over Henry James, Engel en afgrond, een boek dat thematisch
eveneens met Nachtboog samenhangt. En bovendien krijgt die oppositie natuurlijk
ook gestalte in het Erlkönigmotief.
Het onheilspellende van het nachtelijk duister in Goethes gedicht wordt in deze
bundel op vele plaatsen verwoord. Zo is er een passage waarin Ab, die met het kind
het bed deelt, opeens wakker schrikt en een nachtmerrie-achtige ervaring weergeeft
waarin een slang de hoofdrol lijkt te spelen: ‘Ik richtte me langzaam op. Schaduwen
vergleden over het klamboegaas. Ik volgde het tasten van het grijzige schijnsel. Ik
volgde de bewegingen die vervloeiden. Ze vormden zich uit het onbestemde en
golfden aan in een stroom gevoed uit het onnoemelijk donker dat over het kind lag.
Ze lieten zich daaruit in grillige bewegingen wegkronkelen. Een gitzwart wier wiegde.
Het stroomde er traag, het golfde en vloeide, het boog neer en richtte zich op, het
strekte zich en trok zich terug. Nachtzwart glom het terwijl het als een schaduw
tussen de schaduwen bewoog. Toen zocht het een uitweg. Het verhief een smalle
kop in het schimmige licht dat over de klamboe streek. Het gleed over het kind. Het
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boog weg naar de diepte. Kronkeling na kronkeling ontwond zich glanzend. De
klamboe spande en trilde terwijl het naar de vloer zonk en verdween.’
Dit fragment is afkomstig uit het verhaal ‘De ogen van de nacht’, een titel die weer
doet denken aan een ander gedicht van Goethe, Willkommen und Abschied, ook
alweer over een nachtelijke tocht te paard: ‘Wo Finstemis aus dem Gestrauche / Mit
hundert schwarzen Augen sah.’ Het meest letterlijk keert het Erlkönigmotief echter
terug wanneer Ab het doodsbange kind meeneemt voor een tocht op de motor, door
de bergen. Het is een van de mooiste passages uit deze fascinerende bundel: ‘Hoe
vaak en in hoeveel toonaarden heb ik hem niet gevraagd of wij terug zouden gaan?
Telkens schudde hij van nee. Tenslotte was me duidelijk dat hij maar één ding
verlangde: te rijden. Alleen de bezeten rit leek hem te ontspannen. Als wij letterlijk
voortvlogen zag ik in de spiegel de koperen krulletjes van de kleine demon achter
mijn klapperende hemdsmouwen opduiken. Hij glimlachte dan met gesloten ogen.
Hij was het die me urenlang als een bezetene voortdreef. Hij was het die pas na
zonsondergang toeliet dat we achter de gele lichtkegel de benauwde hitte van de
donkere weg onder de bamboe weer opreden.’
■
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Mijn roman zit op de rand van het plagiaat
Gesprek met Leo Geerts alias Marcel van der Linden
Twee maanden geleden verscheen bij De Bezige Bij ‘De mentor’,
geschreven door Marcel van der Linden, van wie niet meer bekend was
dan dat het een Vlaamse schrijver van drieënvijftig jaar was die met deze
roman zijn debuut maakte. Over de kwalificatie ‘debutant’ bestond twijfel
omdat dit boek een kunstig geconstrueerde parodie of pastiche op ‘De
pupil’ van Harry Mulisch bleek te zijn. Piet de Moor sprak met degene
die zich achter het pseudoniem verschool. Het was Leo Geerts, gedurende
twintig jaar recensent van het inmiddels ter ziele gegane Vlaamse weekblad
‘De Nieuwe’, en van wie De Bezige Bij al eerder een boek publiceerde:
‘Een held die armoe zaait’, een gefictionaliseerde autobiografie.

Piet de Moor
Wat is de reden van al die mystificaties? Waarom mocht de buitenwereld niet weten
dat de schrijver van De mentor gewoon Leo Geerts heet? En wat heeft u ertoe
gebracht om aan die geheimdoenerij een einde te maken?
‘Het gebruik -van dat pseudoniem had verschillende redenen. De belangrijkste
reden was dat ik tegenover de alom bekende Mulisch geen auteur met een onduidelijke
reputatie wou plaatsen, wel een volslagen onbekende. Uiteraard wou ik ook eens
zien wat die mystificatie voor reacties zou opleveren. Ik ben altijd van het standpunt
uitgegaan dat het niet gaat om auteurs, imago's of namen, maar om een produkt, het
boek. Ik was heel blij met de recensies van Frans de Rover en Koos Hageraats. Het
kon ze niet schelen wie de auteur is: ze vonden het een leuk boek en hebben het als
zodanig besproken. Eigenlijk is dat de normale houding. Maar het vreemde is dat
velen daarvoor terugdeinzen. Tot nog toe zijn er in het Vlaamse land geen recensies
verschenen, al is De mentor al twee maanden uit. Dat ik nu voor mijn ware identiteit
uitkom? De opzet is geslaagd, getuige de reacties in Nederland. Het spelletje is
gespeeld.’
De mentor zit vol met bedekte en openlijke verwijzingen naar De pupil, en uw roman
heeft ook veel aan de structuur van Mulisch' verhaal ontleend. Wat was er het eerst,
uw verhaal of Mulisch' constructie, waarop uw roman is geent?
‘Het thema was er het eerst. Ik ben ongeveer achtenveertig uur in Manhattan
geweest, en ik heb er zeker niet meer dan acht uur geslapen. Gewapend met een
stevige voorkennis heb ik zeer intens de stad verkend. Het idee om in die
afschuwelijke chaos van geld - de grond is er eerder op de vierkante centimenter dan
op de vierkante meter berekend - een verhaal te situeren was er meteen. Het is tegelijk
een prachtige en barbaarse stad met een heel eigen schoonheid. Met dat idee speelde
ik al een jaar of twee. Maar ik vond geen goede vorm. Ik moest vermijden dat ik
dingen zou opnemen die geen plaats hadden in het verhaal. Maar dat valt nu echt
best mee. Want ook dat ik Manhattan niet zo goed ken was een uitdaging à la Karl
May, die Indianenverhalen schreef zonder dat hij ooit een voet in Amerika had gezet.
Toen ik De pupil van Mulisch gelezen had, wist ik het. Alle elementen waarmee ik
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mijn verhaal dacht op te kunnen bouwen vielen netjes op hun plaats als ik de structuur
van De pupil zou gebruiken.’
War u niet bang dat De mentor door de veelheid van thema 's een erg brokkelig
verhaal zou worden?
Er komt inderdaad nogal wat aan bod in De mentor. De mentor is meer dan het
verhaal van een relatie tussen een knappe jonge vrouw en een verlopen oudere
dronkaard. Het hoofdthema is immers de inspirerende werking die uitgaat van een
man die zelf aan niets vorm kan geven. Maar daarnaast is de roman ook een
cultuurbeschouwing over de hedendaagse architectuur, over het superkapitalisme
van de Amerikaanse samenleving, over de zinloosheid van kunst en literatuur in zo'n
samenleving. Er is de thematiek van de drank, waarin vergetelheid wordt gezocht,
en van het reizen, het vergeefse pogen weg te komen van zichzelf. Het is ook een
zedenschets over rijkelui met stretch-limo's, extravagante interieurs, onvermijdelijke
neurosen. Het is een ratjetoe, die dank zij de vertelstructuur mooi in evenwicht wordt
gehouden, vind ik. En precies omdat ik mij door de structuur van De pupil heb laten
inspireren, kon ik met tegenbeelden werken, waardoor de roman er een dimensie bij
kreeg. Mijn Paloma bijvoorbeeld heeft twee kleine hondjes, chihuahua's, terwijl de
Mme. Sasserath uit De pupil twee grote honden heeft. Maar die hondjes hebben in
mijn verhaal niettemin een heel precieze functie: de grilligheid die door het optisch
bedrog in Paloma's kamer, een Escherachtige ruimte, wordt teweeggebracht, wordt
door de aanwezigheid van die beestjes scherper in beeld gebracht. De hondjes lopen
er zonder moeite over trappen die naar omhoog lijken te voeren maar in werkelijkheid
naar beneden leiden. De toeschouwer wordt gewoon ziek van het gemak waarmee
die beestjes zich door die gekke ruimte heen bewegen. Dat was een leuk spel.
Tegenover de loodzware ernst van Mulisch plaatste ik ironische toetsen. Verder
bestond het gevaar dat zo'n verhaal zou ontaarden in iets wat puur papier, bloedeloos
is. Dat wou ik vermijden door mijn personage over zijn dochters en zijn verleden in
de wereld van de vakbonden te laten praten.

Design
Vandaar dat u werkt met scherpe contrasten: de verzopen Vlaming die Mister
Dangerous wordt genoemd tegenover de High Society van Manhattan?
‘Ja, de vonk komt niet uit de gladde designwereld die voortdurend naar nieuwe
dingen aan het zoeken is. De vrouw die me geïnspireerd heeft, Paloma Picasso, werkt
dikwijls met heel eenvoudige dingetjes. De goede design van vandaag is niet per
definitie de design van stereoketens en compact-discs. Die heeft een sfeer van iets
dat niet echt is, alleen maar elektriciteit. Ik zie liever een primaire, primitieve design,
waarbij je ook het binnenwerk kan zien. Daarom komt de gloeilamp ter sprake als
de eenvoudigste vorm om licht te maken. De roman is dus ook een poging om over
design te spreken. Je hebt daar twee richtingen, de modernistische, die wil
voortbouwen op wat is bereikt, en de postmodernistische, die zegt dat je alles door
elkaar mag gooien. Ik ga met geen van de twee akkoord. Kijk naar de nieuwste
reclameborden van Perrier, al die flesjes in spermatozoïde vormen, dat is een
teruggrijpen naar een heel simplistisch idee. Die eenvoud spreekt me erg aan.’
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Leo Geerts

Kun je het zo zien: de veiligheidsspeld in Mulisch' De pupil is ook een beeld van
de monomane bezetenheid die de schrijver bezielt, terwijl het veelvuldig terugkerende
beeld van de wasknijper in De mentor omgekeerd een beeld is van de ambiguïteit?
‘Mijn roman is een boek dat je zonder meer op zichzelf kan lezen. Ik zou niet
graag hebben dat dit uit het oog verloren wordt. Maar zeker is De mentor ook een
hommage aan Mulisch omdat ik de structuur van De pupil overneem en anders invul,
op de rand van het plagiaat. Mijn hommage geldt dus de vertelstructuren van Mulisch,
ook al heeft hij ze niet zelf uitgevonden. Hij beheerst ze alleen heel sterk. In feite
staat er in De pupil niet veel wat me kan boeien, en toch las ik het in één ruk uit. Dat
is meesterschap. Maar het is inderdaad ook een afzetten. Wat ik bij Mulisch niet
apprecieer is zijn voorkeur voor het alchemistische, het magische en mythische.
Daarom plaats ik Manhattan tegenover Mulisch' Vesuvius als centraal punt. Het
kunstmatige in plaats van het oerelement. In mijn ogen is Mulisch inderdaad sterk
monomaan. Ik verwijs bijvoorbeeld naar De compositie van de wereld, waarin het
heelal gereduceerd wordt tot één principe, het akkoord, de contradictorische gelijkheid
van twee verschillende toonwaarden. Vanuit die contradictie componeert Mulisch
de hele wereld, dat is het ei van Columbus. Dat is ook zijn kracht, dat hij vanuit een
heel klein idee een heel boek kan opbouwen. Ik vind het heel typerend dat Mulisch
in De pupil graag met het beeld van de veiligheidsspeld opereert en beschrijft hoe
die uit een draadje bestaat dat uiteindelijk het hele ding vormt. Dat is in zijn andere
werk ook dikwijls zo. Mulisch reduceert de dingen tot iets te simpels. Ik integendeel
wou zoveel mogelijk openlaten. Ik wou een tegenbeeld van die monomanie creëren.
Vandaar dat ik speel met de twee identieke torens van het World Trade Center: ze
zijn elkaars spiegelbeeld, maar toch aparte giganten. Ze zijn verdeeld, niet monomaan,
symbolen van een gebroken cultuur. Ze worden verbonden door lichtstralen, in de
vorm van een wasknijper. De megalomanie van het kunstwerk botst op de eenvoud
van het uitgangspunt: de oerdegelijke design van vroeger in de vorm van de
wasknijpers, colaflesjes en gloeilampen. De wasknijper is ook een seksueel symbool.
Ik wou Freud erin brengen, ook om er de draak mee te steken. Ik wou vermijden dat
het zwaar op de hand zou worden. Ik ken een psycholoog die zijn patiënten in zijn
tuin laat werken en ze daarvoor nog doet betalen ook. Dat vind ik schitterend. Ik wou
een beetje de spot drijven met die al te serieuze Amerikaanse freudiaanse opvattingen.
Er komt nogal wat bij kijken. Geen wonder dat veel lezers me nu vragen: waarover
gaat dat boek nu eigenlijk? Maar het was juist mijn bedoeling om de mens als een
beetje een chaotisch, waggelend en dronken wezen voor te stellen, een wezen dat
zich in zijn carrièreplanning voortdurend gedwarsboomd ziet door absurde incidenten
die elk voor zich het uitgangspunt van een verhaal zouden kunnen vormen.’

McDonaldisering
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Alles samen genomen is uw roman ook een kritiek op gemakkelijke appreciatie van
al te gladde literatuur?
‘Het is een evolutie van de laatste twintig jaar. Twintig jaar geleden, voor ik begon
te recenseren, was er volgens mij meer aandacht voor serieuze literatuur. Het heeft
te maken met de gestegen prijs van het papier en de drukkosten. De omloop moet
sneller gebeuren, de oplage moet omhoog, wil het renderen. In Nederland heb je
bijna een Amerikaanse situatie, een ware McDonaldisering van de literatuur. Ik vind
dat je het merkt. Vakwerk is nog geen literatuur. Dat is dus een nieuwe ontwikkeling
waarin je bijna moet meedraaien wil je nog aan de bak komen. Er zijn interessante
teksten die nooit een uitgever halen, juist omdat ze voor massaconsumptie niet
geschikt zijn. Ze zijn onverkoopbaar. Dat is een heel droevige ontwikkeling. De
schrijvers gaan eraan kapot. Truman Capote heeft nooit zijn meesterwerk geschreven
omdat hij een society-figuur geworden was. Dat zie je ook in Nederland gebeuren,
die slijtage.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

13

Intrigant van het fascisme
De hang naar macht van Alfred Haighton
Alfred Haighton Financier van het fascisme door G.J.G. de Gier Uitgever
Sijthoff, 142 p., f 24,50
Jan Meyers
Alle geschiedenissen over het Nederlandse fascisme beginnen bij Bolland. Het
rechts-autoritaire denken ten onzent had een vroege profeet in de Leidse hoogleraar.
In zijn geruchtmakende afscheidsrede ‘De tekenen des tijds’ omschreef hij de
democratie als ‘de oppermacht van min voelende onbekwaamheid en onbevoegdheid,
die macht heeft verkregen over datgene, dat zij niet had kunnen beramen, vervaardigen
of inrichten, en niet eens vermag in stand te houden’. In de jaren twintig zocht dit
soort sentimenten een uitweg in politieke organisatie, daartoe geïnspireerd en
aangemoedigd door het voorbeeld van Mussolini. De oprichting van het Verbond
van Actualisten (VVA) was een echo van de mars naar Rome. Het was de eerste van
een reeks fascistische groepjes die naar buiten voornamelijk opvielen door onderling
gekrakeel van de leiders. Ze leidden een kwakkelend bestaan. Alleen Arnold Meijer
vermocht aan het eind van het decennium een iets minder labiele beweging van de
grond te krijgen. Die had op de eerdere voor dat Alfred Haighton er niet veel in te
brengen had. Aan deze partijtjes is hun futiele betekenis ten spijt onnoemelijk veel
aandacht besteed. En dat gaat nog steeds maar door. Vorig jaar verschenen er twee
Arnold Meijer-biografieën, dit jaar tot dusver De actualisten van Van de Pauw over
1923-1924, de kinderjaren van het georganiseerde fascisme in Nederland (zie vooreen
korte bespreking hiervan, pagina 15, red.) en het boek van De Gier. Vanwaar die
belangstelling? Die zit hem in het vervolg: bezetting en collaboratie in velerlei vorm
en op beschamend grote schaal. Sfeer en mentaliteit van het ‘foute’ circuit zijn, hoe
onbedoeld soms ook, voorgekookt door de fascisten. In vrijwel alle fascistische
clubjes speelde Alfred Haighton een rol, steeds een kwalijke. De eeuwige ruzies
waren voor een niet gering deel zijn werk, al waren de anderen ook geen lieverdjes.
De geschiedschrijving heeft hem tot dusver in louter donkere kleuren afgeschilderd:
een querulant en intrigant van de ergste soort. Joosten noemt hem in Katholieken en
fascisten een type met te veel vrije tijd, geld en psychische aberraties. De Gier wil
dit eenzijdige beeld retoucheren en aanvullen; zulks aan de hand van autobiografisch
en ander materiaal dat tot dusver weinig of niet werd aangewend bij het onderzoek
naar Haightons doen en laten.
Aan de kwalificaties ‘intrigant’ en ‘querulant’ kan De Gier niets afdoen. Haighton
had het aan de stok met al wat bewoog, of het nu met zijn broer in de familiezaak
was of met zijn politieke broeders in het VVA, de Bezemgroep, de drie NSNAP'en
waarvan hij successievelijk lid was. Zwart en Nationaal Front. In zijn ideeën was hij
allesbehalve standvastig: aanvankelijk niet, later fel antisemiet, eerst tegen het
pro-Duitse gedoe van de nazipartijtjes waarbij hij zich vervolgens aansloot; Nationaal
Front verliet hij op een gegeven ogenblik vanwege het onnederlandse karakter, even
later trad hij weer toe. Alleen van de NSB, vanaf december 1941 de enige toegestane
partij, werd hij geen lid. De Gier schijnt er een bewijs van consequentie in te willen
zién, maar dan vergeet hij dat Haighton na al zijn agitatie tegen Mussert geen schijn
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van kans had om te worden geaccepteerd. Wel sloot hij zich aan bij de Nederlandse,
later Germaanse SS, officieel onderdeel van de NSB, tot hij werd geroyeerd, omdat
hij Odd Fellow was en ook nog gehuwd met een niet-arische, namelijk Indische
vrouw. De Gier vergist zich, als hij zegt dat de NSB in 1937 vier van haar acht
kamerzetels moest inleveren. Zij deed voor het eerst mee aan de kamerverkiezingen,
had dus nog geen zetel en kon er ook geen verliezen. Het is alleen zo dat ten opzichte
van de statenverkiezingen van 1935 het percentage op de NSB uitgebrachte stemmen
was teruggelopen van acht naar vier.

Kloos
Het lijkt raadselachtig waarom men telkens weer in zee ging met een figuur die
bekend stond als de bonte hond. De zaak was dat Haighton tot 1932 kon beschikken
over schier onuitputtelijke geldmiddelen - en ook daarna was hij nog lang geen ridder
te voet. Ze konden niet om hem heen. Hij zat bepaald niet op zijn centen, maar hij
wilde er wel wat voor terug: achter de schermen de dienst uitmaken, waarbij hij
uitging van de stelregel dat er twee meningen mogelijk waren, de zijne en de
verkeerde. Daarom is de ondertitel van De Giers boek te beperkt. Haighton wilde
beslist niet alleen maar geldschieter zijn, maar in de eerste plaats de ziel van het
fascisme, getuige de partijprogramma's van zijn hand. En daar lag nu juist ook de
kern van de conflicten. Geld was hem slechts middel tot zijn doel: macht. Een
verdienste van De Gier is dat hij ruime aandacht besteedt aan het literaire leven van
Haighton. Behalve politicus waande hij zich dichter en schrijver. Maar aanzienlijk
belangrijker dan zijn oeuvre - een gedichtenbundel, een roman, essays en kritieken
- was zijn relatie tot De Nieuwe Gids en de laatste Tachtigers, Kloos en Van Deyssel.
Hij was huisvriend van de familie Kloos met wie hij wonder boven wonder geen mot
kreeg; daarvoor was zijn bigotte verering voor de Meester wel te groot. Omgekeerd
wisten deze en zijn vrouw Haightons geld te waarderen. Interessant zou zijn om
nader te onderzoeken wat de relatie was tussen het individualisme van de Tachtigers
en het aanleunen van Kloos en Van Deyssel tegen het fascisme met zijn dubbele
moraal, een voor de massa en een voor de elite. Dat De Nieuwe Gids met Haighton
het houten paard van Troje had binnengehaald en het blad door zijn toedoen de
politieke kant opging en verloederde, lag voorde hand. Maar toen was in het zand
het hoorloos oor van de Meester al aan het vergaan. Heeft nu de Giers studie een
milder beeld van Haighton opgeleverd? Hij tracht dit te doen door het leven van de
fascist voor te stellen als in wezen tragisch. Maar was het dat wel? Je kunt iedereen
wel tragisch noemen; in feite is elke drager van leven, het grootste wegwerpartikel
dat er bestaat, dat ook tot de goudvis op het buffet aan toe. Maar daar gaat het hier
natuurlijk niet over. De vraag is of en zo ja in hoeverre tragiek verklaart waarom
Haighton was zoals hij was. Het is best mogelijk dat zijn mislukte schoolcarrière en
zwakke gezondheid hem zo hadden gefrustreerd dat hij er een abnormale
geldingsdrang aan overhield en een rancuneuze, wantrouwige aard. Maar is het
tragisch als iemand uit een kansrijk milieu in de eerste klas van het gymnasium blijft
bakken - die zich later bovendien revancheert met een doctorstitel die hij hoe dan
ook in de Verenigde Staten bemachtigde? En hoe tragisch is een delicate gezondheid
bij iemand met de middelen voor een dolce far niente, comfortabele wereldreizen
en toeven in luxe oorden? Was het tragisch dat hij overal werd uitgekotst, nadat hij
het er zelf naar had gemaakt - of dat hij hinkte? Misschien liep zijn eerste huwelijk
met een vrouw die goed ter been was daardoor op de klippen, God zal het weten,

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

maar met zijn drie volgende vrouwen - twee stierven er eerder dan hij - die één been
hadden en die hij mogelijk per advertentie had geworven, schijnt hij gelukkig te zijn
geweest. Haighton had in zijn eentje genoeg om een paar psychiaters een dagtaak te
bezorgen. Op de achterflap wordt De Giers boek een boeiend verslag genoemd van
een in wezen tragisch leven. Ook voor wie in die tragiek niet zo erg gelooft, blijft
het verslag boeiend.
■

Alfred Haighton

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

14

Tijdschrift
Het herfstnummer van SIC, driemaandelijks tijdschrift voor letterkunde 1988/3, is
een gezellig ratjetoe. De beide prozastukken zijn van hoog niveau, de beschouwende
bijdragen zijn wat wisselend van kwaliteit. Het nummer opent met een inleiding op
het werk van de Italiaanse literator Alessandro Manzoni, de man voor wie Verdi zijn
beroemde Requiem componeerde. Manzoni was een van de belangrijke
vertegenwoordigers van de romantiek in Italië. Hij schreef romans, gedichten,
tragedies en wetenschappelijke verhandelingen. Uit zijn tragedie Adelchi van 1820
vertaalt Frans van Dooren een koorfragment. Het drama speelt aan het eind van de
achtste eeuw en heeft als thema de vrijheidsstrijd van de Italianen. Redenen genoeg
om alle romantische registers open te trekken. In Van Doorens vertaling neemt de
dreunende klassieke versmaat (de dactylus) je zo op sleeptouw dat de tekst bijna van
secundair belang wordt. Een paar typische verbindingen van adjectiva en substantiva
sprongen mij in het oog (slijtende pleinen), maar of dat aan de vertaling ligt of aan
de pathetische stijl van Manzoni is niet duidelijk. Ook Manzoni's tekst is trouwens
niet vrij van stoplappen vanwege de dwang van het dactylische rijm. De beide
prozabijdragen in SIC zijn van A.F.Th. van der Heijden en Myriam Crijns. Beide
stukken smaken naar meer. Van der Heijden leeft zich in ‘Peesje stinken’ (dat is een
eindje schoenveter al smeulend laten stinken) in een succesvolle, bewogen advocaat
van de krakersbeweging in. Deze Quispel beleeft jaarlijks een periode van grote
dronkenschap en verloedering, waardoor hij tijdelijk steevast in gênante of pijnlijke
situaties terechtkomt. Dit keer is hij met zijn dronken kop aanwezig bij de
gewelddadige ontruiming van een kraakpand en wordt hij tegelijk met een aantal
van degenen die hij in zijn normale doen verdedigt, opgepakt en in een cel gekwakt.
Hij wordt niet herkend, want hij heeft een baard van een aantal weken, hij stinkt, is
vies en geeft bovendien nog een valse naam op. Als hij de volgende morgen
ontnuchterd door het geopende etensluikje van zijn celdeur gluurt, is hij getuige van
het overlijden van een van de krakers en de reactie van de beide cipiers daarop. Nu
raakt Quispel in een Hermansiaanse situatie: hij is de verdediger en de kroongetuige
in deze zaak. Zorgvuldig en heel overtuigend bouwt Van der Heijden dit fragment
op. Hetzelfde geldt voor Myriam Crijns, die in ‘Liever geen bezoek’ de overwegingen
beschrijft van Wanda, die zich voordat ze gaat studeren in een andere stad, een nieuw
gezicht wil laten aanmeten. Haar bovenlip is te kort en er zit een rare rode vlek op,
iets waar Wanda al jaren onder gebukt gaat. Op de afdeling plastische chirurgie is
ze niet echt op haar plaats tussen allemaal werkelijk mismaakten. Ze heeft nog niet
eens een hazelip of een open verhemelte. Toch is de angst voor de operatie - er wordt
een stukje uit de onderlip in de bovenlip geplaatst en om het geheel aan elkaar te
laten groeien wordt haar mond voor twee weken dichtgenaaid - voor haar net zo reëel
als voor de anderen op haar kamer. Na de operatie communiceert ze door middel
van briefjes met haar mooie gave moeder, die trouw op bezoek komt, en smeekt haar
haar mee te nemen uit dit vreselijke oord. Verder levert in dit nummer Jan Bervoets
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kritiek op de samenstellers van de Verzamelde gedichten van Pé Hawinkels, onthult
Hans Renders in zijn vierde bijdrage in successie in SIC over Wolfgang Cordan diens
niet-Nederlandschap en pleegt Hans Warren een jaar na dato een oudbakken poging
tot polemiek met Jaap Goedegebuure over diens stukje in het tijdschrift Bok Elf.
Goedegebuures reactie hierop is dan ook nogal slapjes.
EVA COSSEE

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (2)

A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit
een dag (Querido, f 15,-, geb. f 34,50)

3. (4)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

4. (9)

Hany Mulisch, De elementen (De Bezige
Bij, f 34,50)

5. (6)

Ruiger Kopland, Herinneringen aan het
onbekende (Van Oorschot, f 14,90)

6. (7)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Ambo/Agathon, f 35,50)

7. (8)

Marten Toonder, Als dat maar goed gaat
(De Bezige Bij, f 21,50)

8. (5)

Roald Dahl, Matilda (De Fontein, f 24,50)

9. (10)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

10. (-)

Anatoli Rybakov, Kinderen van de Arbat
(Bert Bakker, f 47,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (2)

Stephen Hawking. Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

2. (-)

Wim Kan, De dagboeken 1957-1968
(Balans, f 27,50)

3. (1)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)
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4. (4)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

5. (3)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

6. (6)

J.M.A.H. Luns. Gelooft u mij, het was
een genoegen (Sijthoff, f22,50)

7. (5)

Bert Molenaar. Interviewers ondervraagd
(Aramith, f 19,90)

8. (-)

Snoecks Almanak 1989 (Snoecks
Nederland bv, f 19,75)

9. (8)

Jos Brink. Bouwen met puin (Kok, f
19,90)

10. (10)

Edo Sprong, Alles in de hand (Tirion, f
49,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
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Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Vrouwen in witte jassen
De muze der wetenschap is vrouwelijk, wat zou kunnen verklaren dat ze haar
aantrekkingskracht slechts op mannen uitoefent. Zijn intellectuele vrouwen ‘rare’
vrouwen? Aan die pijnlijke vraag is het Negende Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
gewijd. Geleerde vrouwen (SUN, 240 p., f 28,50). De bundel is gevarieerd maar
thematisch hecht verbonden: de geleerde studies over de doctae puellae van het
klassieke Rome, zeventiende- en achttiende-eeuwse catalogi van geleerde vrouwen,
de positie van Madame Dacier in de ‘Querelle d'Homère’, de vrouw als zinnebeeld,
de lotgevallen van Surinaamse studentes in Nederland, zijn afgewisseld met verslagen
van onderzoek naar de professionele (niet altijd professorabele) loopbanen van
twintigste-eeuwse Nederlandse geleerde vrouwen: de medica Catharina van
Tussenbroek, de pedagoges Ietje Kooistra en Ida Heyermans, de fysica Marianne
van Herwerden, de biologe Johanna Westerdijk, de juriste Gesina van der Molen, de
historica Sini Greup-Roldanus en de chemica Antonia Korvezee. Uit de biografische
gegevens in deze portretten (opvallend veel dominante vaders, en een hoog percentage
man- en kinderloosheid) kunnen een paar - ongetwijfeld onverantwoorde - conclusies
getrokken worden, maar interessanter zijn de beschouwingen over de stimulans die
hooggeleerde vrouwen hebben gegeven aan hun vrouwelijke studenten. Het
fytopathologisch laboratorium ‘Willie Commelin Scholten’ had onder het
directeurschap van dr. Johanna (‘Hans’) Westerdijk slechts vrouwelijke assistenten
(‘Het kan niemand ontgaan dat vrouwen een streepje vóór hadden bij Johanna
Westerdijk’). Van Westerdijks zesenvijftig promovendi waren zesentwintig vrouw,
en van hen werden drie hoogleraar: een onthutsende ondersteuning van de hypothese
dat exclusief-vrouwelijke universitaire milieus de wetenschap voor vrouwen
toegankelijker maakt. ‘Pas sinds kort wordt het in Nederland als een probleem gezien
dat het percentage vrouwelijke hoogleraren uitzonderlijk laag is,’ schrijven de
redactrices somber in hun inleiding. De portretten van pioniersters kunnen wat dat
betreft dienstig zijn. Jammer dat de klassieke iconografie haar voorbeeldfunctie
verloren heeft: in haar artikel over ‘De vrouw als zinnebeeld’ vermeldt Londa
Schiebinger hoe de fysica, traditioneel gepersonifieerd als een godin met een aardbol
aan haar voeten, tegenwoordig gesymboliseerd wordt door een foto van ‘de man in
het lab’. De vanzelfsprekendheid van die efficiënte wetenschapper-in-witte-jas ziet
Schiebinger als ‘moderne allegorie’. Dat ‘geleerde vrouwen’ in de bundel inderdaad
worden gepresenteerd als ‘rariteiten’ zullen de redactrices van het nummer allerminst
hebben gewild, maar kon het, waar Minerva haar invloed verloor, ook anders?
DS
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Waar ménsen al weinig toegerust zijn om in communes te gedijen, hoe moet dat dan met poezen
zijn? In ‘Cats' Kingdom’ (Arrow Books, f 24,75, Importeur Van Ditmar) beschrijft de Britse
antropoloog en zoöloog Jeremy Angel een ‘kattencommune’. Angel verbleef zeven jaar lang in
Hokkaido, Japan, als assistent in de ménage van de populaire schrijver (van dierenboeken)
Mutsugoro. Mutsugoro's ‘Animal kingdom’ huisvestte in aanvang vier honden, twee katten, drie
pony's, twee tamme kraaien en een bruine beer. Bij zijn aankomst in Hokkaido trof Angel
drieëndertig katten aan, ‘zodat de televisiekamer leek op de set van een kattenversie van Hitchcocks
“The Birds”.’ Bij wijze van ethologisch experiment huisvestte Angel de katten in twee ruime loodsen,
en zette zich (met pen en camera) aan de registratie van hun gedragingen. ‘Cats' Kingdom’ beschrijft
de kattengemeenschap (die bij Angels vertrek honderdtwintig katten telde) in alle verrukking en
wanhoop. Prachtig is het hoofdstuk over Waru (‘The Rise and Fall of a Tyrant’), en verbijsterend
dat over de jonge kater Kagetora (‘Schaduwtijger’), de paria wiens jeugdige assertiviteit vermorzeld
werd in de hiërarchie die ook kattencommunes voor bijzondere exemplaren van de ‘felis ochreata
domestica’ onmenselijk maakt.

Knullige knokploegen
De wonderlijkste seksuele voorkeur waarvan ik ooit hoorde is die voor een vrouw
met een houten linkerbeen. De miljonair Alfred A. Haighton schijnt driemaal de
gelukkige echtgenoot te zijn geweest van een vrouw met een dergelijk gebrek. De
eerste twee haden kennelijk ook verder hun mankementen, want ze stierven vroeg.
Maar wederom wist Haighton aan zijn behoefte te voldoen: tijdens een lange reis
door Duitsland vond hij opnieuw een trouwlustige juffrouw op één been. Andere
voorkeuren van Alfred Haighton beoordelen we tegenwoordig met minder
welwillendheid: hij omarmde vanaf het eerste begin het fascisme. Haighton was
betrokken bij alle mogelijke vroeg-fascistische splintergroepen, meestal als
geldschieter. Hij is ook een van de hoofdrolspelers - zij het op de achtergrond - in
De actualisten. De kinderjaren van het georganiseerd fascisme in Nederland
1923-1924 door J.L. van der Pauw (Sijthoff, 140 p., f 24,50). Het Verbond van
Actualisten heeft in de Nederlandse politieke situatie nauwelijks een rol van betekenis
gespeeld. De omvang is door de leden zelf altijd erg overdreven. Meer dan
tweeduizend leden heeft het VvA nooit geteld. Het bleef bij provocaties en pogingen
bijvoorbeeld socialistische stakingen te ondermijnen door ‘onderkruipers’ te ronselen.
In het licht van de situatie in 1923-1924 zijn de actualisten niet meer dan een zielig
aandoend troepje rechtse ontevredenen, die in hun provocaties en ontevredenheid
trouwens vaak nauwelijks te onderscheiden waren van de anarchisten. Vele
anarchisten zouden zich dan ook korte of langere tijd tot het fascisme verklaren. In
de ‘daad’, het slopen van de gevestigde maatschappij voor wat een nieuwe
samenleving leek, leek het fascisme dicht bij hun eigen streven te liggen. Zo werd
Erich Wichman van anarchist verklaard fascist, ook al laat zijn vroege dood (1928)
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ons raden naar het verdere verloop van zijn denkbeelden. En het Rotterdamse raadslid
voor de (o.a. door Wichman opgerichte) Rapaillepartij, Coremans, heeft vele contacten
gehad met de actualisten, ook al bleef hij op afstand.

Succes heeft het Verbond van Actualisten nauwelijks gehad. De acties van de
actualistische knokploegen mislukten vaak, het Verbond ging ten onder in
knulligheden en leegloop. De ‘daad’ stond voorop, gedachtenleven en theorievorming
om het VvA tot een eenheid te smeden waren er niet. De treffendste typering levert
Van der Pauw als hij het uittreden van een van de leden beschrijft: ‘Hij zou het
actualisme in 1924 vaarwel zeggen en uiteindelijk terechtkomen in de daaraan zo
verwante wereld van het variété.’ Toch vinden we in het VvA namen die later in
weinig vermakelijk verband zouden opduiken: Jan Baars, Sinclair de Rochemont,
Van Geelkerken.
De interessantste figuur blijft echter de man op de achtergrond: Alfred Haighton.
Hij ging al in 1923 op bezoek bij Hitler en Mussolini. Dat zijn derde vrouw joods
was, hinderde hem niet zich te ontwikkelen tot wat Van der Pauw ‘een giftige
antisemiet’ noemt. Hij maakt deel uit van vrijwel alle fascistische groeperingen die
Nederland heeft gekend: VvA, N.S.N.A.P., Zwart Front, Nationaal Front, et cetera.
Haighton was een rusteloos mens: hij reisde drie keer de wereld rond en zocht een
tijdlang zijn zieleheil in het boeddhisme. Ook zijn geloof in Hitler was niet rotsvast.
Na een aanvankelijke sympathie was hij in 1933 fel tegenstander, om in 1940 het
nationaal-socialisme weer in alle consequenties te omhelzen. Schrijven deed Alfred
Haighton ook. Hij publiceerde een bundel Verzen en een roman Successie en wist
zich in de redactie van de kwijnende Nieuwe Gids in te kopen, dat hij
‘deutschfreundlich’ naar het onvermijdelijke einde voerde in 1945.
AJ

Het heelal om de hoek
Vroeger waren het stencils met een kleurig kaftje, tegenwoordig doet de
buitenlandvriendelijke uitgever Meulenhoff de met Poetry International geassocieerde
dichters in civiele, zelfs tamelijk grote verzamelbundels. In deze Poetry International
Reeks verschenen onlangs Ik luister naar Istanbul (f 37,50), een bloemlezing met
zes moderne dichters (Taranci, Kanik, Rifat, Anday, Necatigil en Daglarca), verzameld
en vertaald door Erik Zürcher, en Aan de oever der wijde zee (f 37,50), zeven
hedendaagse Hebreeuwse dichters (Amichai, Avidan, Bemstein, Dor, Ravikovitch.
Wieseltier, Zach), vertaald door Tamir Herzberg. De wat excentrieke omvang van
deze bundels lijkt niet toevallig: poëzie uit veel van de door Poetry International
beschutte culturen is vaak uitvoeriger dan de Nederlandse. Het gekozen formaat
honoreert de bredere adem en de wijdere armslag ervan. Vanwege de relatieve
onbekendheid van Nederlandse lezers met de hier tentoongestelde gedichten wordt
elk deel ingeleid met een korte historische schets, waarin de gebloemleesde dichters
hun plaats krijgen. Van de Turkse poëzie begrijpen wij nu dat na het optreden van
de grootheid Nazim Hikmet, de voortgezette breuk met de oude hofen volkspoëzie
grofweg heeft geresulteerd in twee richtingen: die van de politisering en die van het
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experiment. Wat aan de poëzie zelf opvalt is dat het dagelijkse en het
existentieel-kosmische op zo gemakkelijke voet met elkaar omgaan. Het heelal lijkt
in culturen als de Turkse nog altijd om de hoek te liggen. In de vertaling liggen
vlotheid en ernst evenzeer dicht bij elkaar. Wat te denken van regels als deze van
Kanik: ‘Gisteren verveelde ik me rot, de hele dag. / Twee pakjes sigaretten haalden
niets uit. / Ik probeerde te schrijven - het ging niet.’ Intussen is deze bloemlezing
niet bedoeld om gastarbeiders beter te begrijpen, want ook in Turkije behoren dichters
tot de elite, wel uiterst nuttig om een onbekende cultuur te ontsluiten.
De geschiedenis van het Hebreeuws als cultuurtaal is beïnvloed door twee factoren:
het Oude Testament, waarvan het taalgebruik in het Hebreeuws een
vanzelfsprekendheid is, en de invloed van buitenlandse culturen (Duitse,
Oosteuropese) waaruit veel dichters oorspronkelijk stammen. De hedendaagse
Hebreeuwse dichtkunst heeft het oorspronkelijk weidse perspectief verkleind en
offert aan het realisme. Toch klinkt het in onze oren nog fracties ritueler dan de
westerse poëzie. Als smeltpunt van een zeer oude en diverse jongere culturen neemt
de Hebreeuwse literatuur een unieke plaats in. Bij sommige dichters, als de
controversiële Avidan (die verschillende woorden graag & la spreektaal samentrekt),
zijn die oude sporen bijna uitgewist maar bij een dichter als Nathan Zach komt bij
alle moderniteit het bijkans bijbelse begrip God toch telkens weer terug. Een van de
vele prachtige regels in deze bloemlezing komt van hem, over God: ‘Hij leest - geloof
het of niet - de Psalmen. / Hij kent ze nog steeds niet uit Zijn hoofd. / En wat er staat
is zo rustgevend: / zoveel liederen.’
Voor beide bloemlezingen geldt dat ze zeer overtuigend vertaald zijn. Het zou
mooi zijn als de betreffende buitenlanden ook zo goed voor onze poëzie zouden zijn.
RS
Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Diny Schouten, Rob Schouten.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Een jaar in scherven door Koos van Zomeren. De Arbeiderspers, Privé-Domein
nr. 150, f 39,50. Het gemanipuleerde dagboek van een wantrouwige idealist die zich
schrap zet tegen het leven en de letteren. Zie pagina 7.
Het verlichte hart door Bruno Bettelheim. Vertaling Eugène Dabekaussen, Barbara
de Lange en Tilly Maters. Contact, f 39,90. Een studie naarde psychologische gevolgen
van het leven met extreme angst. Dit boek, oorspronkelijk verschenen in 1960, is
gebaseerd op Bettelheims kampervaringen in Dachau en Buchenwald.
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Koos Van Zomeren
Vervolg van pagina 7
ver vist naar complimenten als hij een verbinding legt tussen zijn Herwijnse portretten
van ‘Tante, Atje en Lin’ met de dorpsnovellen uit de wereldliteratuur: V.S, Naipauls
Miguel Streef, Astafjevs De beschermengel, John Steinbecks Tortilla Flat, maar de
obsessionele drift waarmee Van Zomeren zoekt naar de zin van leven en sterven van
zijn proletarische grootouders, geeft hem recht op de vergelijking. De beschrijving
van hun gekift over een schuurtje (de journalist Van Zomeren haalt er zelfs
arrondissementsrechtbankuitspraken uit 1931 bij) heeft klasse.
Niet alle archeologische scherven uit Van Zomerens collectie hebben die allure:
om de gewetensvolle verslaggeving van zijn dromen zou ik hem niet gevraagd hebben,
maar hij houdt hun vermelding gelukkig steeds kort. Vaak slaat de schrijver aan het
‘vogelen’ (de term is van Van Zomeren, die zich ervoor verontschuldigt), maar dat
wordt naarmate het jaar verstrijkt beduidend minder frequent - terwijl ze toch geen
reden tot klagen gaven. De schrijver excuseert zich vaker: voorde ‘saaiheid’ van zijn
leven, voor de structuurloosheid van gebeurtenissen en gedachten en het gebrek aan
‘macht’ daarover om er een zinvol dagboek uit te componeren. En dat is dan waardoor
je geïnfecteerd raakt met de lichte wanhoop van de schrijver. Excuses? Voor zoveel
vrijwillig afgestane rijkdom?
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Mainstream
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Bas Heijne
Enkele weken geleden zond de VPRO een gefilmd portret uit van een man die uitblonk
in gewoonheid. Alles wat hij zei of deed, alle situaties waarin de makers van de
documentaire hem lieten zien, werden gekenmerkt door een alledaagsheid die even
ergerlijk als slaapverwekkend was. Net toen de vraag zich opdrong waar deze man
alle aandacht, voor zijn persoon aan te danken had - was hij een onverwachte
Nederlandse Nobelprijswinnaar? Ging achter al deze nadrukkelijke middelmatigheid
een groot en miskend wetenschapper schuil? Of een baanbrekend medicus? - werd
het duidelijk: de man heette Rob van Vuure en hij was hoofdredacteur van het
damesblad Margriet, dat zijn vijftigjarig jubileum vierde.
Het zou van een mateloze arrogantie getuigen om neer te kijken op een man die
week in, week uit miljoenen huisvrouwen weet te bevredigen, maar niettemin was
het niet eenvoudig om te zien wat Van Vuure tot zó'n boeiende persoonlijkheid
maakte dat het jubileum van zijn blad geheel en al aan hem kon worden opgehangen.
In de aan hem gewijde documentaire orakelde hij over het belang van boerenkool
voor de vaderlandse cultuur, vertelde over zijn scheiding, we zagen hem genoeglijk
brainstormen met zijn redactie, en zijn oude moeder bezoeken om haar goedkeuring
te vragen voor het jubileumnummer van Margriet. Niet echt stof voor een programma
van een halfuur, dacht ik.
Dat had ik verkeerd begrepen. Het bijzondere, volgens velen het geniale, van Rob
van Vuure zat 'm nu juist in zijn wonderbaarlijke kleurloosheid. In de Haagse Post
van afgelopen week werd het opnieuw uitvoerig uit de doeken gedaan. Van Vuure
is niet zomaar een hoofdredacteur van een blad voor apathische huisvrouwen, nee,
hij is een man met een Visie, een belangrijk cultuurdrager. Niet alleen voelt hij
feilloos aan wanneer de huismoeders van Nederland spontaan naar de breipennen
grijpen, of hun huizen van zolder tot kelder gaan volstouwen met fuchsia's en
vetplanten, of zich massaal zorgen beginnen te maken over de naderende overgang,
hij voelt zich ook werkelijk verbonden met zijn lezeressen. Tussen Rob van Vuure
en de gemiddelde Margriet-lezeres gaapt geen kloof van ironische distantie. Er bestaat
tussen hen een welhaast telepathisch contact, een mystiek verbond. De hoofdredacteur
van hun lijfblad geeft hun wat zij willen, bijna nog voor zij het zelf weten.
Zijn sleutelwoord is dan ook ‘dichtbij’. Oma-puddingen, pleinvrees, vier manieren
om spruitjes (‘spruitjes zijn belangrijk’) klaar te maken, baarmoederhalskanker, het
kan allemaal in Margriet, als het maar ‘dichtbij’ is. ‘Hij houdt niet alleen van
gezelligheid van knusheid,’ zegt een redactrice bewonderend, ‘hij cultiveert die
dingen. Hij vindt Kerst zeer belangrijk, hij vindt omgaan met kinderen zeer belangrijk.
Hij vindt gewoon de dingen die de meeste vrouwen in dit land belangrijk vinden ook
belangrijk. Dat is niet gespeeld of aangeleerd. Ik denk dat-ie zo is.’ Met andere
woorden. Van Vuure staat zijn lezeressen zo ‘dichtbij’ omdat hij zelf een oud wijf
is.
De redactie van Margriet ziet de lezeressenschare dan ook niet als een apathische
kudde die aangespoord moet worden. Integendeel, deze miljoenen huisvrouwen
vertegenwoordigen het echte Nederland, de backbone van onze cultuur. ‘Je kan erom
lachen, natuurlijk kan je erom lachen,’ zegt adjunct-hoofdredactrice Renie van Wijk.
‘Maar dan zie je iets verkeerd. Wat je met spruitjes kunt doen is ook heel wezenlijk.
Vier manieren om iets met sperziebonen te doen - waarom zou je er eigenlijk
schamper, over doen?’
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Enkele jaren geleden, zo vermeldt de Haagse Post, ging het minder goed met
Margriet. De toenmalige hoofdredactrice probeerde de lezeressen aan het denken te
zetten, confronteerde hen met zaken en ideeën die ze niet kenden, en verloor
dientengevolge het contact met de mainstream. Nu de redactie onder leiding van
Rob van Vuure de lezeressen domweg in alles bevestigt, nu de spruitjes en de
borduurwerkjes weer heilig verklaard zijn, nu het blad weer vol onderwerpen staat
waarover urenlang gezellig geklessebest kan worden, zit Margriet weer in de lift.
En niet alleen de lezeressen worden geboeid, maar ook de VPRO en de Haagse
Post. Want in een land waarin tradities node gemist worden, blijkt er nu plotseling,
achter de horizon van de Amsterdamse grachtengordel, toch een traditie te bestaan:
vijftig jaar Margriet. De doorsnee-huisvrouw in de provincie, nog geen tien jaar
geleden alom beschouwd als de vleesgeworden achterlijkheid, kan nu onbeschaamd
verheerlijkt worden als de hoedster van het Nederlands cultuurgoed. En Rob van
Vuure is hun held.
Het is deze tendens die de Franse filosoof Alain Finkielkraut bestrijdt in zijn
pamflet De ondergang van het denken. De neiging om cultuur gelijk te stellen aan
wat wordt aangeduid met de Volksgeist, is funest voor het intellectuele denken
gebleken. Cultuurdragers zijn niet langer de mensen die de infantiele wereld van
patronen en recepten en handige tips ontstegen zijn, maar diegenen die zich er volledig
aan geconformeerd hebben. En in een dergelijke wereld oogsten mensen als Rob van
Vuure bewondering, juist omdat ze zo doodgewoon, kleurloos en middelmatig zijn.
Zij schenken Nederland een heuse traditie, een authentieke cultuur, waarin de
Margriet-lezeres centraal staat en spruitjes ‘heel wezenlijk’ zijn.
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[12 november 1988 - Nummer 45]
Ter zake

Diny Schouten
Het fundamentalistisch verzet tegen The Satanic Verses van Salman Rushdie heeft
zich naar een ander continent verplaatst. In India werd Rushdies roman begin oktober
officieel verboden, na een succesvolle kruistocht van parlementslid Sayed
Shahabuddin, hoofdredacteur van het magazine Muslem India. Shahabuddin weet
evenals veel van zijn protesterende mohammedaanse geloofsgenoten heel zeker dat
Rushdies boek ‘smerig en blasfemisch’ is. Als bewijs daarvoor geldt dat Rushdie de
harem van zijn personage ‘Mahound’, die trekjes vertoont die hem op de profeet
Mohammed doen lijken, in een bordeel heeft gesitueerd - al heeft Shahabuddin dat
van horen zeggen, want hij gaf toe het boek niet zelf te hebben gelezen, noch de
intentie daartoe te bezitten. Vorige week werd Rushdie de mond gesnoerd door elders
gevestigde nazaten van dezelfde Indiaas-Pakistaanse ‘diaspora’ als die Rushdie zelf
naar Engeland dreef: de islamitische gemeenschap van Zuid-Afrika ageerde tegen
zijn komst naar Kaapstad. Bij de organisatie van Zuidafrikaanse schrijvers, die
Rushdie ter lezing hadden uitgenodigd ter gelegenheid van een Zuidafrikaanse
‘Boekenweek’, kwam een reeks dreigbrieven en aankondigingen van bomaanslagen
binnen, die te sterk aanzwol ‘om Rushdies veiligheid te kunnen garanderen’. De
invitatie aan Rushdie, die op het punt van vertrekken stond, werd derhalve
ingetrokken. Het onderwerp had - eenmaal raden - censuur zullen zijn.
Literatuur is goedkoop, bij de Hema. Van de meest recente Hema-uitgave - nü voor
f 6,75, straks voor twee gulden meer - de klassieke Zweedse roman Dokter Glas van
Hjalmar Söderberg, begrijpt publicist Henk Raaff hoe dat kan: ‘Ze zorgen dat ze zo
weinig mogelijk kosten aan de inkoop hebben, in mijn geval nul cent, en
waarschijnlijk in het geval van Maarten 't Hart, wiens nawoord ze hebben herdrukt
evenmin.’ Raaff vernam uit de ISBN-rubriek van de Volkskrant dat zijn vertaling
van Dokter Glas, ‘op verzoek van de Hema’ zou zijn vervaardigd. Maar Raaff wist
zelfs van geen uitgave; hij maakte de vertaling in een ver verleden voor de Literair
Paspoort-serie van Meulenhoff en De Bezige Bij. Uitgeverij Bzztôh heeft die vertaling
ooit herdrukt en blijkt nu ook de producent te zijn van het Hema-boekje. Raaff slaagde
er niet in om uitgever Phil Muysson aan de telefoon te krijgen en schakelde inmiddels
een advocaat in ter bestudering van het contract. Phil Muysson reageert laconiek:
‘Volgens mijn interpretatie van het contract zijn de rechten van de vertaling
overgedragen aan de uitgeverij. Als ik daarin ongelijk heb kan Raaff zijn royalty's
heus krijgen, hoor. Er is al een brief naar hem onderweg.’ De rechten aan de erven
Söderberg (Söderberg stierf in 1941) zijn wél betaald, verzekert Muysson. Muysson

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

‘hoorde niets van Maarten 't Hart, dus dat zal wel in orde zijn’. De laatste
gevolgtrekking is niet correct: voor Maarten 't Hart is de uitgave evenzeer een
verrassing: ‘Ik kom nooit in de Hema, dus hoe zou ik dat hebben moeten weten? Het
zou me verbazen als ze me niet zouden moeten betalen, maar uitgeversfatsoen is
kennelijk niet iets waar je op rekenen moet.’
‘Het treft ons inderdaad heel pijnlijk,’ zegt Leo van Grunsven, uitgever van Novib,
wiens bemiddelingspoging niet tegenhield wat Novib niet had willen laten gebeuren:
titels uit de Novib-reeks Derde Spreker-serie zijn afgeprijsd. ‘Ja, ramsj heet dat, daar
valt niet aan te ontkomen,’ zegt Van Grunsven spijtig, en het is ook hem alsof de
Derde Wereld daarmee aan opkopers is overgeleverd. Het komt vervelend uit dat
het besluit van uitgeverij Unieboek/Wereldvenster, met wie tot 1986 werd
samengewerkt, om de te grote voorraden op te ruimen, samenvalt met het vertrek
van Novibs algemeen secretaris Sjef Theunis. Onder Theunis viel destijds het besluit
om de samenwerking met Unieboek stop te zetten en de serie over te hevelen naar
uitgeverij Ambo. ‘Dat besluit kan ik billijken, omdat Unieboek zich toen in een
precaire situatie bevond,’ zegt Van Grunsven, die pas na de overgang naar Ambo
als uitgever bij Novib arriveerde. Van Grunsven ‘respecteert’ het besluit van
Unieboek, maar realiseert zich de ‘repercussies’: ‘Als de prijs van boeken uit een
serie wordt opgeheven, maakt dat dat mensen aarzelen met de aanschaf van nieuwe
delen. Wij zijn nu gedwongen om ook de prijzen van nieuwe titels te verlagen.’ Ook
als ideële uitgeverij heb je te maken met commerciële wetmatigheden, concludeert
Van Grunsven: ‘Ik heb nog geprobeerd of ik de resterende voorraden niet aan scholen
cadeau kon doen, maar dan ontneem je plaatselijke boekhandels een deel van hun
markt. Van onze eigen voorraden hebben we een deel vernietigd, juist omdat we
alles willen doen om de serie te beschermen. We hebben ook niet meer zulke
optimistische verkoopverwachtingen als toen. Inderdaad: we maken onze oplagen
tegenwoordig kleiner.’ Móét Novib, die zich met de Derde Spreker-serie zette aan
een zo groot mogelijke verspreiding van de Derde-Wereldliteratuur, zich wel houden
aan die vermaledijde profijtbeginselen? Van Grunsven voelt zich beklemd: ‘We
moeten wel met uitgevers in zee gaan, want we hebben hun distributie nodig. We
hoeven dan wel geen winst te maken, maar verlies maken mag ook weer niet. De
giften die mensen aan Novib doen zijn tenslotte bedoeld om projecten in de Derde
Wereld te subsidiëren, niet om er hier een uitgeverij van te laten bestaan.’

Gedicht
Toen alles in onze kleine omgeving
Zonniger scheen en eenieder haastig
Op weg naar een doel nabij.
Werd elke reis een vlucht.
We zagen aan de horizon de vage
Contouren van de volgende eeuw.
Van haar plompe schoorstenen ademden we
De smaakloze, reukloze walm.
We bouwen nu, elk voor zich, en moedeloos
Een ridicule houten schutting
Tegen bestraling, tegen een vijand,
Tegen elkander.
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De verre landen zijn ontdekt en verdord. We willen leven huid tegen huid.
De pasgeboren kinderen, na enkele weken.
Herkennen ons als vanouds, en glimlachen.

BEN CAMI
Uit: Ik ben hier vreemd. Gedichten. Kritak/Meulenhoff, f 19,75
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Feministe voor halve dagen
Een brave biografie van Annie Romein-Verschoor
Annie Romein-Verschoor 1895-1978 Twee delen: ‘Leven en Werk’ 494
p., ‘Noten en commentaar’ 223 p. door Angenies Brandenburg Uitgever
De Arbeiderspers, Open Domein, f 68,50
Liesbeth Koenen
Zuinig was ze, en vlijtig. En ook een beetje een stijve taart. Zuiniger, vlijtiger en
veel meer een taart dan je uit Annie Romein-Verschoors eigen beschrijving van haar
leven (in Omzien in verwondering, net uitgebracht tn een goedkope en in ieder geval
in mijn exemplaar slecht beïnkte herdruk) zou opmaken. Iemand anders heeft haar
leven zo juist nog eens opgeschreven en daarmee bijgekleurd: Angenies Brandenburg,
onder de simpele titel Annie Romein-Verschoor, 1895-1978, Leven en werk.
Weet je meer van Annie als je nu ook de biografie hebt gelezen? Zeker. Is het de
moeite waard om die dingen te weten? Ik vind van wel. Maar daarvoor is wel een al
bestaande interesse voor de vrouw en het fenomeen Annie Romein-Verschoor
noodzakelijk. Wie nog met haar moet kennismaken zal enthousiaster worden van de
autobiografie dan van de biografie. Natuurlijk, het is lastig opboksen tegen een talent
als Annie Romein-Verschoor. Annie kon schrijven: ook al doet haar woordgebruik
nu soms gedateerd aan, en al is niet alles wat ze ooit schreef even sterk, haar eigen
levensverhaal sleept je onherroepelijk mee. Brandenburgs verhaal doet dat veel
minder, en voor zover dat wel gebeurt is het eerder als een soort afgeleide van Omzien
in verwondering dan op eigen kracht. Niet alleen omdat het stilistisch niet zo fraai
en speciaal aan het begin nogal wijdlopig is - daar valt wel overheen te komen - maar
ook omdat er geregeld iets mis is met de toonzetting van Brandenburgs
levensbeschrijving.
Pas bij het lezen van het deel Noten en commentaar kon ik precies formuleren
waar het kregelige gevoel dat Leven en werk opriep vandaan kwam. Het is
Brandenburgs braafheid. Ze heeft, zo zegt ze zelf, ‘deze biografie zo
“wetenschappelijk” mogelijk trachten te schrijven’. Daaronder verstaat ze zo te zien
in ieder geval een keurige verantwoording van haar werk in de vorm van een
indrukwekkend aantal noten. Uitstekend, niets op aan te merken. Maar ook het
commentaar met bijvoorbeeld een samenvatting van literatuur over auto- en
biografieën, dagboeken en andere ‘ego-documenten’ zal als ‘wetenschappelijk
verantwoord’ bedoeld zijn. Dat commentaar staat voor een groot deel vol met dingen
die iedereen kan verzinnen (herinneringen zijn gekleurd, een brief is iets anders dan
een dagboek, een autobiografie is geen roman), en is verder een opsomming van wat
anderen er over gezegd hebben. Saai om te lezen omdat kritische zin ontbreekt. En
dat wordt helemaal kwalijk zodra Brandenburg allerlei theorieën en theorietjes als
feiten gaat behandelen. Of het nu gaat om het structuralisme of de psychoanalyse.
Brandenburg doet alsof het jaartallen en cijfers zijn. Het ontzag voor ‘die en die’ die
‘zus of zo’ heeft gesteld, óók in de eigenlijke biografie, doet veel te veel denken aan
de instelling van een tweedejaars studente. En Annie zou dat niet bevallen zijn.
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Want kritisch en veeleisend was Annie Romein-Verschoor. Niets moest ze hebben
van bijvoorbeeld al die dametjes die zich alleen maar optutten of de hele dag aan het
huishouden besteedden. Dat ‘optutten’ zat hoog, maar ook diep. Brandenburg maakt
duidelijk dat Annies moeder niet, gewoon het loeder en het secreet was waar haar
dochter haar voor aanzag, maar een zwaar gestoorde vrouw met verschrikkelijke
seksuele frustraties. De scènes waarbij moeder Verschoor half naakt boven aan de
trap beurtelings bad en onvoorstelbare schunnigheden uitbraakte moeten
hartverscheurend geweest zijn. Annie zelf rept er niet over. Brandenburg heeft ze
opgetekend uit de monden van de andere kinderen Verschoor. Annie keerde zich al
heel jong af van haar moeder en daarmee (maar wie zal het zeggen) van zo'n beetje
iedere vorm van lichamelijkheid. Niet alleen moest ze naar het schijnt weinig van
seks hebben (tot verdriet van echtgenoot Jan, wiens ‘inzinking’ in 1932 daar veel
mee te maken moet hebben gehad), ook gewoon knuffelen en aanhalen van man of
kinderen was uit den boze.

Afdragertjes
Haar uiterlijk is nog een verhaal apart. Zelf was ze er heilig van overtuigd niet
aantrekkelijk te zijn, ook al tonen portretten van alle leeftijden bepaald een mooi
gezicht. Ze droeg de overtuiging dat ze lelijk was haar leven lang uit. Door zich
gruwelijk te kleden in consequent scheefhangende afdragertjes van anderen, door
expres niets aan haar figuur te doen, door zich uitsluitend voort te bewegen op van
die ‘verstandige’ platte schoenen, door geen andere make-up dan een klein
wenkbrauwpotloodje te gebruiken. En door zich wild te ergeren aan vrouwen die
zich wel graag mooi aankleedden en opverfden. Dat was allemaal taboe. Overal zag
ze ‘de vrouw als lustobject’ in. Zelfs de Libelle was in Annies ogen pornografisch.
Enfin, ze zou waarschijnlijk weinig begrepen hebben van hedendaagse feministes
die zich ook wel eens vrouw van de wereld voelen en daarom Cosmopolitan lezen.
Waar Annies hekel aan vrouwen die al hun tijd verbeuzelden met ‘huishouden
doen’ vandaan kwam wordt niet duidelijk. Toch heeft dat gezorgd voor het beeld dat
momenteel het sterkst van haar leeft: dat van feministe. En ze was dat echt. Niets
scheen haar natuurlijker voor te komen dan dat ze zelf ‘werkte’, dat wil zeggen:
voornamelijk artikelen schreef voor de meest uiteenlopende bladen. Recensies,
beschouwingen, reisbrieven. Literatuur en ‘sociaal-maatschappelijke’ ontwikkelingen
waren haar terreinen. Met geschiedenis hield ze zich vooral in coprodukties met haar
echtgenoot bezig. Want Jan Romein was de echte historicus van de twee, Annie was
uiteindelijk ook in de letteren afgestudeerd en gepromoveerd op een proefschrift
over wat nu ‘vrouwenliteratuur’ zou heten.
Feministisch dus in haar stellige idee dat vrouwen die voor de kost werken normale
vrouwen zijn. Haar gevechten met tijdschriften over slechte betaling passen daarbij.
Maar ze was ‘het meisje voor halve dagen’, zoals ze het zelf noemde, feministe voor
halve dagen zou je ook kunnen zeggen. Naast het werk was er het gezin. En dat moest
ook. Dat had ze altijd gewild. Maar het stond buiten kijf dat gezin en huishouden
volledig hdar taak waren. Dochter Annelies (die een nogal moeizame verhouding
met haar moeder had en tot op de dag van vandaag nooit een boek leest) zag haar
dan wel als ‘die rug’, de rug keerde zich altijd om naar de kinderen als ze
binnenkwamen. Dat hoorde zo. Al was het alleen al om te zorgen dat de kinderen
vader niet lastig zouden vallen.
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Ook als je uitgaat van de normale rolpatronenverdeling in die tijd, had Annie het
bepaald niet getroffen met Jan. Hij komt uit Brandenburgs boek naar voren als een
volstrekte neuroot die geen geluidje verdraagt en die, ik noem maar een voorbeeld,
om vijf voor halfzes een borrel afslaat, maar er om klokslag halfzes absoluut een
voor zijn neus moet hebben. Iedere dag. En na tien minuten de tweede. En 's middags,
's morgens, 's avonds werken, werken, werken, achter zijn grote bureau. Geen
toegewijdere vrouw te verzinnen dan Annie. Hoe ze haar eigen behoefte aan
zelfstandigheid en werk ooit heeft kunnen rijmen met de continue zorg die Jan vroeg
is mij een raadsel gebleven. ‘Dat deed je gewoon’ en ‘dat was normaal in die tijd’
zijn daarvoor niet afdoende: Annie deed zoveel dingen die anderen niet deden en die
helemaal niet normaal waren in haar tijd. En loyaliteit is een mooi ding, maar Annie
moederde in alle opzichten over haar Jan, tot ver na zijn dood toe. Want wie aan Jan
kwam, kwam aan Annie. Waar er ook iets verscheen over Jan, Annie had altijd haar
commentaar in de vorm van een brief of een weerwoord klaar. Dat heeft iets
aandoénlijks, maar ook iets irritants. Vanwaar deze vergaande afhankelijkheid,
vanwaar deze heiligverklaring?

Annie Romein met twee van haar kleinkinderen, 1962

Anderzijds is ze stiekem toch wel opgelucht als Jan dood is, hoe erg ze hem ook
mist. Ze geniet ervan de afwas dagen te laten staan en troep te laten slingeren.
Bovendien, heel belangrijk, wordt het voor kinderen en kleinkinderen veel
aantrekkelijker op bezoek te komen nu ze niet meer stil hoeven te zijn voor ‘vader’
en ‘vava’. Was Annies verhouding met haar kinderen niet bepaald onproblematisch
te noemen (kinderen van beroemdheden schijnen nooit een makkelijke jeugd te
mogen hebben), met haar kleinkinderen is er geen vuiltje aan de lucht. Ze vind het
heerlijk ze te zien, slooft zich enorm uit met flensjes en bessenjam en spelletjes, is
kortom een veel betere oma dan moeder. De zakelijkheid waarmee ze haar eigen
huishouden aanpakte om ook nog te kunnen werken, leidde tot een zekere kilheid
die in de omgang met de kleinkinderen totaal ontbreekt. Die komen immers maar
even, daarna kan ze weer verder werken.

Bekvechten
Annies werklust dwingt respect en jaloezie af. Tot vlak voor haar dood gaat ze nog
door met artikelen schrijven en aantekeningen maken. In de tachtig is ze, en helemaal
gegrepen door de Molukse treinkaping in 1977. Medebewoners van het Rosa Spierhuis
die in een gesprek doodleuk overstappen van de ontwikkelingen rond de kaping naar
hun eigen lichamelijke kwaaltjes kunnen op haar diepe minachting rekenen. Pijn en
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ziekte (en ze heeft haar portie daarvan wel gehad met malaria-aanvallen, met een
gebroken heup en later een gebroken been, met maagzweren) duwde ze zelf altijd
weg, en het laatste wat ze wilde was dat haar wereldbeeld zich verengde tot het
bejaardentehuis. In het toen net geopende Rosa Spierhuis vocht ze voor een betere
leiding en voor het recht op een gewoon leven, al was ze dan oud. Vechten kon ze
goed. Ook bekvechten. Het was geen dame om tegen je te krijgen. Ze was fel, scherp
en ijskoud als ze vond dat het moest. En dat vond ze vrij vaak.
Dat is nog het beeld dat blijft hangen na het lezen van Brandenburgs biografie:
niet alleen dat zuinige (onder oude jassen van een ander een stuk aanzetten, 's ochtends
goedkope thee, 's middags dure), vlijtige en stijve, ook het felle, betrokkene, kritische.
Annie Romein was veel meer een kreng dan ze zelf in Omzien in verwondering liet
blijken (dat is ook niet een eigenschap die iemand zichzelf snel zal toedichten, of
zelfs maar bij zichzelf zal constateren), maar ze was tegelijkertijd ook veel liever.
Vooral voor haar kleinkinderen. De band die Brandenburg schetst tussen Annie en
haar oudste kleinkind Hester is niet anders dan ontroerend te noemen. Dat is het
moment van haar dood ook: Annie krijgt een hersenbloeding terwijl ze zit te wachten
op Wim Hora Adema met wie ze samen naar haar televisieportret in dè serie Markant
zal gaan kijken. Wim vindt haar in een coma waar ze niet meer uitkomt.
Dat de biografie van Brandenburg over Annie Romeins hele leven gaat is een
groot voordeel. Het bevredigt de behoefte te weten ‘hoe het nu verder gegaan is’
nadat Omzien af was. Een ander voordeel zijn de talloze zaken en feiten die
Brandenburg rechtgezet heeft (bijvoorbeeld de leugen over het lidmaatschap van de
communistische partij, dat tien jaar langer geduurd heeft dan Annie altijd beweerde)
en de indruk die ze weet te geven van hoe anderen over Annie dachten. Het historische
beeld van de eerste helft van deze eeuw dat Brandenburg schetst, vind ik nogal
oppervlakkig, maar goed, Brandenburg is ook neerlandica en geen historica. Feit is
dat ze bergen werk verzet heeft waar anderen de nodige uren plezier aan kunnen
beleven. Werk dat alles bij elkaar maakt dat je het jammer vindt dat Annie
Romein-Verschoor er niet meer is. Geen meningen, commentaren en geschriften
over de actualiteit meer. We moeten raden naar wat ze ervan zou denken.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Mirjam Makeba. Mijn leven door Miriam Makeba en James Hall. Vertaling Annelies
Roskam. Van Gennep, f 34,50. Autobiografie van de zangeres.
Volmaakte benen door Yvonne Kroonenberg. Contact, f 22,90. Een verzameling
van columns uit ‘Het Vrije Volk’.
De nieuwe wilden in de poëzie, deel 2 samengesteld door Elly de Waard. Van
Gennep/Sara, f 27,50. Een nieuwe bloemlezing van vrouwelijke dichteressen.
Oorverdovende steen door Stefan Hertmans. Manteau, f 39,90. Essays over
schrijvers.
De dood van Iwan Iljitsj door Leo Tolstoj. Meulenhoff Pocketeditie, f 13,90. Tolstojs
beroemde novelle uit 1886.
Balanceren aan de top door Manfred F.R. Kets de Vries & Danny Miller. Sijthoff,
f 24,50. De persoonlijkheid van de manager & de neurotische organisatie.
Hot chocolate door Audrey de Vlieger. Houtekiet, f 25,-. Romandebuut.
Huilen met de wolven door Barbara Noske. Van Gennep, f 39,50. Een
interdisciplinaire studie van een antropologe naar de verhouding tussen mens en dier.
Vogelenzang door A.P. Blank aart. Amber, f 25,-. Een zedenkomedie in de vorm
van een brievenroman.
Ruzie voor beginners door Paul Jacobs. Dedalus, f 23,90. Een bundeling van
dialogen, eerder verschenen in het weekblad ‘Flair’.
Espardenya door Montserrat Roig. Vertaling Elly de Vries-Bovée. Wereldbibliotheek,
f 23,50. Catalaanse roman zich afspelend in Barcelona.
Eva Luna door Isabel Allende. Vertaling Giny Klatser. Wereldbibliotheek, f 29,90.
Derde roman van de schrijfster die beroemd werd met ‘Het huis met de geesten’.
Nijlpaard in bad door Thomas Verbogt. Cadans, f 17,50. Columns uit de ‘Arnhemse
Courant’.
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Arts in Moskou door Robert Peter Gale en Thomas Hauser. Vertaling J. Verheydt.
Balans, f 29,50. Over de strijd van een Amerikaanse beenmergchirurg en zijn
Russische collega's tegen de gevolgen van Tsjemobyl.
Het verbeelde beest door Hannemieke Stamperius. Contact, f 17,90. Een essay over
de dinosaurus.
Seksueel misbruik van kinderen in het gezin door Heleen Woelinga. Boom, f
23,50. Feiten en mythen over dit probleem, opvang, vervolging en preventie.
Mannen, geld en meer van die ellende door Doris Dörrie. Vertaling Carlien
Brouwer. Contact, f 17,90. Vier korte verhalen van de regisseuse van ‘Manner’.
De wieken van de leeuwerik. Het leven van Bernard de Ventadour door Ruth
Wolf. Conserve, f 29,90. Herdruk van Ruth Wolfs historische roman uit 1967 over
een twaalfde-eeuwse Franse troubadour.
De veerkracht van het geluk door Rita Kohnstamm. Van Loghum Slaterus, f 22,50.
Columns over onderwerpen die met kinderen en ouders te maken hebben. Eerder
verschenen in ‘NRC-Handelsblad’.
Max Blokzijl. Stem van het nationaalsocialisme door René Kok. Sijthoff. f 24,50.
Leven en werk van de journalist die het symbool werd van de collaboratie.

Twee heren die het leven ernstig nemen
Ambitie en ijdelheid in het debuut van Koen Peeters
Conversaties Met K. door Koen Peeters Uitgever Meulenhoff, 144 p., f
32,50
Wim Vogel
Ooit gehoord van Häckel? Dat was een bioloog die de volgende wet formuleerde:
de ontwikkeling die elk dier afzonderlijk doormaakt vóór zijn geboorte, is gelijk aan
de ontwikkeling die de volwassen dieren van zijn soort hebben doorgemaakt in de
loop der tijden. Iedere mens was ooit een foetus, leek ooit op een visje.
Stel, je weet zeker dat er een schrijver in je huist. Hoe geef je vorm en inhoud aan
die overtuiging? Wat is jouw thematiek, welk genre ligt je het beste, welke stijl kies
je? Koen Peeters (geboren in 1959) probeert in zijn debuut Conversaties met K,
duidelijk te maken dat ook in dat geval de Wet van Häckel opgaat. Zijn roman is een
staalkaart: verschillende stijlen, verschillende genres, een titel die naar Kafka verwijst,
een motto van Nabokov, een opdracht, een proloog en een epiloog, gebeurtenissen
die om een interpretatie vragen, een verteller die steeds meer de hoofdpersoon voor
de voeten loopt en die op de laatste bladzijde, als Stem in de Max Havelaar dan ook
vriendelijk bedankt wordt en terzijde wordt geschoven. ‘Genoeg! Ik heb genoeg
verdragen! Ik, Robert Marchand, neem de pen op...’
Die verteller heeft dan wel vele stijlen en genres onderzocht, heeft zich uitvoerig
beziggehouden met het verband tussen werkelijkheid en fantasie, met de functie van
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details, kortom, met alle problemen die iedere schrijver steeds opnieuw tegenkomt.
Het bijzondere van dit boek van Peeters is daarom dat in een roman de grenzen en
de mogelijkheden van een schrijversschap worden onderzocht. Waar dat zoeken
ophoudt, eindigt de roman, kan het fictionele schrijven beginnen.
Een oordeel over Peeters' talent is, als ik uitga van deze verkenning, moeilijk te
geven. Wie schrijver wil worden, zegt de verteller in De Elementen, de nieuwe novelle
van Harry Mulisch, ‘onderscheidt zich van een schrijver, want die heeft het nooit
willen worden: die bleek het te zijn. Wie het wil worden is het kennelijk niet, al is
hij nog zo'n inventief verbalizer. Je moet niet alleen kunnen vertellen, maar ook iets
te vertellen hebben.’ Heeft Peeters dat?

Koen Peeters
FOTOSTUDIO GINO CAMPENS/KRIS KUYPERS

Conversaties met K, telt zeven hoofdstukken waarin in een steeds lossere stijl twee
heren, een zekere K, en de veel jongere Robert Marchand gesprekken voeren, K. is
een belangrijk persoon, heeft zijn doelen in het leven bereikt, wordt met u
aangesproken door Marchand die jong en ambitieus is. Hun conversaties worden
door de verteller, gedeeltelijk in dialoogvorm, gedeeltelijk in brieven, geschikt
gemaakt voor publikatie. Hij herschrijft hun gesprek over de treurige geschiedenis
van de Middenafrikaanse okapi, hij ‘verslaat’ hun bezoek aan een koloniaal museum,
hun discussie over het aantrekkelijke van de filatelie en hij doet dat aanvankelijk in
een achttiende-eeuwse, didactische stijl. Twee heren van formaat wandelen, slaan
gade en wisselen op een aimabele, voorkomende maar ook wat saaie wijze informatie
en meningen uit. De taak van de verteller is gering, hij fungeert als doorgeefluik. Hij
probeert door de informatie te ordenen zijn vraag uit de proloog te beantwoorden
hoe een boek ontstaat. Kennis, ergens iets van af weten is daar kennelijk een
voorwaarde voor.
Zijn taak verandert na het Interludium. De droge, rationele stijl van de eerste vier
hoofdstukken zint Robert Marchand steeds minder en hij verzoekt de verteller daar
iets aan te doen. In de drie hoofdstukken daarna wordt diens stijl dan ook persoonlijker
en suggestiever terwijl hij tegelijkertijd een antwoord probeert te vinden op de vraag
hoe een auteur zich dient te verhouden tot de werkelijkheid. In de epiloog tenslotte
wordt de ghostwriter terzijde geschoven. De auteur, Robert Marchand én Koen
Peeters, is erachter gekomen dat schrijven een amalgaan is van ambitie en ijdelheid,
van een groot inlevingsvermogen, een sterke verbeelding, dat details soms verzonnen
moeten worden, dat je altijd een keuze moet maken uit een overweldigende
werkelijkheid.
Conversaties met K, is een oorspronkelijk en gedurfd debuut. In een opvallend
lichte stijl onderzoekt een auteur de grenzen van zijn creatieve mogelijkehden. Of
hij daar binnen ook nog iets te vertellen heeft, moet blijken uit volgende publikaties.
■

Literaire verheviging
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Zaza en de president door Jan Brokken Uitgever De Arbeiderspers, 219
p., f 25,Hans Vervoort
Zeer begaafde uitzonderingen daargelaten mag je een romanschrijver pas serieus
beoordelen als hij een half dozijn boeken heeft geproduceerd. Het vergt nogal wat
ervaring om personages, gebeurtenissen, informatie en ideeën in een compositie
onder te brengen die zonder horten en stoten van begin tot eind boeit. Wie dat niet
in één keer onder de knie heeft, is daarmee niet per definitie een mindere schrijver,
hij heeft alleen meer tijd nodig om de goede vorm te vinden voor zijn inhoud.
Jan Brokken behoort tot die categorie zoekenden in de woestijn, en wie weet is
dat de symbolische achtergrond van Zaza en de president, zijn derde boek. Bedoeling
was een combinatie te maken van een landendocumentaire en een liefdesroman. De
ik-persoon wordt vanuit Burkina Faso gebeld door zijn vriendin Zaza die daar
ontwikkelingswerk doet. De verbinding is slecht, maar hij hoort genoeg alarm om
per eerste gelegenheid naar het zwarte continent af te reizen. Bij aankomst in de
hoofdstad Ouagadougou wordt hij door Arnold Broertje, Zaza's chef, naar het plaatsje
Gorom-Gorom gestuurd waar zij echter niet te vinden is. Zaza is verdwenen en de
ik brengt enkele maanden wachtend en zoekend door in een woestijnklimaat dat
vermoedelijk nooit de reisfolders zal halen.
Brokken heeft de neiging alles literair te verhevigen, om maar goed duidelijk te
maken wat hij wil overbrengen: ‘Bij iedere stap viel er een plens zweet van mijn rug;
mijn tong kleefde aan mijn verhemelte; ik schreeuwde om water - maar toonloos.’
En dat al direct bij aankomst.
Deze wat overdreven stijl went wel, en Brokkens journalistieke achtergrond zorgt
voor een tamelijk overtuigende beschrijving van een bloedheet Afrikaans land in de
greep van een even sympathieke als naïeve revolutie, onder leiding van legerkapitein
Thomas Sankara. De reden van Zaza's lijdelijke verdwijning blijkt te liggen in een
helaas nogal ongeloofwaardige affaire van de onappetijtelijke Unesco-chef Broertje
met de plaatselijke schone Célestine, die voor hem een voorman van het revolutionaire
bewind verliet. Wraak van die militantenleider Dieudonné op een paar andere leden
van het Unesco-team was het resultaat, en de bij deze overval gewonde Zaza verstopt
zich totdat ze uiteindelijk door de ik gevonden wordt.
Brokken raakt bij het beschrijven van reisontmoetingen zozeer op zijsporen dat
het plot geregeld op de achtergrond raakt. Aan het slot moet hij het dan ook een paar
keer uitleggen in ontknopingsdialogen die mij onweerstaanbaar aan Nederlandse
speelfilms met Peter Faber deden denken:
‘Waarom,’ vroeg ik, ‘heeft Dieudonné het speciaal op jouw instituut gemunt?’
‘Geen flauw idee.’
‘Zou het misschien door Célestine komen?’
‘Wat? Wat?’
Hij graaide wild om zich heen.
‘Vertel nou maar het hele verhaal, dan kunnen we tot zaken komen.’
‘Ik ga niet in op praatjes.’
‘Praatjes die jou kennelijk erg bang maken.’
‘Roddels zijn het, meer niet.’
‘Zullen we Célestine erbij vragen?’
Toen zwichtte hij pas.
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Na dit keiharde gesprek met Broertje ontpopt de ik zich tot een James Bond die
het vuile zaakje snel in orde brengt en ook die scènes kunnen zó in een Nederlandse
speelfilm.
Als roman zal ik Zaza snel vergeten. Het boek is het best in het documentaire deel,
de beschrijving van het reizen in Burkina Faso en de ontmoetingen met
woestijnkolonisten die hun levensverhaal kwijt willen. Ook het essay over Thomas
Sankara (de later vermoorde revolutionaire leider) is de moeite waard, al stopt het
de handeling twintig pagina's.
De journalist heeft de romanschrijver nogal dwars gezeten, en het resultaat is een
wat onevenwichtig boek. Dat kan gebeuren.
■
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Een spookleven gemeubileerd met porselein
‘Utz’, een allegorie van Bruce Chatwin
Utz door Bruce Chatwin Uitgever Jonathan Cape, 154 p., f 42,80
Mariëtte Haveman
Bruce Chatwins boek Utz, dun als het is, gaat over iets dat je met recht de tragiek
van het bestaan zou kunnen noemen: het feit dat ‘de kunst’ afgerond, tastbaar, gaaf
en ideaal is, althans kan zijn, maar tegelijk ook dood, terwijl ‘het leven’ rafelig,
ongrijpbaar, ondoorzichtig en verre van ideaal is, althans in de meeste gevallen, maar
toch altijd nog het leven.
Dit feit vormt al een intrigerende factor in Chatwins eigen biografie. Het beeld
dat hij daarvan schetste in interviews naar aanleiding van zijn vorige boek The
Songlines is bijna al te illustratief: een succesvolle carrière als kunstkenner,
halverwege afgebroken door een plotselinge psychosomatische blindheid, die ertoe
leidde dat hij een solide positie in de kunstwereld voor het vluchtige maar
avontuurlijke reizen verruilde. Uit dat reizen resulteerden drie boeken (een vierde,
The Black Hill, had met reizen niets te maken): In Patagonia, The Viceroy of Ouida
en The Songlines. Twee van de drie - de eerste twee - kunnen met recht kunstwerken
genoemd worden. Daarmee heeft Chatwin zijn probleem op een benijdenswaardige
manier opgelost. Het derde. The Songlines is in mijn ogen een mislukt boek, wat
onder andere wordt veroorzaakt door het feit dat hij er het reizende leven in
rationaliseert en idealiseert op een manier die in het geheel niet met de werkelijkheid
overeenstemt.
Chatwin koos voor het leven boven de kunst, maar het proberen heeft hem blijkbaar
niet losgelaten. Utz gaat over een man genaamd Kaspar Joachim Utz die de
tegenovergestelde strategie volgt. Hij kiest voor de kunst, in zijn geval
achttiende-eeuws Meissen-porseiein waarvan hij een spectaculaire collectie weet op
te bouwen in zijn Praagse tweekamerflat (uitkijkend, o symboliek, over het oude
joodse kerkhof). Bovendien ziet hij kans deze collectie intact te houden tijdens en
na de inval van de Sovjets en lukt het hem verschillende malen een uitreisvisum te
krijgen onder het mom van een noodzakelijke gezondheidskuur in Vichy. Dit stelt
hem in staat zijn verzameling verder uit te breiden. De eerste keer vertrekt hij uit
verlangen naar vrijheid en met de bedoeling nooit meer terug te keren, maar tijdens
zijn verblijf in het kuuroord voelt hij de hopeloosheid van het bestaan als ‘another
middle-aged. Middle European refugee adrift in an unfriendly world’. En hij keert
terug, naar het grauwe Praag, naar zijn tweekamerflat vol glanzend porselein en zijn
toegewijde huishoudster Maria. Tenslotte sterft hij in 1974 aan een hartaanval. Na
zijn dood blijkt de collectie porselein spoorloos verdwenen.

Stille hints
Hiermee heb ik de plot voor een deel verraden, maar dat is in dit geval niet van zoveel
belang. Het echte drama schuilt meer in de details, en in de ontknoping. Ik ben niet
zo belezen dat ik het kan bewijzen, maar ik heb de indruk dat Chatwin nogal wat
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citaten in zijn boek verwerkt. Dat is iets wat ook wel bij hem past (net als de
eigenaardigheid die hij heeft om zijn ik-figuur in dialogen te laten prijzen voor zijn
spitsvondigheid): een dun boekje maken, en dat zo vol mogelijk stoppen met
suggesties en stille hints voor de kenner.

Bruce Chatwin
JERRY BAUER

Het past bovendien bij het soort verhaal dat hij met q heeft geschreven. In zijn
samenstelling heeft dit boek nog het meeste weg van een sprookje, of allegorie, vol
betekenisvol bijwerk, en met de bijbehorende verhaaltechnische clichés: de
openingszin (‘An hour before dawn, on March 7th 1974. Kaspar Joachim Utz died
of a second and long-expected stroke, in his appartment at no. 5 Siroká Street,
overlooking the Old Jewish Cemetery in Prague’; die telkens terugkerende
begraafplaats; het bezoek aan een kuuroord en de romantische verwikkelingen
daaromtrent; de werkster die eigenlijk een heel andere rol in het leven van de
hoofdpersoon blijkt te spelen; het zijn allemaal oude bekende topoi. Zelfs de
ingrediënten van het gebouw waar Utz woont (een geur van verrotte koolbladeren,
een wegschietende rat, een huilende baby op de tweede verdieping vermengd met
de klanken van Dvořáks Slavische dansen op een valse piano, een vrouw in een
gebloemde peignoir) horen in die categorie thuis, zoals de meeste andere
situatieschetsen in dit boek.
Die nadrukkelijke conventionele verhaalvorm fungeert als een gordijn waarachter
de hoofdpersoon tijdens zijn leven verscholen blijft, en daarin schuilt ook het
spannende van dit boek. Het verhaal wordt verteld door een journalist die inde zomer
van 1967 een week naar Praag gaat voor een onderzoek naar de verzamelwoede van
keizer Rudolf II. In plaats van de keizer wordt Utz het object van zijn nieuwsgierigheid
- een uiterst ongrijpbaar object, dat wel. Van zijn achtergrond en omgeving worden
gedetailleerde beschrijvingen gegeven, compleet met uitgesponnen genealogieën,
ook over porselein en verzamelaars komen we veel te weten, maar Utz zelf blijft een
schimmige verschijning tussen zijn met spiegels beklede porseleinkasten en achter
een al dan niet bestaande snor: ‘Een gezicht zo onbepaald dat het de indruk gaf er
niet te zijn. Had hij een snor? Ik ben het vergeten. Met snor, zonder snor: niets zou
zijn totaal nondescripte verschijning kunnen veranderen.’ Het uiterlijk van iemand
die een spookleven leidt, van iemand die niet helemaal bestaat.
Het is mooi te volgen hoe Utz geleidelijk aan en onwillekeurig toch een gestalte
aanneemt, gezien door de ogen van de journalist: scharrelend te midden van zijn
verzameling, gebroken Engels sprekend, vergeefs het geluk zoekend in Vichy. De
journalist verdwijnt steeds verder naar de achtergrond van zijn veronderstellingen
over Utz: diens identificatie met Augustus van Saksen die ook aan Porzellankrankheit
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leed, zijn veronderstelde pech in de liefde gesublimeerd in de porseleinen figuren,
zijn huishoudster en de vrouwelijke weelderigheid van zijn slaapvertrek. Pas na zijn
dood komt de waarheid omtrent deze gegevens aan het licht. Die waarheid wijkt
nogal af van de gestalte zoals die in de loop van het boek is gevormd...
Het enige wat in dit mooie, geheimzinnige verhaal niet wordt opgehelderd is de
verdwijning van het porselein, maar de ik-figuur heeft zijn vermoedens. Misschien
heeft Utz het leven uiteindelijk toch voor de kunst laten gaan (en misschien is het
ook iets heel anders, veel banalers wat de verklaring voor die verdwijning vormt).
Het leven is nooit zo mooi afgerond en tastbaar als de kunst. Tegelijk krijgt datzelfde
leven pas een vaste vorm nadat het een herinnering is geworden - een sprookje, een
allegorie.
■
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Ierse vergezichten
Deel 3 uit Martin Koomens ‘Portland’-serie
Het uur van het beest door Martin Koomen Uitgever Van Gennep, 191
p., f 24,50
R. Ferdinandusse
Er is weer een Portland op de markt. In VN's Detective- en Thrillergids 1987 heeft
de auteur, Martin Koomen, uiteengezet wat zijn bedoeling is met de avonturen van
de geheim agent: een flinke serie. ‘Ik wil nog wel een boek of zeven tot acht over
Portland schrijven,’ zei hij toen er twee waren. Het eerste (Import, Export, Doodslag,
Moord) speelde in 1936 en de schrijver had zich al van de aan vang af voorgenomen
in elk boek een jaar in de geschiedenis heeft dus een intrige uit 1937 en in dit op te
schuiven. Zijn tweede (Tarkovs geheim) derde boek is 1938 aan de beurt. De serie
zal eindigen, mogen we aannemen, in de Tweede Wereldoorlog en Portland zal, naar
menselijke berekening, rond 1944-1945 aan zijn einde komen. Martin Koomen
voorspelde in het al genoemde stuk: ‘Voor een executie voel ik niet zo veel. Portland
lijkt me meer een type voor “reported missing”.’
Robert Portland is - dit voor wie nog niet is ingewijd - een Nederlands geheim
agent, behorend tot de Sectie BO (Bijzondere Opdrachten). Koomen noemt hem in
dit derde deel zelfs een van de meest - o, gruwelijk woord - prestigieuze ambtenaren
van die dienst. Portland leeft in het Den Haag-eind-jaren-dertig als een vis in het
water, want juist in het officieel nog steeds neutrale Nederland, door het bezit van
Indië ook nog een wereldmacht, krioelt het van hele en halfwas spionnen. Portland
is kind aan huis bij Colijn, kent de bureaucratie als zijn broekzak en is buddy-buddy
met de Philby's van toen. Koomen laat hem voortdurend eigenen geheimzinnig in
de verhalen opduiken. We weten (nog) niet veel over Portland en als de auteur dat
zo houdt zal er over een paar jaar op vele mistige of regenachtige zondagmiddagen
in veel lezende breinen het idee rijpen om te gelegener tijd eens een doorwrocht
artikel, lichtzinnige studie of literaire biografie aan die Portland te wijden.
Portland kan zo ongrijpbaar zijn, omdat Koomen de verhalen laat schrijven door
luitenant Fokkema, een veel minder briljant lid van de Sectie BO, soms zo onhandig
als het achtereind van een varken, die dan ook de zware avonturen voor zijn rekening
neemt, meestal in wanhoop. In Export davert hij op een op hol geslagen locomotief
door Duitsland, in Tarkov zwerft hij door de catacomben van Parijs en in dit derde
boek. Het uur van het beest, wordt hij, dwars door Ierland, door de IRA opgejaagd.
Koomen weet veel van die tijd, en wat hij niet weet zoekt hij op - hij is
redacteur-documentalist bij deze krant. Het is daarom extra aardig te proberen de
auteur in zijn research op een fout te betrappen. In de eerste Portlands is dat niet
gelukt, in deze derde wel. Fokkema en Portland bevinden zich in Liverpool aan de
haven en worden daar opgehaald door een jeep - een voertuig dat zich in 1938 zelfs
nog niet op de tekentafel bevond, laat staan dat de benaming ervan bekend was.
Eén van de pijlers waarop het kritische succes van de serie berust is het proza, een
taal die bij het verleden past. Er zit iets zeer bezadigds in, maar het blijft desondanks
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levend. Zodra er een niet passende uitdrukking insluipt valt het direct op: ‘Cooney
is weggereden in zijn flitsende karretje...’
Er is trouwens iets mis met de herinneringen van Fokkema. Als het boek begint
vertelt hij ons, de lezers, hoe hij in 1938, ten bate van een militaire oefening in
verduistering, in een tweemotorige Fokker boven een zwart Friesland vloog, en hij
bepeinst daarbij tevens hoe ontzettend lang dat allemaal geleden is en hoe naïef we
toen waren; het verhaal lijkt lang na de oorlog geschreven. Maar een paar bladzijden
verder heeft hij weer een ander soort herinneringen, beginnend met ‘Sinds het
ogenblik, nu alweer 2½ jaar geleden, dat ik als jong luitenant...’ en suggererend dat
hij het verhaal tamelijk heet van de naald heeft opgeschreven. Het zijn uiterst kleine
ontsierinkjes maar ze tellen omdat Koomen door het benadrukken van de formule
de verwachting gewekt heeft dat ook de auteur zich aan de langzaam ontstane
Portlandwetten zal houden.
Fokkema is de kaaskop bij uitnemendheid, hij zorgt voor de actie, hij houdt te
allen tijde vol en de moed erin. Hij mag dus ook een beetje de primitieve verteller
zijn, wat veel charme aan het verhaal geeft. Hij wint in dit boek aan gewicht omdat
hij eerst beleefd en daarna halsoverkop vol plechtige gevoelens de liefde mag
bedrijven met een ondernemende Ierse weduwe, Alannah Dillon (prachtige groene
ogen, stevig lijf - Koomen kent zijn Ieren). Rond die wondervolle bedsteebraafheid
verzint de auteur een grap waarover aan de Ierse stamtafels nog lang nagegniffeld
zal worden. Daardoor groeit Fokkema in zijn rol, maar daardoor valt het ook op dat
hij in een bestek van vijfentwintig pagina's wel vier keer ten einde raad is: ‘Ik ga niet
weg voor ik weet welk spelletje u eigenlijk...’, ‘Zeg Portland, nu moet je me toch
eindelijk eens...’, ‘Je zou me eens kunnen vertellen wat je eigenlijk van plan...’ - van
die zinnen die terecht niet afgemaakt worden.
Portland daarentegen is in dit boek ongrijpbaarder dan ooit, het lijkt of hij uit een
andere, hogere spionagewereld afdaalt om heel eventjes met Fokkema een theorie
te bevestigen en een verrader te straffen volgens een plan dat hij allang in zijn hoofd
had; voor Fokkema is het een duister labyrint dat zijn hersens doet kraken en zijn
vuisten doet jeuken, voor Portland een elegante peuleschil. Het uur van het beest is
een zware titel voor etn verhaal dat opnieuw treft door de lichtheid van toon, en de
suggestieve manipulatie van een zeer simpele maar doeltreffende intrige, smakelijk
verpakt met amusante types. Ierse vergezichten en toenmalige tijdgeest.
■

Humeuren & temperamenten
Vanitas
Gerrit Komrij
P. Hermanides
Hoe verheven en honingzoet klinkt het uit de mond van de oude man: ‘Smaal niet
op de jonge, onstuimige liefde. Niets is zo aan de eeuwigheid verwant.’ Hoe begripvol,
hoe romantisch.
Hij praat en praat over de schoonheid van de jeugd, de oude man. Hij tuit daarbij
zijn lippen en maakt, door zijn vingertoppen tegen elkaar te houden, een precieuze
ereboog van zijn breekbare handen - alsof de adem van zijn heilige woorden alleen
door die beschermende tunnel het profane oor van wie naar hem luistert mag bereiken:
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‘Smaal niet op de jonge, onstuimige liefde. Niets is zo aan de eeuwigheid verwant.’
En er komt ook véél wit in zijn ogen.
Hij oreert maar door over de verplichting die we tegenover de schoonheid van de
jeugd hebben, een schoonheid die meer is dan een esthetische ervaring alleen. O, er
zijn in onze omgeving oppervlakkige geesten genoeg, ademt de oude man ons door
de spitsboog van zijn vingertoppen toe, die de schoonheid louter zien als een
quasi-filosofisch slimmigheidje om aan de moraal te ontsnappen, als een uitvlucht
die hen als vanzelf in een heel andere categorie plaatst dan de sukkels die het hebben
over goed en kwaad.
Voor hem betekenen jeugd en schoonheid juist opvoeding, verovering van het
waardevolle en het eeuwige, rechtsgevoel. Jeugd en schoonheid plaatsen hem oog
in oog met het opperwezen. Ze appelleren aan zijn geweten. Zé roepen bij hem
vraagstukken op van vrijheid, gevangenschap en verantwoordelijkheid. Stuwende
beginselen, allemaal. De jonge, on stuimige liefde is voor hem de toetssteen van elk
engagement.

Geloof hem niet, die oude man.
Dat alles zegt hij ons zolang hij zelf die liefde wil ontvangen van iemand die jonger
is, of wanneer hij bezig is er naar te solliciteren.
Maar zodra de oude man die jonge liefde, zo onstuimig en heet van bloed, ziet
uitgaan naar een ander die even jong is - en wat is natuurlijker dan jeugd die jeugd
opzoekt? - lossen al zijn filosofieën op in het niets. Dan hoor je hem ineens niet het
wijze woord verkondigen dat wie niets te geven heeft ook niets mag verwachten,
dan palavert hij ineens niet meer over de eeuwigheid. Dan luidt de lofzang van de
versmade aldus: ‘Jonge, onstuimige liefde is als schuim, ze vervliegt en gaat voorbij.
Voor je het weet ben je rimpelig en dor.’
En de oude man gooit er nog een paar extra knekels en doodshoofden tegenaan.
In de meest grijze tinten zet hij ons een roerend beeld van de vergankelijkheid voor.
Alles is een en al ijdelheid geworden, vooral de jonge, onstuimige liefde. De tranen
komen haast in zijn ogen bij het visioen van de maden en wormen in het schone
aangezicht van de jeugd. Hij kreunt. Het verval kan hem als het ware niet snel genoeg
gaan. Hij ziet alleen nog vluchtigheid.
Filosofische, hypocriete grijsaard. Zijn woorden, zijn adem en wind, een invalide
schim van de taal die een jongenslichaam in staat is te spreken. Hij heeft niets te
bieden, en wat hij wil ontvangen is niet de liefde - alleen dat lichaam. Niet de
eeuwigheid, maar het onstuimige van een geil moment. Hij speelt voor wijsgeer,
maar beschikt niet over het inzicht dat hij geen recht heeft te redekavelen, geen recht
te bewonderen, geen recht te vragen. Hij staat als een lachwekkende ledenpop aan
de zijlijn en telt niet meer mee in het spel van de liefde, omdat hij door niemand
wordt begeerd.
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Van de luchtvaart in de logica
Wittgensteins leven terughoudend beschreven
Wittgenstein: A Life Young Ludwig (1889-1921) door Brian McGuinness
Uitgever Duckworth, 322 p., f 65,65
Maarten Doorman
Nog maar nauwelijks was Wittgenstein vanuit Noorwegen voor familiebezoek naar
Wenen teruggekeerd, of de Eerste Wereldoorlog brak uit. Op 6 augustus volgde de
Oostenrijks-Hongaarse oorlogsverklaring aan Rusland en de volgende dag al meldde
Wittgenstein zich bij de artillerie aan. Kort daarop voer hij aan boord van een kleine,
op de Russen buitgemaakte kanonneerboot over de Weichsel het Russische
grondgebied binnen. Wittgenstein had de verantwoordelijkheid voor het zoeklicht,
dat bij het vuren, bij nachtelijke reparaties en bij navigatie werd gebruikt. Dit
aftastende zoeken en bijlichten vanaf zo'n kwetsbare plaats is symbolisch voor het
filosoferen van de jonge Wittgenstein, die onophoudelijk en rusteloos speurde naar
de oplossing van een abstract en duister probleem: de vraag naar de verhouding
tussen de logische structuur van ons denken en de structuur van de wereld, kortweg
de vraag naar wat wij kunnen kennen en wat niet. Zozeer namen deze problemen
hem in beslag, dat hij zelfs tijdens veldtochten en ook na de oorlog in een Italiaans
krijgsgevangenenkamp aan zijn logische afbeeldingstheorie van de werkelijkheid
bleef sleutelen.
Ludwig Wittgenstein werd in 1889 geboren als jongste van een gezin met acht
kinderen. Zijn vader, schatrijk geworden in de staalindustrie, was een zelfbewust en
eigenzinnig man die zijn kinderen door huisonderwijzers en gouvernantes op liet
voeden in plaats van ze naar school te sturen. Het Weense huis van de Wittgensteins
kende een rijk cultureel leven. Er was werk te vinden van Rodin en Klimt - de laatste
maakte een beroemd geworden portret van Ludwigs zuster - en er werd veel
gemusiceerd. Brahms kwam er aan huis en toen later de concertpianist Paul
Wittgenstein in de oorlog zijn rechterarm verloor, schreven Strauss en Ravel voor
hem muziek voor de linkerhand.
Maar wie denkt dat deze culturele bloei zich in harmonie en geluk voltrok, mag
zich het inmiddels tot cliché geworden fin de siècle-karakter van het Wenen van
Wittgenstein wel weereens voorde geest halen. Drie van de vier broers van
Wittgenstein pleegden zelfmoord. De eerste verdween in het water, de tweede
vergiftigde zich in Berlijn en de derde schoot zich later bij de Oostenrijkse nederlaag
in 1918 door het hoofd. In hoeverre hier een verstikkende jeugd en een door de
dominerende vader veroorzaakt overtrokken plichtsgevoel een rol spelen, is niet
helemaal duidelijk; maar ook Ludwig sprak van een akelige kindertijd en ook hij
zou zijn leven lang worstelen met de gedachte aan zelfmoord. Misschien zijn hier
ook de dood van de controversiële maar door Wittgenstein sterk bewonderde auteur
Otto Weiningeren die van de natuurkundige Boltzmann, bij wie hij wilde gaan
studeren, van invloed geweest; beiden sloegen (respectievelijk in 1903 en 1906) de
hand aan zichzelf.
Op zijn veertiende ging Wittgenstein naar de Realschule in Linz, waar toen curieus
genoeg ook Hitler schoolging. Na drie ongelukkige jaren temidden van verachte

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

medescholieren begon hij aan een ingenieursopleiding in Berlijn. Hier kreeg hij
belangstelling voor de luchtvaartkunde, een in die tijd geheel nieuw vak. Deze
interesse bracht hem naar Engeland, waar hij zich via de vormgeving van propellors
steeds meer met de wiskunde, en al spoedig ook met haar grondslagen, bezig ging
houden. Zo belandde Wittgenstein van de luchtvaart in de logica. Met de hem zo
kenmerkende impulsiviteit bracht hij vanuit Engeland een bezoek aan Frege in Jena.
De grondlegger van de moderne logica raadde hem echter aan bij Russell in
Cambridge te gaan studeren.

De jonge Wittgenstein

Het duurde niet lang, of Russell ontdekte dat de tweeëntwintigjarige, licht
stotteraide ‘Duitse ingenieur’ die steeds bij hem binnenviel en dan furieus op hem
inpraatte, geen halve gare was. Beroemd is Russells verslag van zo'n discussie uit
deze begintijd over de vraag of zich een neushoorn in de kamer bevond. Toen
Wittgenstein dit weigerde te ontkennen keek Russell onder de stoelen en onder het
bureau, zonder hem hier echter mee te overtuigen.

Nurks
Die jaren in Cambridge begint zich het werk te vormen dat na de oorlog als Tractatus
logico-philosophicus in Engeland zal verschijnen. Hoewel hij in het academisch
milieu niet louter meer als een protégé van Russell maar als een werkelijk genie
wordt gezien, kan de onconventionele, stuurse en ongezeglijke Wittgenstein er slecht
aarden. Alleen de muziek brengthem troost. Hij bezoekt regelmatig concerten. Verder
heeft hij een goed muzikaal geheugen; hij fluit hele symfonieën uit zijn hoofd. Soms
laat hij zich dan aan de piano begeleiden door zijn vriend Pinsent of de filosoof
Moore.
Russell en Wittgenstein werken intensief samen en van een
leraar-leerlingverhouding is al snel geen sprake meer. De oudere en meer wereldse
Russell en de introverte, nurkse Wittgenstein groeien op den duur echter uit elkaar.
In 1913 besluit Wittgenstein zich in Noorwegen terug te trekken en zich in afzondering
aan de logica en de kentheorie te wijden.
We zagen al hoe Wittgenstein in de oorlog verzeild raakte. Wat waren zijn motieven
om zich vrijwillig aan te melden? Misschien wanhoop over de logische problematiek
waarmee hij worstelde, misschien ook zocht hij de dood of op zijn minst het gevaar,
om onder zijn drukkende plichtsgevoel en daaraan vastgeklonken schuldbesef uit te
komen. Maar het blijft wonderlijk zo'n groot filosoof in de meest vooruitgeschoven
posities van het front te zien vechten.
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Vaderlandsliefde heeft vermbedelijk ook meegespeeld. Hoe is anders die
verbazingwekkende gift van een miljoen kronen te begrijpen, die Wittgenstein in
1916 tijdens verlof in Wenen aan de staat doet, om er een 30 cm houwitser van te
kopen? Het is bekend dat hij eerder als mecenas voor kunstenaars als Trakl, Rilke,
Kokoschka en Loos is opgetreden, maar hier ging het om een totaalbedrag van
honderdduizend kronen. De vaak wat onderbelichte defensiebijdrage geeft zijn
vrijgevigheid een heel ander karakter. (Overigens bereikte het geld zijn martiale
bestemming niet, omdat voordergelijke giften geen procedure bestond. Het belandde
in het keizerlijke Liefdadigheidsfonds en verschrompelde tot een fooi door de
razendsnelle inflatie van na de oorlog.)
De oorlog laat nog een andere onverwachte kant van Wittgenstein zien. In zijn
jeugd en ook in Cambridge had hij een enorme hekel aan godsdienst betoond. Maar
in het begin van de oorlog koopt hij Tolstois verkorte versie van de evangeliën,
waarvan hij zeer onder de indruk raakt. Zijn dagboekfragmenten uit die tijd vormen
wel een contrast met de Wittgenstein die in Cambridge nog tot zijn afschuw ontdekte
dat hij een gesprek met een monnik had gevoerd. In 1916 treffen we hem zelfs in een
soort bijbelclubje aan.
Toen Wittgenstein in 1919 uit Italiaanse krijgsgevangenschap terugkeerde,
overwoog hij herhaaldelijk priester te worden of in een klooster te gaan. Het
manuscript van de Tractatus was inmiddels gereed. Het weinig toegankelijke,
technisch-filosofische werk bleek ondanks het voorwoord van de beroemde Russell
nog moeilijk bij een Duitse uitgever onder te brengen. Kort daarna verscheen een
door Wittgenstein geautoriseerde vertaling in het Engels.
Wittgenstein wendde zich nu van de filosofie af. Hij had aan de hand van een reeks
decimaal genummerde en logisch geordende stellingen laten zien, dat we allemaal
zinvol over feiten kunnen praten. Over ethiek, godsdienst of metafysica dienen we
te zwijgen. Zelfs de Tractatus was, ná begrip ervan, overbodig, meende hij. Zijn
stellingen waren sporten van een ladder, en die ladder moest je van je af duwen nadat
je er langs omhoog was gekomen (Stelling 6.54).
Hij gaf zijn geld aan zijn familie weg en werd schoolmeester op het Oostenrijkse
platteland. Daarmee komt aan het eerste deel van zijn leven en werk een eind.

Futloze mededelingen
De biografie van McGuinness stelt zoveel mogelijk het werk van Wittgenstein
centraal. De vraag of Wittgenstein Frege dan wel Russell als eerste ontmoette, of
wanneer precies welke gedachte in de Tractatus ontstond, interesseert hem meer dan
bij voorbeeld de discussie over Wittgensteins vermeende homoseksualiteit, die met
een onbegrijpelijke terughoudendheid in een noot werd weggedrukt. Het voordeel
van zijn aanpak is misschien dat de grote hoeveelheid commentaar op de Tractatus
nog iets verrijkt wordt. Maar McGuinness' talent om de mooiste anekdotes tot een
futloze mededeling te reduceren, doet daar voor de gemiddeld geïnteresseerde lezer
veel van af.
Het is begrijpelijk dat een geleerde uit Oxford zich niet te buiten gaat aan
speculaties over een hardloopwedstrijd of knokpartij tussen Hitler en Wittgenstein;
dat er echter zelfs geen glimlach afkan bij de concertfluitende filosoof, die op vakantie
de avonden met zijn vriend Pinsent doorbrengt met bouwwerkjes van dominostenen,
is jammer. Misschien is dit het gevolg van de pretentie van dit boek, waar meer dan
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twintig jaar aan is gewerkt. Het is te hopen dat in het tweede deel een wat lichtere
toon wordt aangeslagen. Als een biografie al diepzinnig kan zijn, dan dienen juist de
eigenaardigheden van de hoofdpersoon te worden uitgemeten. Maar McGuinness
komt zelfs aan de potsierlijkheid van de oppervlakte niet toe.
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Het dilemma van de identiteit
Jood zijn in Israël en in Nederland
Verzonken Heimwee Joods hier, Israëlisch daar door Yaél Koren en
Constant Vecht Uitgever Balans, 197 p., f 27,50
Selma Leydesdorff
Onder joden bestaat grote verwarring over de eigen identiteit. Sommigen ontkennen
het bestaan ervan, of betogen dat mocht er al zo iets zijn als een joodse identiteit,
deze zo snel mogelijk moet verdwijnen. Doen joden immers niet al eeuwenlang hun
best op te gaan in de hen omringende cultuur? Anderen wijzen op de eigen
geschiedenis, op de religie of op de culturele traditie. Hun scepsis over de
mogelijkheid van integratie wordt beargumenteerd met een verwijzing naar de lange
geschiedenis van het antisemitisme in Europa. Het definitieve bewijs is de grote
moord op de joden die nog maar één generatie geleden gepleegd is. Het debat over
deze twee wegen voor de toekomst van het jodendom is ouder dan die generatie, en
is al terug te vinden in de geleerde tractaten van joodse verlichtingsdenkers die wilden
dat joden uit de besloten omgeving te voorschijn kwamen en gebruik maakten van
de nieuwe vrijheid die de samenleving in de tijd van de Franse Revolutie hen bood.
Ook het zionisme is voor velen geen oplossing. De nog steeds bestaande onzekerheid
over een ‘juist’ antwoord leidt ook tot meningsverschillen over de mate waarin een
eigen joodse cultuur gehandhaafd moet worden, en natuurlijk over de vraag naar wat
die joodse cultuur eigenlijk is.
In feite is het bovengeschetste dilemma normaal voor minderheden die een vorm
proberen te vinden om binnen die samenleving te leven. Veel problemen van de
tweede generatie van bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse jongeren kunnen er toe
worden herleid. Maar bij joden wordt het ideaalmodel met betrekking tot integratie
vertroebeld door de negatieve identiteit die het gevolg is van de oorlog en door
veranderingen in het zelfbeeld als gevolg van de creatie van de staat Israël. Alom is
jarenlang aangenomen dat het laatste een zeer positief gevolg heeft gehad voor het
zelfbewustzijn van joden. Er kwam iets positiefs. En wie daar niet aan wilde, kon
terugvallen op de aloude uitvlucht van een kosmopolitische levenswijze. Het
zwerverschap werd dan gefetisjeerd tot een cultus van nergens thuis te zijn. Deze
ontwrichte manier van leven maakt het overigens ook mogelijk veel en lang te klagen,
en vormt bovendien een prettige ontsnapping uit verstikkende codes en netwerken.
Israël is niet langer de oplossing voor hen die hun positie als minderheid in Europa
niet langer verdragen. Trots over de jonge frisse staat is vervangen door schaamte
over een staat die in haar noodzakelijke defensiepolitiek tot agressor is geworden.
En schaamte natuurlijk: over de militaire bezetting van ooit veroverd gebied. Het
land wordt meer en meer gedomineerd door een nieuwe elite van niet uit Europa
afkomstige joden voor wie andere waarden gelden. Veel Westeuropese joden voelen
zich in Israël steeds minder thuis en steeds weer blijkt dat men naar Israël ook de
geschiedenis van het land waar men vandaan kwam heeft meegenomen. Nederlandse
joden zijn daar opeens heel Nederlands, nog steeds behorend tot dat protestants
gekleurde ‘Species Judaica Neerlandica’ zoals het wel genoemd is.
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In Verzonken heimwee zijn Yáel Koren en Constant Vecht op zoek naar hun eigen
houding ten opzichte van dat er niet bij horen. Door een verslag te doen van de
identiteitsconflicten van anderen proberen zij greep te krijgen op hun eigen worsteling.
Want ook al pretendeert het boek vooral over anderen te gaan, toch blijkt het bij
nadere lezing een dialoog te zijn tussen een mannelijke Nederlandse wereldverbeteraar
van joodse komaf en een in Nederland opgegroeide Israëlische vrouw. Hij heeft
geloofd in linkse slogans over gelijkheid om vervolgens te ontdekken dat hij jood
was en zij probeert in het reine te komen met haar Israëlische achtergrond. Samen
zijn zij op zoek gegan naar de overeenkomsten en verschillen in de redenen waarom
zij zich een vreemdeling voelen.

Dagboekachtige notities
Het is bij eerste lezing een boek vol ontroerende interviews met joden in Nederland
die ‘iets met Israël hebben’, en ex- Nederlanders in Israël die ‘hun oude nationaliteit
nog steeds niet helemaal hebben opgegeven’, en dat zelfs niet kunnen. De interviews
worden onderbroken door de waarnemingen van het tweetal en door dagboekachtige
notities tussen de interviews over hun dialoog. We zien ze zitten in de kamer: de
doorgewinterde kibboetsbewoner, de overlevende van de oorlog die zich nu met de
psychische gevolgen van de oorlog bezighoudt, de revolutionaire linkse zionist, en
het echtpaar dat in Amsterdam-West eigen sjoeldiensten organiseert.
Maar zien we ze eigenlijk wel, of is het alleen maar door de ogen van de
interviewers? Want wat moet ik mij voorstellen bij een vrouw over wie het volgende
wordt gemeld. ‘Fysiek sterker, grote bruine ogen, waarin tegelijkertijd een intens
gekrenkte ziel en het vermogen om leed te dragen zichtbaar zijn’? En is de
beschrijving: ‘Een klein, druk Amsterdams wijffie’ niet meer typerend voor de kijk
van de interviewers op de joods proletarische cultuur dan een adequate beschrijving
ervan? Dit brengt mij op mijn eerste grote bezwaar tegen het boek, en dat is de taal.
Deze is hier en daar chichématig en stereotiep. Dat valt des te meer op omdat andere
passages heel eerlijk en ontroerend zijn. Wat moet ik met ‘stille intensiteit, eigen aan
mensen die de Tweede Wereldoorlog
Vervolg op pagina 12

Pockets
In Groot-Brittannië, een land met een benijdenswaardig rijke biografische traditie
op het gebied van literatuur, wordt een bekwame biograaf in ere gehouden als ware
hij zelf literator. En terecht, als u het mij vraagt. Met E.M. Forster: A Life (Cardinal,
362 p., f 32,75) trad P.N. Furbank, die al eerder schreef over de levens van Samuel
Butler en Italo Svevo, in 1978 toe tot het selecte gezelschap der algemeen erkende
meesterbiografen. Het boek gold eigenlijk onmiddellijk als standaardwerk. Vanaf
bladzijde 1 krijgt men ook het gevoel dat Furbank alles over Forster weet. Op
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minutieuze wijze wordt detail na detail gepresenteerd en alleen al daardoor wordt
duidelijk waarom Furbank tien jaar nodig had voor zijn arbeid. Nu is Forster ook
iemand naar wiens privé-leven (1879-1970) men altijd nieuwsgierig is geweest,
vanwege de discreet-getuigende aard van zijn romans. Furbank laat de relatie tussen
leven en werk vrijwel nergens los, daarbij dankbaar puttend uit brieven die hem ter
beschikking werden gesteld, en geschreven en gesproken herinneringen van mensen
die Edward Morgan - ja, achter de keurige puntjes school een echte naam - Forster
hadden meegemaakt. Als motto kreeg het boek een opmerking uit een brief aan T.E.
Lawrence mee: ‘But when I die and they write my life they can say everything.’ Dat
nu heeft Furbank gedaan, op bewonderenswaardig ingetogen wijze. Dat deze biografie
nog maar vaak herdrukt moge woren.
Eveneens heruitgegeven werden de eerste drie romans van de Nigeriaan Chinua
Achebe (‘de vader van de Afrikaanse roman’ klinkt er dan dikwijls achteraan). Things
Fall Apart (1958), No Longer At Ease (1960) en Arrow of God (1964) zijn nu in één
band te koop als The African Trilogy (Picador, 555 p., f 32,75). Alsof Achebe's
andere boeken niet over Afrika zouden gaan. De drie romans verhalen over de
onstuitbare invloed van de blanke en later de verwesterste zwarte cultuur op de
traditionele Igbo-samenleving. Als bij Hardy is er sprake van een soort deus ex
machina. Hoewel waarden en ontwikkelingen door de actieve hoofdrolspelers
belichaamd worden, staan allen tenslotte toch onder de slagschaduw van het
onvermijdelijke. Things Fall Apart ontleent zijn titel aan een dichtregel van Yeats:
Things fall apart: the centre cannot
hold;
Mere anarchy is loosed upon the
world.

Toch moet men bij de processen die Achebe met veel gevoel voor dramatische
symboliek beschrijft, eerder denken aan deze regels van Emily Dickinson:
Crumbling is notan instant's act,
A fundamental pause;
Dilapidation 's processes
Are organized decays...

Van Chinua Achebe verscheen bij hetzelfde fonds ook meteen Anthills Of The
Savannah (Picador, 230 p., f 20,80), zijn vijfde roman, daterend uit 1987, Het verhaal
speelt zich af in Kangan, een land ergens in West-Afrika, waar een jonge, briljante
militaire leider de macht heeft gegrepen, deels uit idealisme. Hij kan zich echter
slechts via misbruik van zijn macht handhaven. Achebe laat ons de desillusie
meevoelen via twee van Zijne Excellentie's oude medestanders, de huidige minister
van Informatie, en een hoofdredacteur-/dichter. Zij raken, of ze willen of niet,
betrokken bij de onmenselijkheid van de machtshandhaving. Achebe werkt in deze
roman meer dan voorheen met dialogen. Door hun, soms wat karikaturale, taalgebruik
worden de personages snel en effectief getekend. Er zit hierdoor ook altijd vaart in
het boek. Maar tussen de regels door zijn Achebe's teleurstelling en wanhoop over
het lot van Kangan en zijn meest veelbelovende kinderen immer voelbaar.
In 1985 stuurde de tot dan onbekende Engelse Georgina Hammick, moeder van drie
kinderen, een kort verhaal in vooreen wedstrijd van het tijdschrift Stand. Ze won de
eerste prijs en haar bijdrage werd afgedrukt. Sedertdien publiceerde ze nog een paar
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verhalen en nu is er dan een bundel van negen stuks, getiteld People For Lunch
(Abacus, 191 p., f 20,85). De charme van Hammicks stijl is de natuurlijkheid. Ze
probeert van haar verhalen niet meer te maken dan ze zijn. De wereld wordt er niet
in verklaard. De thema's zijn bijna alledaags te noemen - school,
bakvissenverliefdheid, huiselijke trammelant en al dan niet komische misverstanden
- maar deze thema's zijn voor Hammick genoeg om op onnadrukkelijke wijze te
boeien. Ze valt zelfs niet voor de beginnersverleiding van zwaar aangezette openingsof slotparagrafen. Het is alles van een verfrissende nuchterheid. En nog goed
geschreven op de koop toe. Zou men in de sport zoiets bedoelen wanneer men spreekt
over ‘herkenbaar voetbal’?
Raakte Georgina Hammicks huishouden in het titelverhaal van haar bundel nog in
repen roer, Keith Waterhouse zou zoiets niet snel overkomen. Hoe men een beschaafd
middagmaal geniet, is te lezen in The Theory And Practice Of Lunch (Grafton.
120 p., f 16,55). Ten eerste raadt hij aan om de lunch niet thuis te gebruiken. Ten
tweede moeten er niet te veel mensen bij aanwezig zijn. Twee is ideaal. Drie is te
veel. Vier personen splitsen zich als een dubbele amoebe in twee paren. Zes is een
bijeenkomst. Acht een conferentie. Tevens moet er een reden zijn om samen te
lunchen. Trek is niet afdoende. Zoals Godfried Bomans eens heeft uitgelegd dat het
een misvatting is te menen dat schoonheid iets autonooms is (‘schoonheid is een
bijproduct’), zo schetst Waterhouse de voorwaarden voor een geslaagde lunch, die
eigenlijk allemaal randvoorwaarden zijn. Hij doet dit op de quasi-serieuze toon van
de man die weet dat het toch niet serieus genomen wordt. Vaak levert dat de leukste
boeken op. Maar waar je bij Waterhouse niet mee moet spotten, zijn dingen die écht
niet kunnen: rekeningen waarop het genuttigde in afkortingen vermeld staat; kaas
toe, als dat ten koste gaat van iets zoets; mensen die al bij het zitten gaan, aankondigen
dat ze eigenlijk nooit lunchen.
Tot slot nog een ander boekje dat aardig is als cadeau: Hammer And Tongues: A
Dictionary of Women's Wit And Humour (Grafton, 192 p., f 18,75). Geestige en
prikkelende uitspraken van vrouwen, ingedeeld naar onderwerpen als carrière, kleren,
kinderen, reizen, politiek, overspel. Een ideale citatenbron voor wie regelmatig in
het openbaar moet spreken. Uit de categorie ‘Seks’: ‘Ik weet niets van seks. Ik was
altijd getrouwd’ (Zsa Zsa Gabor). En uit de afdeling ‘Filosofie’ van Alice Roosevelt,
dochter van Theodore: ‘Ik heb een simpele levensbeschouwing. Vul wat leeg is. Leeg
wat vol is. En krab waar het jeukt.’
NIEK MIEDEMA
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Bloedschandige hartstochten
Ongeremde Freudiaanse theorieëen over kunst en cultuur
De weg terug Psychoanalyse en esthetiek door August Stärcke Uitgever
Boom (Psychoanalytische cahiers), 82 p., f 22,50
Het oceanische gevoel Naar een theorie van het genitale door Sàndor
Ferenczi Vertaling Wilfred Oranje Uitgever Boom (Psychoanalytische
cahiers), 103 p., f 24,50
Jan Fontijn
Een paar jaar geleden las ik voor het eerst iets over August Stärcke in Freud in
Nederland van Ilse Bulhof. Ze noemt hem daar de begaafdste van de Nederlandse
Freud-kenners, die met zijn ideeën zijn tijd ver vooruit was. Haar beschrijving van
die ideeën en van de persoon van Stärcke maakte me nieuwsgierig. Hij was een man,
die Freud al heel vroeg ontdekte, in een tijd toen deze nog onbekend was en bij de
weinigen die hem lazen alleen maar wrevel opwekte. Als een echte bekeerling wilde
August Stärcke voorde psychoanalyse zoveel mogelijk zieltjes winnen. Hij was een
goed spreker en had een vaardige pen, zelfs zo goed dat Freud hem complimenteerde
en hem de ‘Freud-ring’ verleende. Het was een ring die Freud aan degene schonk
die in het jaar de beste psychoanalytische bijdrage had geschreven.
Stärcke baarde veel opzien door zijn analyse van de westerse cultuur. Van die
cultuur deugde volgens hem - het is de tijd van de Eerste Wereldoorlog - maar heel
weinig. In de cultuur van de eerste decennia van deze eeuw zag hij alleen maar
onbevredigden en ongelukkigen, wier behoefte aan liefde en lust gefrustreerd werd.
Noch van het kapitalisme noch van het socialisme verwachtte hij veel; alleen de
psychoanalyse kon helpen de dreigende ondergang van de westerse beschaving tegen
te gaan. Maar toen hij in de gaten kreeg dat dat niet Jukte, leek het hem beter om
naar de maatschappij van de toekomst te gaan kijken. Maar hoe daar een model voor
te ontwerpen? Op een gegeven moment ontdekte hij de mieren! In de kelder van zijn
ambstwoning van de Willem Amtsz Hoeve legde hij een mierenkolonie aan. Stärcke
wilde door mieren te observeren achterhalen wat er mis is met de mensenmaatschappij
en hij meende dat de resultaten van het onderzoek baanbrekend zouden zijn voor de
genezing van de gestoorden in de maatschappij. Toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak moest hij toegeven dat de mieren niets konden bijdragen tot het begrijpen
van de waanzin.
Stärcke was ongetwijfeld een begaafd en oorspronkelijk mens maar had ook iets
van een gek, iets maniakaals. Die oorspronkelijkheid en dat maniakale is terug te
vinden in het boekje De weg terug uit 1922, waarin hij vanuit de psychoanalyse een
analyse geeft van kunst. Een van zijn stellingen is dat kunst niet alleen passie maar
ook bloedschandige passie is. Het oedipale conflict uit de kindertijd, dat voortleeft
in het onbewuste, werkt door in het kunstwerk. Dat drama's ons zo kunnen boeien,
komt volgens Stärcke omdat de tragedie van de kinderlijke, primitieve ziel herhaald
wordt. De vormkracht van de kunstenaar zorgt er voor dat er essentiële verschillen
zijn tussen de psychose en het kunstwerk. In Stärckes woorden: ‘In het drama is het
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infantiele als een bruid, die kleed na kleed aflegt, in de psychose als een wilde, die
de schaamte niet kent.’

Freud met Sàndor Ferenczi, onder dienst in het Hongaarse leger, 1917

Magie
Stärcke is maniakaal omdat hij zijn theorie overal bewezen ziet en wil zien. Hij is
naïef omdat hij meent zonder vooropgezette denkbeelden naar de feiten te kijken.
Zonder schroom bekent hij meteen in het begin van zijn boekje dat hij niets van
esthetiek afweet, maar dat dit geen enkel bezwaar behoeft te zijn.
Maar Stärcke is soms ook origineel; zijn denkbeelden over de relatie tussen magie,
het erotische, het religieuze en esthetische bijvoorbeeld zijn de moeite waard. Zijn
formuleringen zijn af en toe verrassend. Het beste is het boekje, zoals Stärcke zelf
schrijft, te beschouwen als een ‘aanduiding’ van in feite ingewikkelde vraagstukken.
Erg vervelend is het wel dat de illustraties, waaraan Stärcke refereert, niet zijn
opgenomen.
Het aardig van de serie ‘Psychoanalytische cahiers’ vind ik dat een aantal beroemde
teksten over kunst en cultuur uit de geschiedenis van de psychoanalyse waarvan ik
alleen had horen praten nu beschikbaar komen in vertaling. Eerder verschenen Otto
Ranks interpretatie van de Don Juan-figuur en Hans Sachs' analyse van de keizer
Caligula.
Veel plezier heb ik beleefd aan een ander boekje uit de serie Het oceanische gevoel
van Sàndor Ferenczi. Ferenczi, Hongaar van geboorte, was een van de briljantste
leerlingen van Freud. In de onlangs verschenen biografie van Peter Gay van Freud
wordt veel aandacht besteed aan de zeer gecompliceerde vader-zoonrelatie tussen
Freud en Ferenczi. Freud was geïntrigeerd door diens speculatieve vermogen. Ferenczi
had een grootse verbeeldingskracht en er ging, zo vertelt zijn collega Jones, een
suggestieve werking van hem uit. Maar op het einde van Freuds leven bekoelt de
verhouding van Ferenczi met Freud. Groot was de ergernis van Freud, toen de
Hongaar zich niet meer aan een van de pijlers van de psychoanalytische therapie, de
afstandelijke, koele relatie van de psychiater met zijn patiënt, wenste te storen en er
zelfs toe overging zijn patiënten te kussen.
Het oceanische gevoel heeft weliswaar Freuds theorie over seksualiteit en de
fasering daarvan als basis, maar voor de rest ontspruit alles aan de fantasie en intuïtie
van Ferenczi. Een schitterende reeks van hypothesen, de een nog wilder dan de ander,
passeert de revue. Onvermoede vergezichten opent hij. Een enkel detail kan bij
Ferenczi uitgangspunt zijn voor vérstrekkende hypothesen. Bij hem geldt zeker: ‘Se
non è vero, è ben trovato.’ Van enige schroom is bij hem geen sprake. Met instemming
haalt hij Goethe aan die ooit eens zei dal een slechte theorie toch altijd beter is dan
geen theorie.

Vis
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Ferenczi wil een theorie over de geslachtsdaad geven. Die daad is heel wat
ingewikkelder dan Piet Grijs ons wil doen geloven. Ferenczi meent dat het bij de
geslachtsdaad onze intentie is - zij het partieel - in de moederschoot terug te keren.
Het lukt hem om de afzonderlijke processen bij het neuken binnen die regressietheorie
een plaats te geven. Deze processen zijn allemaal symboolhandelingen waarin het
invidu de lust van het bestaan in de moederschoot, de angst voor de geboorte van de
nieuwe lust van het heelhuids doorstaan van dit gevaar doorleeft.
En Ferenczi gaat nog verder, maar het zou te ver voeren hier zijn ejaculeren van
hypothesen op de vipet te volgen. Heel in het kort komt zijn theorie er op neer dat
het bestaan van de hogere zoogdieren, waaronder de mens, in de moederschoot slechts
een herhaling is van de bestaansvorm in de ichtische tijd, toen de mens nog een vis
was. Op de meest vernuftige wijze draagt Ferenczi materiaal aan om aan te tonen
dat wij allemaal aan een regressie naar de zee onderhevig zijn; we willen allemaal
weer terug naar ons element, waar we ons lekker voelen, de zee. En u begrijpt het
al: die drang tot regressie naar de moederschoot, die zich bij elke paring weer
manifesteert, is in feite ‘thalassale regressiedrang’, van een streven naar het in de
oertijd opgegeven bestaan in de zee. Overal is de regressiedrang naar de moederschoot
of de zee te bespeuren, meent Ferenczi: bij de paring, bij het slapen gaan en bij de
dood.
Het oceanische gevoel kan misschien het best gelezen worden als literaire tekst,
als sprookje, waarin de grote raadsels van het leven opgelost zijn. Sinds ik het boekje
las, eet ik mijn haring met meer aandacht. Schreef niet Dick Hillenius, die graag over
de evolutie van de mens filosofeerde en wel iets zag in de theorie van de mens als
ex-vis, in een gedicht ‘De zee is een buik vol embryo's vol roeivoetigen, kopvoetigen,
veelvoetigen, vol voeten die 't lopen nog leren moeten’?
■
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Tijdschrift
In Hollands Maandblad 1988/9 staat op de één na laatste pagina een foto afgedrukt
waar ik steeds weer naar moest kijken. Eerst met afgewend hoofd en dichtgeknepen
ogen, turend door de wimpers, dan toch maar gewoon het plaatje goed in ogenschouw
nemend. Het is een foto van een soldatenkop en profil uit het Berlijnse tijdschrift
Krieg dem Kriege dat na de Eerste Wereldoorlog is uitgegeven. In dat blad staan
allemaal enge plaatjes met de bedoeling de toeschouwer overtuigd vredelievend te
maken. Uit het gezicht op de foto in kwestie is een grote hap genomen lijkt het wel:
na voorhoofd en ogen steekt geen neus uit en stulpt geen mond naar voren, maar is
een groot gat tot halverwege de wang, dat eindigt in onderlip en kin. ‘Fast das ganze
Gesicht weggeschossen’, is het commentaar bij de foto. Het gat heeft de vorm van
een omgekeerde neus, schrijft Charlotte Mutsaers, die deze foto bij haar bijdrage
‘Stukjes en beetjes’ afdrukt. Mijn eerste reactie bij het zien van dit plaatje was
afschuw, gevolgd door ongeloof. Hoe kan iemand nu nog ademen en eten met zo'n
gezicht? Charlotte Mutsaers beschrijft dat ze geprobeerd heeft het gezicht weer heel
te maken door verschillende modellen neus met bovenlip uit te knippen en die de
soldaat aan te meten, maar hij bleef treurig kijken en leek te willen zeggen: ik kan
niet meer praten, ik kan niet meer kussen, ik kan niet meer lachen. Deze foto bewijst
volgens Mutsaers dat 's mensens kern in zijn hoofd zit. Ook Th.J. de Jong gaat in op
het wezen van de mens in een bijdrage over Dick Hillenius. Hillenius heeft nogal
vaak allerlei menselijk gedrag verklaard door de dierlijke oorsprong van ons handelen
aan te wijzen. Een logisch gevolg van Hillenius' biologisch dogma: het
neo-darwinisme. De evolutie verklaart de veranderingen. Th.J. de Jong geeft daar
enige kritische kanttekeningen bij. Aanpassingen aan de buitenwereld zouden volgens
Hillenius hebben geleid tot ons gecompliceerde zenuwstelsel. Toch gek, zegt De
Jong, dat een kwal in diezelfde drie miljard jaar, die wij erover gedaan hebben om
te worden wat we nu zijn, niet ook wat menselijker is geworden. Ook Hillenius'
theorie dat aanpassing en ontwikkeling ‘alleen maar te begrijpen is als een toenemende
verfijning van het beeld dat we van de werkelijkheid hebben’ is makkelijk op losse
schroeven te zetten volgens De Jong. Want als wij via onze hersenen een beeld
hebben van de werkelijkheid, hoe kunnen we dan weten of dat beeld overeenstemt
met de echte werkelijkheid? Maar, zou Hillenius dan tegengeworpen hebben: biologie
is meer dan een vak, het is een levenshouding. Over aanpassing gaat in feite ook het
openingsverhaal van Hollands Maandblad ‘Het gaat niet goed met Stella’ van
Hermine de Graaf. Stella en Vincent zijn tamelijk hals over kop uit hun oude buurt
verhuisd naar een rustig, ruim huis buitep de stad. De banden met de buren, die vooral
op wederzijdse dienstverlening berustten, blijken voor Stella niet zo hecht, dat ze
hen nog eens uitnodigt om het nieuwe huis te bezichtigen. Plotseling komen de oude
buren dan toch onverwacht op bezoek en vertegenwoordigen ineens en intens gewoon
een doorsnee leuk gezinnetje met hun zoontje en dochtertje, die in de grote tuin van
Stella en Vincent door de bloemperken trappen. Vincent probeert zich aanvankelijk
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te gedragen en Stella ook. Maar als buurvrouw Irene door het ophalen van
gezamenlijke herinneringen een sfeer van vertrouwelijkheid probeert op te roepen,
gaat het mis. Stella wordt hierdoor aan Max herinnerd, die op zijn driewielfietsje in
het snelverkeer verdween, en raakt geheel van streek. Het leuk bedoelde bezoek
krijgt een minder vrolijk einde.
EVA COSSEE

Vertaald
De liberalisering onder Gorbatsjov maakte in 1987 de verschijning mogelijk van de
autobiografische roman Kinderen van de Arbat van Anatoli Rybakov. Willem
Weststeijn besprak Rybakovs opzienbarende boek in zijn artikel over wat de glasnost
teweegbracht in de Sovjetliteratuur (Boekenbijlage van 23 april). Rybakov schetst
een beeld van de Sovjetunie in het jaar 1934, een cruciaal jaar in de
Sovjetgeschiedenis: restanten van het pre-revolutionaire leven zijn nog volop
aanwezig, de grote zuiveringen zijn nog niet begonnen en er is een groot enthousiasme
in het land ten aanzien van Stalins vijfjarenplannen. In zijn beschrijving van de
Moskouse wijk de Arbat concentreert Rybakov zich op de student Pankratov, die
achter het communisme staat maar het geheel oneens is met de ongebreidelde
persoonsverheerlijking van Stalin. Het komt hem op arrestatie en verbanning naar
Siberië te staan. Zijn achterbakse klasgenoot Joera Sjarok verstaat de tekenen des
tijds beter en kiest voor een loopbaan bij de geheime politie. Ook in zijn
beschrijvingen van het Kremlin gebruikt Rybakov twee tegenpolen: de kille, duistere
Stalin en de vrolijke, extraverte Kirov. Rybakov doet geen enkele poging Stalin te
zuiveren van de verdenking dat hij de hand had in de moord op Kirov, eind 1934.
Rybakovs Kinderen van de Arbat, geschreven aan het eind van de jaren zestig, werd
vertaald door een vertaalcollectief, bestaande uit Aai prins, Gerard Rasch, Frans
Stapert en Maya de Vries, en verscheen bij uitgeverij Bert Bakker (435 p., f 47,50).
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (4)

Harry Mulisch, De elementen (De Bezige
Bij, f 34,50)
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3. (2)

A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit
een dag (Querido, f 15,-. geb. f 34,50)

4. (3)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

5. (8)

Roald Dahl, Matilda (De Fontein, f 24,50)

6. (5)

Ruiger Kopland, Herinneringen aan het
onbekende (Van Oorschot, f 14,90)

7. (6)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Ambo/Agathon, f 35,50)

8. (7)

Manen Toonder, Als dat maar goed gaat
(De Bezige Bij, f 21,50)

9. (9)

Oriana Fallaci, Een man (Bert Bakker, f
14,90)

10. (-)

Isabel Allende, Eva Luna
(Wereldbibliotheek, f 29,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (3)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

2. (2)

Wim Kan, De dagboeken 1957-1968
(Balans, f 27,50)

3. (1)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

4. (4)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

5. (5)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

6. (8)

Snoecks Almanak 1989 (Snoecks
Nederland bv, f 19,75)

7. (6)

J.M.A.H. Luns, Gelooft u mij, het was
een genoegen (Sijthoff, f 22,50)

8. (7)

Bert Molenaar, Interviewers ondervraagd
(Aramith, f 19,90)

9. (10)

Edo Sprong, Alles in de hand (Tirion, f
49,50)

10. (-)

Verrassen met yoghurt (Nederlands
Zuivelbureau, f 5,95)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
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exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn, ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Mediamystiek
De overzichtstentoonstelling in het Rotterdamse Museum Boymans-van Beuningen
van het werk van Rob Scholte (nog te zien tot 5 december) heeft een onorthodoxe
catalogus opgeleverd. Scholte moet zich hebben gestoord aan de voorspelbaarheid
waaronder de meeste catalogi gebukt gaan. In de regel presenteert zo'n catalogus
afbeeldingen van de tentoongestelde werken plus een inleidende loftuiting van de
museumdirecteur, en verder treft de koper negen van de tien keer een bonkig essay
aan van een conservator of een kunsthistoricus waarin de kunstenaar in kwestie op
omslachtige wijze wordt ingedeeld bij deze of gene stroming. Rob Scholte heeft de
braafheid van zo'n begeleidend boekwerkje willen vermijden en de samenstelling
van de catalogus in eigen hand gehouden. Net als zijn schilderijen dat zijn, moest de
catalogus een statement worden, een speelse ode aan de oppermacht van de
reproduktie en de, zoals Scholte het zelf noemt, ‘mediamystiek’. How to star heet
de catalogus die leest als een hyper-ironische proeve van zelfverheerlijking. Scholte
heeft fragmenten geplukt uit de talloze beschouwingen die over hem en zijn werk
zijn verschenen, variërend van ernstige vertogen in vaktijdschriften tot gelikte
zinnetjes uit glossy magazines.
De verwarring begint al met het omslag van How to star. In plaats van met een
catalogus denkt men te doen te hebben met een plaatjesboek van een Broadway-show
of met een thriller van Robert Ludlum. Voorts is het hoogglanspapier verruild voor
dat van de morsige Amerikaanse paperback. En wie ten slotte letterlijk zijn neus in
het boek steekt, ruikt de papiergeur die tot voorheen was voorbehouden aan
nostalgische jongensboeken-voor-lange-winteravonden zoals bij voorbeeld Dik Trom
of De Kameleon.
How to star is een soort spotmandement geworden. Door de veelheid van elkaar
tegensprekende citaten trekt het boek een lange neus naar zowel de massamedia als
de elitekunst, naar de moralistische kunstcritici en de linkmiegelige collectioneurs.
Net als in zijn schilderijen poogt Scholte in de catalogus het beeld van de unieke
persoonlijkheid van de scheppende kunstenaar te ondergraven; de ‘mediamystiek’
heeft immers iedere originaliteit uitgebannen. Is Rob Scholte een cultuurpessimist
of een oplichter, een virtuoze bezorger van speelse concepten of een slaafse
pomo-jongen met gevoel voor marketing? In de media is het allemaal wel eens
geopperd, en alles is in een vermakelijke collage terug te vinden in How to star, met
als ondertoon de minder vermakelijke strekking die zegt dat alles waar is als het maar
ergens gedrukt staat.
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De catalogus opent en besluit met een heuse hitlijst, een soort Billboard hot one
hundred van de best verkopende jonge kunstenaars ter wereld, zoals die is
gepubliceerd in het Westduitse financieel-economische maandblad Capital van
november 1987. We vinden Scholte terug op nummer 96, binnengekomen met stip;
in de nieuwe hitlijst is hij alweer verder gestegen. De kunstenaar als popster;
schilderijen in een top honderd. Kunst wordt platter dan de werkelijkheid en de
werkelijkheid wordt geregeerd door het monopolie van de media, die immers in bezit
zijn van het fenomenale machtsmiddel van de reproduktie. De catalogus laat zie hoe
kunstenaar en kitsch elkaar omarmen - maar in laatste instantie maakt Scholte er een
spannende, anarchistische omhelzing van. Want het blijft natuurlijk aan de kunstenaar
wie door wie wordt doodgedrukt. How to star is te bestellen door overmaking van
f35,- + f 5,50 portokosten op gironr. 513302 van Museum Boymans-van Beuningen.
JZ

De schrijver en zijn privacy
Je zou het bijna vergeten, maar er is een tijd geweest waarin de schrijver zich
nauwelijks in het publiek liet zien. In het buitenland mag bijvoorbeeld Victor Hugo
een openbare grootheid zijn geweest, in Nederland overheerste de bescheidenheid
op dit terrein. Toen rond 1900 voor het eerst een foto van Nicolaas Beets in zijn
studeerkamer in een tijdschrift werd afgedrukt, gingen meteen stemmen op dat dit
te ver ging: het was een inbreuk op de privacy, ook al had Beets er zelf aan
meegewerkt. Kennelijk wilde men de schrijver tegen de publieke nieuwsgierigheid
beschermen. Ook tegen brievenuitgaven maakte men bezwaar, zeker waar het ging
om zaken die niet direct met het schrijven te maken hadden. Toen de weduwe Douwes
Dekker vlak na Multatuli's dood in de jaren 1890 diens brieven uitgaf, was dit
aanleiding voor een nationaal schandaal; zulke persoonlijke gegevens in de
openbaarheid brengen, dat hoorde niet.
Dat het tegenwoordig anders is weet iedereen. Het lijkt alsof schrijvers vooral om
hun bekendheid worden gelezen. Hoe dun het werk soms ook is, de boeken-top-tiens
steken het publiek aan en al gauw wordt veel van de schrijftijd opgeslokt door publieke
werkzaamheden: voorlezingen, signeerzittingen, radiouitzendingen, et cetera. Bob
den Uyl beschreef een aantal van dergelijke bezigheden in Schrijvers worden
misbruikt (Cadans, 93 p. f 16,50). Vragen die we in de elf opgenomen stukken
meermalen terugvinden zijn: ‘Wat heeft de schrijver er allemaal aan? Wordt zijn
werk beter? Stimuleren al die bezigheden de verkoop van zijn werk?’ Den Uyl wordt
tenminste niet vrolijker als hij zich herinnert wat hem bij publiek vertoon allemaal
is overkomen, hij beschrijft het op de hem eigen melancholieke, ironische en zeer
humoristische manier: ‘Welke verwachtingen men ook heeft, ze komen zelden uit.
Aan welke onzin ik ook heb deelgenomen, er volgde geen top in de verkoopcurve
van mijn boeken. Pas een buiten-literaire gebeurtenis heeft zoden aan de dijk gezet,
namelijk het door een onbekend gebleven persoon (ik heb m'n vermoedens) in de
wereld gebracht praatje dat ik Marga Minco tegen een lantaarnpaal zou hebben
gezwiept waardoor haar sleutelbeen brak (in werkelijkheid liep ik twintig meter
achter haar toen ze over een stoep struikelde en wat ongelukkig tegen een paal
terechtkwam). Toen dit gerucht eenmaal in brede kringen was doorgedrongen, steeg
de verkoop van mijn boeken opzienbarend. Een verklaring hiervoor heb ik niet. Ik
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hoop alleen dat het nu onder slecht-verkopende literatoren geen rage wordt om Marga
Minco tegen lantaarnpalen te zwiepen.’
Niet alle stukken in Schrijvers worden misbruikt zijn even sterk. Soms zijn de
herinneringen aan ontmoetingen met andere schrijvers, aan panels, boekenmarkten,
irritante fotografen en conferenties nogal vlak. Bijvoorbeeld van zijn kennismaking
met Roland Holst en Victor van Vriesland weet Den Uyl geen aardig stuk te maken:
het blijft bij een beschrijving van iets weinig opzienbarends. Maar in ‘Hoe een
uitgever aan zijn vrouw kwam’ - over de belevenissen met een levensgevaarlijke
nymfomane - is Bob den Uyl hier en daar onbedaarlijk geestig. Zolang het nog zulke
verhalen oplevert, kan men moeilijk bezwaar maken tegen het misbruiken van de
moderne Nederlandse schrijver.
AJ

Suiker in de sla
‘Eigenlijk is juffrouw Dijkstra de schuldige,’ excuseert Johannes van Dam zich over
de hartstocht die hem in de voetstappen van de legendarische Waverley Root deden
treden. Van Dam, die zich in de culinaire journalistiek eerder opwerpt als keurmeester
dan als culi, traceert zijn ‘levenslange queeste naar de culinaire perfectie’ tot de
‘ideale croquet’ die zijn kinderjuf de familie op zondagochtend voorzette, ‘de schaal
met de oranje en blauwe bloemetjes, gevuld met een grote berg croquetten, pontificaal
voor zich uitdragend, alsof die het gebeente van een heilige bevatte’. Voor de
achtjarige Johannes moet het de eerste openbaring geweest zijn. Het verband tussen
religie en eten komt vaker aan de orde in Van Dams kookessays, die voor het
merendeel werden gepubliceerd in het maandblad Intermagazine. De ‘Schetsen uit
het leven van een leergierige lekkerbek’ zijn nu door uitgeverij Bzztôh verzameld
in Alles warm (142 p., f24,50). De luxe uitvoering ervan - met vignetten van Joost
Swarte - verraadt Van Dams oog voor het volmaakte. Tomeloze nieuwsgierigheid
kenmerkt zijn antropologische en scheikundige onderzoekingen, inderdaad een
queeste naar volmaaktheid die verre staat van het ‘gezellig kokkerellen’ zoals dat in
veel Nederlandse huisgezinnen wordt aangehangen - met voorkeur voor Brio en de
Tefalpan. Wie zulke hoge eisen stelt als Johannes van Dam kan niet anders dan in
veel teleurgesteld worden: onvermijdelijk gaan Van Dams schetsen over veel dat
vies en voos is - de Hollandse, met ethyleengas gerijpte ‘exporttomaat’ voorop, en
het gebruik van margarine als goede tweede. In zijn essays blijft Van Dam onversaagd;
hij klinkt zelfs niet ontmoedigd in het prachtige stuk over de Hollandse (in
kookboeken verzwegen, maar van moeder op dochter overgeleverde) gewoonte om
een schep suiker in de sla te doen - een even vermakelijke als voortreffelijke lezing,
gehouden voor het Oxford Symposium of Food and Taste. Een enkel detail in de
(bescheiden) receptuur beschouw ik als godslastering - een bouillonblokje in de
‘Vichyssoise’? De puurheid van prei, aardappel, boter en room bederven met
sodiumglutamaat? - maar voor het overige betoont Van Dam zich een overtuigd
gelovige.
DS
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Aan deze pagina werkten mee: Atte Jongstra, Diny Schouten, Joost Zwagerman

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Huis van hunkering door Dambudzo Marechera. Het Wereldvenster, f 24,90. Een
roman over de nachtmerrieachtige jeugd in de townships van het voormalige Rhodesië
van de Zimbabwaanse schrijver Marechera, met wie Alle Lansu kort voor diens dood
een interview had (Boekenbijlage van 21 februari 1987).
Alles warm; Schetsen uit het leven van een leergierige lekkerbek door Johannes
van Dam (BZZTÔH, f 24,50). Zevenenvijftig gastronomische essays waarin de
culinaire journalist Johannes van Dam ingrediënten, keukengebruiken en
tafelgewoonten aan een onverschrokken inspectie onderwerpt. Zie de bespreking op
deze pagina.
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Verzonken heimwee
Vervolg van pagina 8
hebben meegemaakt’, of mei ‘nu wijkt elke glans uit zijn humorvolle gezicht’?
Mijn tweede veel fundamentelere bezwaar is dat het boek een verslag pretendeert
te zijn van de veelzijdigheid van de dilemma's. Maar omdat de auteurs in feite een
boek over zichzelf hebben geschreven zien zij nogal wat facetten over het hoofd. In
hun inleiding betogen zij dat er weinig joden in de diaspora zijn die zich nooit hebben
afgevraagd of zij in Israël zouden willen wonen. Deze multi-interpretabele zin wordt
ingevuld door alleen interviews te presenteren met Nederlandse joden die ooit
daadwerkelijk overwogen naar Israël te gaan. De keerzijde is de gebondenheid met
Nederland in Israël. Dit lijkt mij een simplistisch beeld van de joodse gemeenschap.
Het is volgens mij juist zo interessant dat er joden zijn die niets met Israël te maken
willen hebben. Zijn zij zo zeker van hun integratie in de Nederlandse samenleving,
of hoe zien zij de toekomst van joden in de diaspora? Er zijn in Israël ook joden van
Nederlandse komaf die hun verleden in oorlogvoerend Europa hebben afgeschud en
geheel zijn opgegaan in hun nieuwe nationaliteit.
Kennelijk zijn mensen geselecteerd op de herkenbaarheid van hun problemen
voorde auteurs. Maar over die selectie hadden de auteurs van mij eerlijker mogen
zijn. Misschien is het de tragiek van deze kosmopolieten die nergens thuis zijn of
nergens thuis willen zijn, dat hun dilemma het zicht op de anderen heeft versluierd,
of dat zij zich deze vertekening niet bewust zijn. Dat maakt de portretten van al die
daklozen echter niet minder de moeite waard.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten
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Hofnar

Bas Heijne
In het interview dat Vrij Nederland onlangs met Alain Finkielkraut had, werd het
immense succes van zijn filosofische pamflet La défaite de la pensée (De ondergang
van het denken) min of meer tegen hem gebruikt. In dat boek ontpopt de Franse
denker zich immers als een enigszins bitse onheilsprofeet die de ondergang van het
intellectuele denken en de overwinning van de massacultuur als pijnlijke faits
accomplis voorstelt. Hoe viel zijn sombere boodschap te rijmen, vroeg interviewer
Piet Piryns hem, met het feit dat het boek met honderdduizenden exemplaren over
de toonbank is gegaan? Was dat geen teken dat het nogal meeviel met die ondergang?
Op een nogal verongelijkte toon verdedigde Finkielkraut zich door te zeggen dat de
hoge verkoopcijfers van zijn essay juist bewezen dat men het met hem eens was, dat
de strijd nog niet helemaal was verloren ‘want natuurlijk is niet iedereen ingepakt
door de massacultuur. Nog niet.’
Niet een erg sterk verweer, maar het valt wel te begrijpen. Het is voor een criticus
bijzonder moeilijk, en misschien wel onmogelijk, te aanvaarden dat hij het slachtoffer
is geworden van zijn eigen kritiek. In het beeld dat Finkielkraut schetst van de
massacultuur, een gigantische grabbelton waar iedereen naar hartelust mag graaien
en waarin alles een even grote waarde krijgt toebedeeld, heeft ook de
maatschappijkritiek grotendeels zijn betekenis verloren.
Nu de spanning tussen actie en reactie is weggevallen, nu alles an sich is geworden
en alleen nog naar zichzelf verwast, kunnen tegenstrijdigheden zonder problemen
naast elkaar bestaan en bijna achteloos met elkaar op een grote hoop worden gegooid.
Het een sluit het ander niet meer uit. Het is dan ook heel goed mogelijk dat
Finkielkrauts voornaamste doelwit, de postmoderne lifestylende yup, De ondergang
van het denken op zijn nachtkastje heeft liggen, het voor het slapen gaan aan zijn
vriendin voorleest, en het op verjaardagen zijn vrienden cadeau doet.
Sterker nog, het is zelfs waarschijnlijk. Finkielkrauts vormeloze massacultuur
heeft ook de kritiek op die cultuur opgeslorpt. Zoals op familiefeestjes steevast die
ene dolkomische oom wordt uitgenodigd, zo is ook de kritiek de dijenkletser geworden
van het hedendaagse culturele leven, even amusant als onbetekenend.
Kritiek hoort erbij, in de meest letterlijke zin. Een oliemaatschappij die door zijn
investeringen een van de steunpilaren van het Zuidafrikaanse apartheidsregime vormt,
plaatst advertenties waarin datzelfde regime fel veroordeeld wordt, zonder daarbij
in gewetensnood te komen. Een populaire omroep kan documentaires met een kritische
strekking afwisselen met schaamteloos reactionaire speelfilms zonder zich er
rekenschap van te geven dat er wellicht iets wringt. Een krant huurt een talentloze
scribent in om vijftien boeken per jaar gewetenloos en zonder onderscheid de grond
in te boren in de volle overtuiging dat men een kritische geest heeft binnengehaald.
(En wanneer de hoofdredacteur van die krant dan eindelijk het licht ziet, wordt hij
op een al even gewetenloze wijze afgetroefd met een beroep op de vrijheid van
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meningsuiting.) De polemiek is verworden tot een nostalgisch en geheel vrijblijvend
gezelschapsspel, een publiek Mens erger je niet, dat door niemand werkelijk serieus
genomen wordt, en nog het minst door de polemisten zelf. Werkelijke discussies
blijven uit of verzanden in schijndiscussies, omdat alles verwisselbaar wordt geacht,
omdat alles tegen elkaar kan worden weggestreept.
In een cultuur waarin kritiek als vast ingrediënt wordt gezien van de zaken die
bekritiseerd worden, is voor de criticus slechts de rol van hofnar weggelegd. In De
ondergang van het denken legt Finkielkraut het mechanisme bloot dat aan deze
situatie ten grondslag ligt, maar tegelijkertijd weigert hij te accepteren dat ook zijn
kritiek in de culturele grabbelton terecht komt. Finkielkraut verzet zich tegen het
inzicht dat hij, ondanks zijn goede bedoelingen, in zijn nadrukkelijke onmodieusheid
bij uitstek modieus is.
Dat is of hypocriet, of naïef. Hopelijk is het het laatste, want een zekere,
onverzettelijke naïviteit is van oudsher altijd het sterkste - en misschien wel enige wapen van de hofnar geweest. Juist door de bestaande machtsverhoudingen
hardnekkig te negeren, door zich niet neer te leggen bij de feiten, door zich in het
geheim zelf koning te wanen, weet de nar zich staande te houden.
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[19 november 1988 - Nummer 46]
Zonder distantie, teveel wierook
Een rozerode biografie van Kathleen Ferrier

Kathleen Ferrier aan de piano die ze gewonnen had, 1946

Kathleen The Life of Kathleen Ferrier 1912-1953 door Maurice Leonard
voorwoord van Elisabeth Schwarzkopf Uitgeverij Hutchinson, 274 p.
Importeur Nilsson & Lamm, f 65,65
Jannetje Koelewijn
Een van de mooiste plaatopnamen van de alt Kathleen Ferrier die ik ken is die van
het lied Der Abschied, uit Mahlers Das Lied von der Erde, dat ze in mei 1952 in
Wenen opnam, samen met de tenor Julius Patzak en dirigent Bruno Walter. Ondanks
de gebrekkige weergavetechniek klinkt haar stem sterk en krachtig, maar tegelijkertijd
zo onvoorstelbaar kwetsbaar en gevoelig dat ik er iedere keer weer door van mijn
stuk raak. Nu ik de biografie die Maurice Leonard van haar schreef gelezen heb,
word ik bij het luisteren bovendien sentimenteel: in die tijd was Kathleen Ferrier al
doodziek, en dat had ik me voorheen nooit goed gerealiseerd. Het jaar voor deze
opname (de laatste die van haar is gemaakt) was ze in het Londense University
College Hospita! aan borstkanker geopereerd, en sindsdien was het voor de artsen
die haar behandelden een wonder dat ze nog optrad. Laat staan dat ze naar Oostenrijk
vloog voor een uitputtende, acht dagen durende opnamesessie.
Als er iets was dat Kathleen Ferrier kenmerkte, dan was het haar wilskracht. De
middelbare school kon ze niet afmaken omdat ze op haar veertiende moest gaan
werken, als telefoniste op het postkantoor in Blackburn, en geld voor muzieklessen
bleef er nauwelijks over. Ze moest haar talent vrijwel op eigen kracht ontwikkelen.
In haar jonge jaren was ze een goede pianiste, maar echt succes had ze niet. En in
het begin van haar carrière als zangeres waren de kritieken nooit onverdeeld positief.
‘Het kost Miss Ferrier moeite om haar woorden helder verstaanbaar te laten klinken,’
schrijft de Manchester Guardian op 6 oktober 1942 (ze is dan dertig jaar). En hoewel

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

de criticus haar stem prachtig vindt, beoordeelt hij haar interpretatie als te vlak en
nogal karakterloos.

Verlamd
Kathleen Ferrier verdroeg zulke commentaren slecht (zoals ze aanvankelijk ook
gesprekken over, bijvoorbeeld, honoraria slecht verdroeg - ze begon te huilen zodra
ze eigenlijk met haar vuist op tafel zou moeten slaan) maar ze liet zich niet van de
wijs brengen. Pas rond haar vijfendertigste verbreidde haar roem zich wereldwijd.
Op zich is dat niet vreemd: lage vrouwenstemmen komen gewoonlijk pas rond die
leeftijd tot volle wasdom. De tragiek van Kathleen Ferrier is dat haar dagen toen al
waren geteld.
Op 6 februari 1953 trad ze voor het laatst op: als Orpheus in de Engelse versie van
Glucks Orfeo ed Euridice, onder leiding van dirigent Sir John Barbirolli. Het was
de tweede voorstelling van de vier die op het programma stonden. Na de première
hadden de kranten bol gestaan van de complimenten (‘Wonderful achievetnent’ en
‘Certain passages touched the sublime’), en Kathleen Ferrier was vastbesloten deze
serie af te maken, al was het maar om Barbirolli, met wie ze goed bevriend was, niet
in de steek te laten. Helaas: tijdens de tweede acte van de opera raakte plotseling
haar linkerbeen verlamd. Ze kon zich bijna niet meer bewegen van de pijn. Maar het
publiek merkte er niets van. Kathleen Ferrier zong door tot het einde van de
voorstelling. De volgende dag, in het ziekenhuis, bleek dat haar dijbeen was gebroken:
zo sterk waren haar botten aangetast door de straling waarmee de artsen de
voortwoekerende kankergezwellen probeerden te bestrijden.
De biograaf die het leven van iemand met zo'n onvoorstelbaar sterk karakter wil
beschrijven, van iemand die bovendien, voor zover bekend, in haar hele leven geen
vlieg heeft kwaad gedaan, bijna nooit klaagde en geen kapsones had (hoewel ze voor
allebei genoeg reden had), die biograaf moet ervoor waken dat zijn boek niet te
zoetsappig wordt. Jammer genoeg heeft Maurice Leonard dat niet gedaan. Daardoor
heeft Kathleen, The Life of Kathleen Ferrier 1912-1953 (geautoriseerd door haar
nog levende zuster Winifred Ferrier) veel weg van een hagiografie. Dat is vooral
jammer omdat de auteur met zo'n rozerode levensbeschrijving het tegendeel van zijn
doel bereikt: irritatie in plaats van bewondering. Soms gaat Leonard zelfs zo ver in
zijn verering dat hij mythen begint te scheppen. Anderhalf jaar voor haar dood,
schrijft hij, kreeg Kathleen Ferrier op een dag het overlijdensbericht van de celliste
Kathleen Moorhouse: borstkanker. Kathleen Ferrier, die bijna nooit over haar eigen
ziekte sprak, raakte in een depressie. Na dat bericht, schrijft Leonard, ging de zangeres
in haar eentje wandelen, in de dichte mist, en ze bleef treuren totdat ze onderweg
een groepje bloeiende krokussen zag. Op dat moment voelde ze zich weer krachtig
worden en besloot ze something positive te doen. Ze kocht een boek over tuinieren.
Het verhaal kan best waar zijn, maar de presentatie ervan - alsof Leonard er zelf
bij is geweest - bevalt me niet. Zonder distantie en met wierook omgeven. Toch is
Kathleen een mooi boek. Maar dat is het ondanks de schrijver, in plaats van dank
zij. Kathleen Ferrier was een buitengewone zangeres, die uiteindelijk een tragisch
leven heeft geleid, maar die ook intelligent was en veel gevoel voor humor bezat zoals uit haar brieven blijkt. Gelukkig heeft Maurice Leonard daar veel uit geciteerd.
■
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Gedicht
Zoals je soms de zon zou willen dwingen
stil te staan zodat hij nooit
over de balkonrand weg kan komen
zo zou ik het blikveld
van jouw ogen willen beperken
tot de kruipruimte achter mij aan
Zoals in dat oude verhaal de hongerige
wolven joegen door de sneeuw op
bange mensen die in een slede vluchtten
maar het niet redden daar zorgde
de fantasie van mijn vader wel voor
- en ik had kippevel omdat ik het zo
wilde, een klopjacht van lekkende tongen
die bloed moesten proeven, maar ook omdat ik
mens en wolven in mij samen voelde zo wil ik dat de tergende
vlam van de herinnering jouw ogen
gespalkt blijft houden op mij.

IDA BOELHOUWER
Uit: De nieuwe wilden in de poëzie, deel 2. Samenstelling Elly de Waard. Sara/Van
Gennep, f 27,50
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Het maffia-netwerk rond de vermoorde Kennedy's
De complottheorie na vijfentwintig jaar bevestigd
Contract on America The Mafia Murder of President John F. Kennedy
door David E. Scheim Uitgever Shapolsky Publishers New York, 480 p.,
f 51,65
Cees Wiebes
Een eind oktober uitgezonden ITV-documentaire beweerde dat president John F.
Kennedy uit de weg is geruimd door drie beroepsmoordenaars uit Marseille die
handelden in opdracht van de maffia. Iedere keer verbaas ik mij weer over het vele
nieuwe en explosieve materiaal aangaande de moord op John en Robert Kennedy
dat verschillende onderzoekers nog steeds boven tafel weten te krijgen. De aanslag
op de president in Dallas, Texas op 22 november 1963 en die op zijn broer Robert
in Los Angeles op 5 juni 1968 liggen toch al weer respectievelijk vijfentwintig en
twintig jaar achter ons. Van meet af aan is er echter rond beide aanslagen altijd een
waas van geheimzinnigheid blijven hangen en de meest bizarre speculaties circuleren
tot op de dag van vandaag.
Dit werd vooral veroorzaakt doordat de vermoedelijke dader van de moord op de
president, Lee Harvey Oswald, op 24 december 1963 voor de ogen van miljoenen
Amerikaanse televisiekijkers door de ‘vaderlandslievende’ Jack Ruby uit de weg
werd geruimd. Oswald kreeg dus nooit de kans om zich in een rechtszaak te
verdedigen en we moeten het doen met zijn veelzeggende uitspraak. ‘I am just a
patsy.’
Beide moorden werden in de afgelopen vijfentwintig jaar diverse keren grondig
onderzocht. Zowel de FBI als de commissie-Warren hebben ieder afzonderlijk een
groot onderzoek verricht. Zij kwamen beide tot de conclusie dat Oswald de enige
dader was van de aanslag op de president. Aan hun bevindingen werd echter al snel
getwijfeld en diverse artikelen en boeken verschenen waarin werd beweerd dat er
meer schutters waren. De complottheorie kreeg daardoor steeds vastere voet aan de
grond. Reden genoeg voor de openbare aanklager in New Orleans, Jim Garrison, om
in 1967 een nieuw onderzoek te beginnen. Dit liep echter al snel dood en Garrison
wist slechts een paar nieuwe feiten te onthullen.
De echte omslag kwam pas in 1975-1976 toen de Senate Intelligence Committee
van Frank Church in deze zaak ging spitten. Men kwam tot de slotsom dat zowel de
FBI als de CIA de commissie-Warren regelmatig hadden belogen en belangwekkende
informatie hadden achtergehouden. In 1976 leidde dit tot een nieuwe poging door
de House Select Committee on Assassinations. Haar voornaamste conclusie: ‘...
President Kennedy was probably assassinated as a result of a conspiracy.’ Volgens
deze commissie was waarschijnlijk de maffia (Mob) nauw betrokken bij de moord
op beide broers en had Oswald niet alleen gehandeld. Gebrek aan geld, tijd en politieke
steun uit het Congres verhinderden echter een diepgaander onderzoek.

Grondig archiefonderzoek
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De draad werd daarna opgepakt door enkele wetenschappelijke onderzoekers zoals
David E. Scheim en zijn boek is nu recentelijk verschenen. Scheim heeft zijn werk
grondig verricht. Voor zijn Contract on America. The Mafia Murder of President
John F. Kennedy heeft hij in ruim tien jaar tijd de documenten bestudeerd in alle
nagelaten archieven van de diverse officiële onderzoekscommissies. Dit
archiefmateriaal is gedeponeerd in de National Archives te Washington. De vele
volumineuze collecties aldaar enigszins kennende, moet ik Scheim alleen al alle lof
toezwaaien voor het feit dat hij het aangedurfd heeft om dit project via grondig
archiefonderzoek aan te pakken.
Scheim heeft met behulp van dit archiefmateriaal dat hij heeft aangevuld met
interviews, kranteknipsels en andere literatuur een onthullend boek geschreven.
Natuurlijk werd al langer vermoed dat de maffia en/of de CIA bij beide moorden
betrokken waren. De Mob kreeg namelijk gevoelige klappen als gevolg van de harde
misdaadbestrijding door minister van Justitie, Robert Kennedy. Daarnaast had de
omwenteling in Cuba voor een gigantisch financieel verlies gezorgd, want de
inkomsten uit de casino's en de handel in drugs vielen weg. De mislukte CIA-invasie
in de Varkensbaai op Cuba en Kennedy's weigering om na de Cuba-crisis in oktober
1962 nog verdere acties tegen Castro te ondernemen, vielen uiteraard niet goed bij
de top van de maffia. Trouwens, ook bij bepaalde secties van de CIA was Kennedy
niet erg geliefd vanwege het stopzetten van de covert actions tegen Castro. Vanaf
die tijd stamt dan ook de natuurlijke alliantie tussen maffia en CIA bij bepaalde
clandestiene operaties in Latijns- en Midden-Amerika.

Jack Ruby in zijn hoedanigheid van penoze-nachtclubeigenaar

Terug naar het boek van Scheim die zich niet zozeer op de president of Oswald
concentreert maar meer op de criminele kring rond Jack Ruby. Scheims grote
verdienste is dat hij met de harde bewijzen komt dat de maffia via Ruby nauw
betrokken was bij de moord op de president. Hij komt met een inzichtelijke schets
van het complete onderwereldnetwerk rond Jack Ruby hetgeen knap te noemen is
maar tegelijkertijd ook beangstigend. Want de maffia heeft er inmiddels voor gezorgd
dat belangrijke getuigen van beide moorden dood zijn. Vele getuigen die in Dallas
een tweede schutter zagen leven niet meer. Vaak kwamen zij op gewelddadige wijze
bij onverklaarbare ongelukken om het leven of werden zij verankerd aan een blok
beton op de bodem van een haven gevonden.
Dit lot trof ook kritische journalisten die op eigen houtje een onderzoek waren
begonnen of leden van de maffia die voor de commissie-Church verklaringen aflegden.
Met afgehakte handen (de straf van de maffia voor verraad) en in een olievat gepropt,
werden zij uit de haven van New York of Miami opgevist. Scheim toont daarom met
zijn boek tegelijkertijd aan dat hij niet bang is voor de eventuele wraak van de maffia.
Hij noemt namelijk de meeste onderwereldfiguren gewoon met naam en toenaam.
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Door die vele namen (ruim dertienhonderd persoonsnamen in de index) boet het
boek soms aan leesbaarheid in.
Het is bedenkelijk dat Scheim deze belangrijke feiten wel op tafel weet te krijgen
en officiële commissies en overheidsinstanties niet. Nu bleek al eerder dat de door
president Lyndon B. Johnson ingestelde commissie-Warren niet van de juiste
informatie werd voorzien door de FBI en CIA. Maar ook de verdere rol van de FBI
is vreemd. Men bleek vlak na de moord op de president enkele beruchte maffiosi op
de plek van de aanslag gearresteerd te hebben. Om onbekende redenen werden zij
na enkele duren door de politie vrijgelaten. Toen later bleek dat hun verklaringen
absoluut niet klopten, ging men desondanks niet tot hernieuwde arrestatie over.
Scheim toont ook aan dat de commissie-Warren er zelf zeer opmerkelijke en
merkwaardige methoden op nahield. In haar eindverslag drukt zij fragmenten van
FBI-documenten af. Het opvallende is nu dat de weggelaten delen juist informatie
bevatten over de nauwe banden van Lee Harvey Oswald en/of Jack Ruby met de
maffia. Scheim kan daarom alleen maar concluderen dat de commissie-Warren op
een ding gericht was: Oswald moest afgeschilderd worden als de enige dader en van
een groter complot was geen sprake. Een uitgangspunt dat president Johnson trouwens
al van tevoren in het geheim aan de commissie-Warren had meegegeven.
De centrale figuur bij Scheim is dus nachtclubeigenaar Jack Ruby die Oswald
absoluut niet neerschoot in ‘an act of outraged patriotism’. Zijn daad moet in het
licht van de onthullingen beschouwd worden als een ultieme poging om Oswald
voorgoed het zwijgen op te leggen. Een ordinaire maffia-afrekening, niets meer en
niets minder. Scheim dook bijvoorbeeld in het FBI-dossier over Ruby dat enkele
duizenden documenten bevatte en stelde vast dat Ruby al ruim vijfentwintig jaar een
‘zware jongen’ binnen de Mob was. En wat verklaarde de commissie-Warren in haar
rapport: ‘...it found no evidence that he ever participated in organised crime activity.’
Scheim vond dat overvloedige bewijsmateriaal dus wel. Ook bleek dat vanaf het
moment dat bekend werd dat Kennedy naar Dallas zou gaan, de telefonische en
persoonlijke contacten van Ruby met leidende onderwereldfiguren als Carlos Marcello
en Sam Trafficante sterk toenamen. Beide heren hadden binnenskamers al meermalen
verklaard dat de Kennedy's uit de weg geruimd moesten worden. Marcello verleide
een ‘zakenrelatie’ dat hiervoor een outsider gehuurd zou worden. Dan is het ook niet
vreemd dat op 22 november 's ochtends vroeg Oswald en Ruby samen gezien werden
aan een tafeltje in een eetgelegenheid. De FBI werd over dit alles trouwens getipt
maar men reageerde niet.
Ook de moord op Robert Kennedy door Sirhan Sirhan schrijft Scheim toe aan de
maffia. Sirhan bleek geen Palestijnse activist te zijn maar iemand die een duidelijke
band met de onderwereld had. Hij trad waarschijnlijk op als hired killer. Ook
interessant is Scheims bewering dat Sirhan vermoedelijk niet de fatale schoten heeft
afgevuurd. Hij stond vlak voor Kennedy en de dodelijke schoten kwamen volgens
het rapport van de lijkschouwer van achteren. Daarnaast zijn er dertien schoten
afgevuurd en Sirhans pistool kon slechts acht patronen bevatten. De tweede
moordenaar is waarschijnlijk veiligheidsagent Thane Eugene Cesar die achter Robert
Kennedy stond. Het was Kennedy zelf die in een laatste reflex de das van Cesar
afrukte en liggend op de grond in zijn handen hield.
Door het maffianetwerk rond Jack Ruby bloot te leggen heeft Scheim een
belangwekkende bijdrage geleverd, alhoewel de persoon van Lee Harvey Oswald
helaas wat onderbelicht blijft in zijn studie. Desondanks heeft hij een flinke tip van
de sluier weten op te lichten waarvoor hij alle mogelijke lof verdient. Terecht dringt
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Scheim aan op een heropening van het onderzoek naar de achtergrond van beide
moorden. Hij hoopt ook dat de archieven van het Los Angeles Department nog enig
licht in deze zaak zullen brengen. Ze werden begin 1987 overgedragen aan de
California State Archives en zouden in 1988 opengesteld worden voor
wetenschappelijk onderzoek. Afgelopen zomer berichtte de Los Angeles Times dat
honderden belangwekkende dossiers over de moord op Robert Kennedy ontbraken
in die politie-archieven. Niemand weet waarde stukken gebleven zijn. Eerlijk gezegd,
na lezing van Scheims boek verbaast het me niet.
■
‘Contract on America’ is als ‘De maffia vermoordde president Kennedy’ verschenen
bij uitgeverij Centerhoek, f 27,50
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
De onzichtbare speler door Giuseppe Pontiggia. Vertaling Geraldine Raap. Goossens,
f 29,50. Roman over een professor in de rol van detective.
Spaans bordeel door Rudi Hermans. Conserve, f 29,90. Roman over de ontluistering
van een modelgezin.
Tussen Amsterdam en Tel-Aviv door Judith Herzberg. Van Gennep, f 27,50.
Artikelen, brieven en persoonlijke notities over Israël.
De gevangene door Ton van Reen. Goossens, f 17,50. Kleine roman overeen
oorlogsinvalide.
De vlucht naar voren door Boude wijn van Houten. Manteau, f 27,90. Roman.
Recht en moraal door Jürgen Habermas. Kok-Agora, f 24,90. Lezingen over de
vraag of de moraal privé-aangelegenheid is, dan wel een zaak van de overheid.
Crisis en innerlijke groei door Johan Cullberg. Ambo, f 29,50. Een psychoanalytische
benadering van levenscrises, gezien als noodzakelijke voorwaarden voor persoonlijke
ontwikkeling en zelfkennis.
Een zachtmoedig mens door Sera Anstadt. Bzztôh, f 34,50. Roman.
De knuppel in het hoenderhok, samengesteld door Koos Hageraats. Sijthoff, f
29,50. Een bloemlezing literaire polemieken.
Vlaamse pastorale door Bert Popelier. Manteau, f 29,90. Gedichten. Het obscene
Vlaamse landleven in neomiddeleeuwse herdersliederen.
Drie vertellingen door Gustave Flaubert. Veen (gebonden) f 34,50. Een eenvoudig
hart. De legende van de heilige Julianus de gastvrije en Herodias, vertaald door Hans
van Pinxteren.
Het hart op zak door Christine Aventin. Manteau, f 19,90. Roman waarmee de
zestienjarige Aventin debuteerde bij Mercure de France.
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Het bleekblauwe handschrift van een vrouw door Franz Werfel. Dedalus
(gebonden) f 34,90. Novelle, geschreven in 1938-1940, spelend in het vooroorlogse
Oostenrijk.
Rosapenna door Ola Bauer. De Geus/Libertas, f 32,50. Roman over Noord-Ierland.
Een wereldreis in 1893 door Marcellus Emants. Veen, serie Op schrijvers voeten,
f 19,90. Schetsen over Emants' reis door Brits Indië, China, Japan en Amerika.
Francie's Harlem door Louise Meriwether. Furie, f 29,75, Roman, spelend in het
Harlemgetto in de crisistijd van de jaren veertig.
De Bananenoorlog door Karl Heinz Poppe. De Geus/Libertas, f 32,50. Historische
roman over de burgeroorlog (1954) in Guatemala.
Een tijdelijke schuilplaats en andere verhalen door Mary Gordon. Veen, f 24,90.
Twaalf verhalen over de drang om veilig te zijn tegenover de bedreigende
buitenwereld.
Sideraal Amerika door Jean Baudrillard, Duizend & Een, f 31,-. Een Franse
intellectueel over Amerika als vulgaire, gerealiseerde utopie, ‘de vooravond van het
lot van Europa’.
De gewraakte zeeman door Yashar Kemal. In de Knipscheer, f 45,-. Grote Turkse
roman ‘over mythe en werkelijkheid’.
De dood van Napoleon door Simon Leys. Kritak/Meulenhoff, f 26,50. Historische
fabel, het literaire debuut van de Belgische sinoloog Leys.

Verscheurd tussen Wuppertal en Haarlem
‘De zondagsjongen’: een kleine kroniek van kinderleed
De zondagsjongen door Cherry Duyns Uitgever Thomas Rap, 172 p., f
24,50
Diny Schouten
‘Ik haat mensen die gaan vertellen over hun ongelukkige jeugd en daar van alles aan
ontlenen. Dat haat ik echt. Ik heb geen ongelukkige jeugd gehad,’ verklaarde
televisiejournalist Cherry Duyns fel en ferm tegenover zijn interviewster Emma
Brunt. De bijzondere gelegenheid van Duyns' debuut als schrijver vormde de
aanleiding voor zijn profilering in Elsevier. Het interview was het boek vooruit, zodat
wie aan De zondagsjongen begint, gewaarschuwd kan zijn: de schrijver wenst afstand
te nemen tot zijn personage (‘Anton Berg, dat ben ik niet’), en het gebod is derhalve
om het boek niet te lezen als des schrijvers hoogsteigen goudmijn aan juveniel
ongeluk. Veel helpen doet zo'n verzekering overigens niet; in het interview wordt
niet verborgen dat de tussen Haarlem en Wuppertal verscheurde jeugd van ‘Anton
Berg’ op mogelijk wat kleine verfraaiingen of schilderachtiger accenten na, dezelfde
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is die Duyns in het eigen verleden kon aanboren. Het inwilligen van het verzoek om
De zondagsjongen niet als ‘autobiografisch’ te lezen wordt zo niet meer dan een
formele beleefdheid, waarbij er overigens geen reden is om die niet tegenover de
schrijver in acht te nemen.
Toch is ook zonder voorkennis De zondagsjongen evident het boek van een
debuterend zondagsschrijver, waarin het strijk en zet de eigen wonden zijn die worden
gelikt - schrijvers van wie men eerlijk gezegd ook niet zo gauw een tweede roman
verwacht: ze schreven hun hart te zichtbaar in het eerste uit. Het woord amateuristisch
hoeft hier niet te vallen. Nog niet lang geleden bewezen Rudi van Dantzig (Voor een
verloren soldaat), en Freek de Jonge (Zaansch veem) dat je om schrijver te zijn niet
speciaal hoeft te hebben doorgeleerd. In professioneel opzicht - als voormalig Haagse
Post-journalist - is Duyns trouwens minder buitenstaander dan zij. Duyns
professionaliteit is af te lezen aan de ingehouden stijl van De zondagsjongen, dat
daarmee een kleine kroniek van oorlogskinderleed werd.
Uit angst voor al te lekker-zielige effecten waartoe het genre al gauw uitnodigt,
hield de schrijver zich zichtbaar in. Voor een groot deel speelt De zondagsjongen
zich af in het kriegsheschddigte Duitsland van vlak na de Tweede Wereldoorlog. De
kaalheid van zijn registraties, vooral van restanten nazidom als haat tegen tommies
en beleden onschuld aan medeplichtigheid ten aanzien van oorlogsagressie en
volkerenmoord, doet vermoeden dat Duyns afkeek bij Armando, met wie (‘omdat
we allebei gepreoccupeerd zijn met de oorlog’) hij een band heeft. Die
stijlverwantschap doet zelfs het vermoeden rijzen dat het Duyns met zijn heftige
ontkenning dat hij zuivere autobiografie schreef eigenlijk om iets anders te doen is.
Ik vermoed: erkenning van de genomen afstand ten opzichte van het wat neergedrukte
jongetje Anton, een afstand die soms zelfs zo groot is dat je het idee hebt eerder met
‘een reportage’ dan ‘een roman’ te doen te hebben. Is het omdat de schrijver zijn
verhaal met droge ogen wilde kunnen doen? Omdat er heel weinig vrolijks is aan
dat verhaal, klinkt het Latijnse motto dat hij ervoor koos (In hilaritate tristis, in
tristitia hilaris) raadselachtig, maar de bedoeling zal toch zijn geweest om de
droevigheid niet loodzwaar te laten drukken: niet op de jonge Anton, niet op de lezer
en niet op de schrijver.

Divan
Die lichte toon houdt Cherry Duyns, vooral in het begin van het verhaal, goed vol.
Het kan zijn dat het wat al te erg voor de hand ligt, om de ‘opmerkelijke identificatie’
die de adolescent Anton Berg vertoont ‘met zowel de daders als de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog’ te laten beginnen op de divan van de psychiater, en als
syndroom klinkt het wel erg gewichtig. Maar de ‘dokter voor zielsziekten’ bij wie
Anton zich weerspannig vervoegt voor een attest om onder de dienstplicht uit te
komen, wordt met enige weerzin neergezet als een voortvarende en daarom enigszins
afschrikwekkende dame. Dat houdt de larmoyantie op afstand en ontdoet Bergs
dubbele identificatie van een teveel aan dramatiek en interessanterigheid. Het spoor
is daarna uitgezet: vanuit nóg weer twintig jaar later reconstrueert Duyns' ‘Anton’
de Duitse en Hollandse elementen die zijn dubbele identiteit hebben gevormd, neemt
ze in de hand, en legt ze, als ware het een verzameling merkwaardige steentjes, in
de volgorde die ze hun betekenis geeft - maar al die tijd was het patroon natuurlijk
al zichtbaar in de ene scène met de zieledokteres, wat het leuk maakt om naar bladzijde
één terug te keren om te zien dat niets zomaar toevallig was.
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Cherry Duyns
BERNADETTE HOOGLAND

De zondagsjongen presenteert de kindertijd als legpuzzel, met flarden halfvergeten
kinderversjes die de aaneenschakeling van associaties bepalen. Het heet
‘caleidoscopisch’ om het zo te doen en Duyns vertoont er fraaie figuren mee,
gebruikmakend van ongezochte sprookjeseffecten die hij telkens met andere belichting
projecteert: een grootvader ‘die als antipodist het gewicht van twaalf volwassen
mannen verdroeg’, een vader die ‘de tovermeester’ heet, het lilliputtersvrouwtje
Angelika voor wie Anton ‘mein Prinz’ is, een grootmoeder die ‘breed is als twee
vrouwen’, een tragisch-mysterieuze oom Otto die in Rusland krijgsgevangen zat,
een buurman met een eng glazen oog.
Sprookjesachtig, maar tijd en plaats (Wuppertal in het begin van de jaren vijftig)
maken veel ook raadselachtig en beklemmend. Jeugdjaren tussen het puin van
stukgeschoten huizen waarin de jongen nog de aanwezigheid van doden voelt,
doorgebracht temidden van door haat tegen buitenlanders vervulde klasgenootjes
(tussen wie de achtjarige Anton door de scheiding van zijn Hollandse vader en Duitse
moeder plotseling wordt geplaatst) - het is aangrijpend materiaal van de orde der
kinderboekendroevigheid. Daartegen biedt Duyns' onsentimentaliteit als verweer
ternauwernood voldoende bescherming, maar vaak genoeg lukt het hem om
vrolijkheid te scheppen uit droefenis: de kleine Anton die uit de grootheid van zijn
misverstand dat zijn vaderland door de watersnoodramp geheel is verzwolgen, een
Hilfe für Holland organiseert, is vertederend grappig.
Volmondig prachtig is De zondagsjongen helaas niet. Duyns' overgevoelige
onsentimentaliteit gaat soms zover dat de stijl er hier en daar stakerig van werd,
terwijl veel onder elkaar geplaatste korte zinnetjes weer wél naar dramatische effecten
lijken te streven. Mislukte effecten soms, want niet altijd vallen de associaties met
Ot en Sien te onderdrukken:
Mijn moeder spreekt nooit over de oorlog.
Nooit uit zichzelf.
Zij wil er ook niets over horen, voor haar
hoeft niets opgehelderd te worden.
Niets verklaard.
Alsof de oorlog niet heeft plaatsgevonden,
alsof haar leven er niet door verhogen is.
Ik vraag haar vaak zich te herinneren.

Het drama werd vreemd genoeg ook niet onderdrukt in de passages waarin je gehoopt
had dat het daar juist wél gebeurd was. Daar waar de twintigjarige Anton, die uit
onbegrepen nieuwsgierigheid met een bus vol ex-vervolgden Auschwitz bezoekt moest er meer over gezegd worden dan dat ‘het bloed er in de grond is weggezakt’?
Dat is al te veel gezegd, maar Duyns vult het verslag nog aan met te veel details
waarover hij zijn mond had moeten houden. Ze pleiten hem niet vrij van zucht naar
spanning en sensatie. Raar dat een schrijver, die zowat een heel boek lang het valse
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sentiment buiten de deur weet te houden, dat monster precies daar binnenliet waar
hij extra op zijn qui-vive had horen te zijn.
■
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Fratsen van een handelsreiziger
‘Alles moet weg’, een uitgekiende schelmenroman
Alles moet weg door Tom Lanoye Uitgever Bert Bakker, 267 p., f 29,90
Joost Zwagerman
De twee meest spraakmakende jonge schrijvers uit Vlaanderen, Herman Bnisselmans
en Tom Lanoye, beschikken beiden over de gezonde eigenschap flink wat weerstand
op te wekken. De sluimerende ergernis rond de persoon van Lanoye heeft te maken
met de grote populariteit die hij heeft verworven met zijn theaterprogramma's en
televisieoptredens. Vooral zijn one-man-show In de piste was - en is - een doorslaand
succes, en literatoren van het wat meer mummelende soort zijn van mening dat die
mediagenieke Lanoye met al zijn bravoure en flamboyantie toch eigenlijk geen échte
schrijver kan zijn. Schrijvers, zo luidt nog steeds de tenenkrullende communis opinio,
behoren immers dag in dag uit keurig achter hun bureau te zitten in plaats van Sonja
Barend te woord te staan en grollen uit te halen voor de VPRO-televisie. Wat in het
geval van Lanoye echter vooral de tanden doet knarsen bij degenen die hem minder
welgezind zijn is het feit dat hij mét zijn reeks van activiteiten al met al produktiever
is dan de meeste van zijn mokkende leeftijdgenoten in de letteren. Hoewel Alles moet
weg omstandig wordt gepresenteerd als Lanoyes romandebuut, is het toch al zijn
vijfde publikatic in zes jaar lijd. Alles moet weg is voorafgegaan door onder andere
de gedichtenbundel In de piste (1984), de pamfletten Rozegetir & maneschijn (1983),
Het cirkus van de slechte smaak (1986) en de bundel verhalen Een slagers zoon met
een brilletje (1985).
Nu is het zo dat wie Lanoyes werk leest niet voorbij kan gaan aan de indruk dat alles
zonder veel moeite lijkt te zijn neergeschreven. Vooral het proza in Een slugerszoon
met een brilletje kenmerkt zich door een grote vaart en een af en toe opduikende
virtuositeit waarvoor, zo lijkt het, weinig bloed, zweet en tranen hoeven te worden
vergoten. Echt zwaarwichtig wordt Lanoye nergens, wél toont hij een groot gevoel
voor drama en burlesken en bedient hij zich van velerlei genres: of het nu de
vertelling-uit-éénstuk of een uit fragmenten opgebouwde tekst is, nooit ontbreekt er
de suggestie van schrijversgemak, van vertellerselan. En zonder hem nu eenzelfde
grootheid toe te dichten, kan Lanoye in zijn grootspraak en vermeend gemak van
schrijven vergeleken worden met Harry Mulisch. Want Mulisch is er natuurlijk dé
absolute meester in om de suggestie te wekken dat hij met evenveel plezieren gemak
een boek schrijft als dat hij het onrecht van rechtse dictaturen bestrijdt of puffend
aan zijn pijp door de Leidsestraat banjert, ondertussen de compositie van de wereld
blootleggend. Dit zorgvuldig geconserveerd gedrag speelt ongetwijfeld een rol
wanneer men Mulisch het predicaat ‘handig’ toedicht, zoals recentelijk in Het Parool
Robert Anker deed in zijn bespreking van diens jongste roman De elementen - alsof
Mulisch, in plaats van een van Nederlands grootste schrijvers van deze eeuw, een
verkoper van tweedehands auto's is. Welnu: wat men Mulisch in het groot aanwrijft,
verwijt men Lanoye in het klein.
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De elementenOp dreef
Maar terug nu naar waar het hier om gaat, Lanoyes eerste roman Alles moet weg en ik zal zijn monkelende opponenten onmiddellijk hun illusie ontnemen door te
vermelden dat Lanoye ook in zijn roman op dreef is. Alles moet weg vertelt de
tragikomische wederwaardigheden van de tweeëntwintigjarige Tony Hanssen, de
student rechten die handelsreiziger wil worden. Tony hangt zijn studie aan de wilgen
en schaft zich een bestelwagen aan, een Ford Transit, om vervolgens Vlaanderen
rond te reizen in de hoop allerlei goederen aan gewillige klanten te slijten en hiermee
kapitaal te vergaren. Natuurlijk is Tony's nieuwe loopbaan de aanzet tot een reeks
van schandelijke mislukkigen en hilarische nederlagen. Maar Tony blijft overtuigd
van het feit dat ‘mensen overal hetzelfde (zijn), ze doen niets liever dan kopen. En
op het platteland zijn ze nog meer hetzelfde dan elders.’
Tony mijdt dus de grote stad en komt in de landelijke contreien van Vlaanderen
in aanraking met potentiële klanten - althans, dat is zijn hoopvolle vermoeden. Als
gezegd loopt iedere poging van Tony uit op een debacle. Zo is er bijvoorbeeld zijn
plan een espressomachine te slijten aan Dikke Freddie, de eigenaar van Feestzalen
Memlinc. In plaats van de espressomachine van de hand te doen verstrikt Tony zich
in onontwarbare leugens omtrent zijn identiteit; Dikke Freddie heeft zijn halfzachte
poging tot oplichting door, zodat Tony noodgedwongen op een bruiloft in een van
de feestzalen belandt. Vervolgens ontspint zich een kolderieke aaneenrijging van
hele en halve misverstanden die sterk doen denken aan de avonturen die Heere
Heeresma heeft opgetekend in Geef die mok eens door. Jet, een novelle waarop Alles
moet weg lijkt te zijn geïnspireerd. En passant toont Lanoye ook nog eens dat de
inborst van sommige Vlamingen heden ten dage even dubieus is als die van
vijfenveertig jaar geleden. Antoine Verbiest bijvoorbeeld, de vader van de bruid en
politiecommissaris, stoot een nationalistische taal uit die niet zou misstaan in een
denkbeeldig vervolg op Hugo Claus' Hef verdriet van België. En als Tony, die leugen
op leugen stapelt, voor deze Antoine verzwijgt dat hij een ordinaire vertegenwoordiger
is en zich voordoet als lid van de paracommando's van het Belgische leger duurt het
niet lang of Antoine roept Tony uit tot held van de bruiloft. Volgens hem is Tony
‘een dappere en onversaagde kerel (...) die (...) in de Kongo, bij een geheime actie
van de geheime dienst van onze Nationale Strijdkrachten, die negers eens goed op
hun kloten zal geven. Opdat ze opnieuw hun plaats zouden kennen.’ Waarop De
Vlaamse Leeuw wordt aangeheven, en het tijd wordt voor Tony er nu toch echt
tussenuit te knijpen...

Tom Lanoye
JAN LANKVELD

Waar de Ford Transit Tony ook brengt, verkocht wordt er niets, niks, niemendal.
Zo poogt hij op een veemarkt twee jonge en volgens Tony domme boeren twee ton
kalk aan te smeren. De twee boeren, allesbehalve dom en midden in een hectische
discussie over de mogelijkheid van een Palestijnse staat in het Midden-Oosten,
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ontmaskeren de overmoedige Tony al gauw, want ook ten overstaan van de twee
boeren denkt hij slechts met behulp van leugens produkten te kunnen slijten. En ook
hier dient hij zijn snor te drukken. Gelukkig put Tony wat schamele troost uit het
schrijven van brieven aan zijn vriendje Soo en aan een bizarre wijze van masturbatie.
Vlak voor het slapen gaan neemt Tony onveranderlijk een soort Boeddha-houding
aan en plaatst hij zijn voetzolen om zijn geslacht: ‘Ten lange leste bevochtigde hij
zijn lid met speeksel, en daalde neer op de kom zijner voeten als een vogel op zijn
nest. Hij stootte met zijn lenden, en zijn verbeelding deed de rest.’
Tony leidt als vertegenwoordiger een eenzaam leven, en pas als Andreeke met de
Harley Davidson zijn pad kruist, krijgt hij er een kameraad bij. Uitvoerig (misschien
iets té uitvoerig) wordt Andreekes levensverhaal uit de doeken gedaan. Andreeke
blijkt van de ene gevangenisstraf in de andere te zijn gerold, iets wat hoofdzakelijk
het gevolg is van zijn haat jegens banken: ‘Het zijn de banken die alles naar de kloten
helpen,’ volgens Andreeke. ‘Ze zitten maar op hun gat op dat geld. In plaats van er
iets mee te doen.’ Tony helpt Andreeke met het dumpen van gestolen goederen en
laat zich ten slotte ompraten tot het plegen van een bankoverval. Het spectaculaire
en treurige verloop van deze overval zal ik hier niet verklappen;, wél is inmiddels
duidelijk dat de eens zo optimistische Tony diep gezonken is en in alles heeft gefaald.
Niet alleen zijn criminele uitspatting is daarvan het bewijs, ook de filosofische toon
die hij ineens in zijn brieven aan vriendje Soo aanslaat, luidt een zwartgalligheid in.
De diepzinnigheden over tijd, geld en religie die Tony debiteert in deze brieven
worden afgewisseld met een opsomming van gestolen goederen. Als Tony uiteindelijk
in zijn Ford Transit een kanaal inrijdt en daarna de benen neemt naar Nederland, is
het uit met zijn verkopersfratsen. De lezer heeft op dat moment een schelmenroman
van het zuiverste water achter de kiezen.

Spitse overpeinzingen
Tom Lanoye betoont zich in Alles moet weg opnieuw een gedreven verteller, al had
het hier en daar wel wat bondiger gekund. Soms lijkt Lanoye wat al te verzot op zijn
hilarische vondsten en besteedt hij te veel pagina's aan kolderieke verwikkelingen
die door hun wijdlopigheid aan kracht inboeten. Ik denk hierbij vooral aan het
hoofdstuk waarin Tony een aftandse en op sterven liggende dame haar juwelen
afhandig wil maken, met als onvermijdelijke afloop dat de bedrieger bedrogen wordt.
Vanaf het allereerste begin van dit avontuur ziet de lezer deze bui al hangen, maar
Lanoye trekt er meer dan dertig pagina's voor uit om een en ander uit de doeken te
doen. Dit euvel deelt hij met Herman Brusselmans die in zijn laatste roman Zijn er
kanalen in Aalst? bij tijd en wijle ook niet van ophouden weet. Maar anders dan
Brusselmans besteedt Lanoye veel aandacht aan een uitgekiende romanstructuur. In
Alles moet weg worden de avonturen afgewisseld door spitse overpeinzingen (Tony's
gefilosofeer over Tijd; zijn lofzang op het fenomeen autosnelweg). En in laatste
instantie gaan Tony's brieven aan zijn geliefde Soo niet alleen over kopen en verkopen
maar ook over leven en dood en, vooral, over schrijven en lezen. Tony's obsessie is:
de kunst van het verkopen, een kunst die als ik het goed heb begrepen overeenstemt
met Lanoyes opvatting van de kunst van het schrijven. In de woorden van Tony in
een brief aan Soo komt dat neer op het volgende: ‘Je moet je slachtoffer doen dromen
zonder dat hij beseft dat hij droomt. Zeker, hij moet doordrongen worden van de
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voordelen van het aangeboden goed. Maar die voordelen moeten hem overrompelen
in hun zuivere, meest abstracte vorm.’
Hoe zuiverheid en abstractie kan worden verramsjt door hebzucht en ambitie, ook
dáárover gaat Alles moet weg.
■
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Brieven

Irina Grivnina
In de Boekenbijlage van 14 oktober stond een zeer lovende kritiek van Sasza Malko
over Wie bent u mijnheer Gorbatsjov. De keerzijde van perestrojka en glasnost van
Irina Grivnina. Het is mij een raadsel hoe Malko tot zijn zo positieve oordeel is
gekomen. Er staan zeker vele scherpe observaties en terechte kritieken in het boek,
maar toch niet genoeg om de twijfel bij even zoveel andere passages weg te nemen.
Het zo lang mogelijk verzwijgen van de ramp in Tsjemobyi was inderdaad
allesbehalve glasnosterig, maar ook nauwelijks Sovjet. Ook in het Westen wordt als
het maar even kan een milieuramp in de doofpot gestopt. Dat de Sovjetunie hierop
wees, is inderdaad propaganda en zegt niets over de ramp in kwestie, maar het is ook
toevallig gewoonweg waar.
Volgens Grivnina was Gorbatsjov tijdens zijn Komsomol-periode een stalinist,
en eens een stalinist, altijd een stalinist. Dat Gorbatsjov een stalinist was vroeger is
geen geheim, dat kwam al uit Medvedevs biografie naar voren. En misschien is hij
het inderdaad nog steeds. Maar de bewijsvoering is zwak. Het enige dat Grivnina
noodzakelijk acht om haar mening te staven is een interview met een oude
studiegenoot van Gorbatsjov, Zdenek Mlynar. Deze zei: ‘Gorbatsjov was een stalinist’,
om daar echter gelijk op te laten volgen: ‘Maar dat waren wij allemaal in die tijd.’
Mlynar was luttele twintig jaren later een der meest gezaghebbende figuren van de
Praagse Lente, dus nauwelijks meer een stalinist te noemen. Waarom zou Gorbatsjov
dat na veertig jaar dan nog wel zijn?
Als antwoord op Gorbatsjovs verklaring dat de kapitalistische landen niet in staat
zouden zijn het nationale vraagstuk op te lossen, schrijft Grivnina (met een duidelijke
hint naar het treurige lot van de Krim-Tataren): ‘Inderdaad. Moet u zich eens
voorstellen wat voor een tumult er in Amerika (en overal ter wereld!) zou zijn
ontstaan, als de Amerikaanse regering in 1941 bijvoorbeeld alle in Amerika wonende
mensen met een Duits klinkende naam had opgepakt en naar Alaska had gebuurd.
(...) En veronderstel dat die mensen nu, meer dan veertig jaar na de oorlog, nog altijd
in Alaska zouden wonen. Nou ja, eigenlijk is het onmogelijk dat de Amerikaanse
regering zelfs maar op zo'n idee zou komen, laat staan dat dit uitgevoerd had kunnen
worden in een land dat over een vrije pers beschikt.’ Zoiets is inderdaad de Duitsers
niet overkomen.
De Japanners waren echter wat minder gelukkig en ook de bewoners van de
Bikini-atol zullen Grivnina's woorden niet onweersproken laten, om over de paar
overlevenden van Amerika's oorspronkelijke bewoners nog maar niet te spreken.
Tegen al die zaken is in Grivnina's vrije pers slechts mondjesmaat of veel te laat
protest gerezen, en die pers heeft al die zaken in ieder geval niet kunnen verhinderen.
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Ik deel Grivnina's wantrouwen tegen Gorbatsjov, een wantrouwen dat sinds de
machtsuitbreiding een maand geleden alleen maar groter is geworden. Maar haar
ridicule scheiding West is goed en Oost is slecht verwerp ik ten zeerste.
Nijmegen
Leo van Bergen

Bas Heijne en Finkielkraut
De postmoderne kritiek cijfert zichzelf weg. Dat gaat bijvoorbeeld zo: Bas Heijne
is in zijn stukje over het succes van het boek van Finkielkraut hypocriet of naïef. Hij
realiseert zich blijkbaar niet dat zijn kritiek op de kritiek ‘in zijn onnadrukkelijke
onmodieusheid bij uitstek modieus is’. Ergo ook hij moet accepteren dat zijn kritiek
in de culturele grabbelton terecht komt. ‘Het is voor een criticus bijzonder moeilijk,
en misschien wel onmogelijk, te aanvaarden dat hij het slachtoffer is geworden van
zijn eigen kritiek,’ schrijft slimme Bas. Ik zou zeggen: probeer dat toch maar eens,
jongen.
Ondergetekende wil niet slachtoffer, hypocriet of naïef, en al helemaal niet modieus
door onmodieusheid zijn, en verwijst daarom wijselijk alleen nog maar naar zichzelf:
Den Bosch
Paul Janssen

Thrillers
Ross Thomas is een Amerikaanse schrijver die zich in schelmenromans specialiseert.
Ook in zijn nieuwe boek Out on the Rim (Arrow, f 18,75) vervullen innemende
oplichters de hoofdrol. De bedoeling is dat een Filippijnse opstandeling zich voor
vijf miljoen dollar laat verlokken zijn kalashnikov erbij neer te gooien en zich in
Hongkong te vestigen. Een oudere Amerikaanse geleerde die nog met de opstandeling
tegen de Japanners heeft gevochten wordt als boodschapper ingeschakeld. Op zijn
beurt laat hij zich bijstaan door Artie Wu en Quincy Durant, een duo dat Thomas al
eerder liet optreden en dat zich door oplichting en aanverwante activiteiten in leven
houdt. Voor de seks, maar misschien nog wel meer voor het geld, wordt er ook nog
een dame lid van het groepje en een manusje-vanalles maakt het geheel compleet.
Het bekende gekkenhuis dat Thomas zo graag schept, kan dan gaan draaien. Al gauw
is het verhaal een onontwarbaar geheel geworden waarbij hoofdzaken, bijzaken,
persoonlijke belangen van de hoofdrolspelers en de intrige allemaal aandacht vragen.
De grote kracht van Thomas is het schilderachtige detail, de scherpzinnige observatie
en de volstrekte natuurlijkheid waarmee elke absuriditeit in het verhaal wordt gebracht.
Van de Filippijnen wist de geleerde vroeger niets, behalve dat een Filippino in San
Diego hem als kind leerde jojoën. Maar dat was voor de tijd dat hij ontdekte dat het
leven naast de jojo ook masturbatie, Lucky Strike en meisjes, en wel in die volgorde,
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had te bieden. Voor de vaart van het verhaal doen die herinneringen volstrekt niet
ter zake, voor het genieten ervan wel.
In Antwerpen werkt Jean-Pierre Willems als privé-detective. Hij werd bedacht door
Bart Holsters, een Vlaamse Belg. In Koude kunstjes beleeft hij zijn derde avontuur
(Manteau, f24,90). Willems heeft een oude kennis een pistool geleverd en nu heeft
de man zogenaamd zelfmoord gepleegd. Dat brengt Willems in de problemen met
de politie en hij besluit de echte toedracht uit te vissen. Van een echt spannend verhaal
is geen sprake door de satirische toon waarop het verhaal wordt verteld en door het
gebrek aan realisme waarmee de personages worden beschreven. In de verte lijkt
Holsters als schrijver op Carter Brown, een pulpschrijver van bijvoorbeeld de
avonturen van politieman Al Wheeler. Grappen, actie en dames die wat willen zijn
belangrijke ingrediënten van dit soort boeken. Willems is geen man van de wereld,
maar een stoethaspel die daardoor vertedering hoopt op te roepen. Als dat mislukt
heeft hij ook nog enige gemenigheid achter de hand. Zijn belevenissen zijn gezellig
leesvoer.
Joseph McNamara is de enige commissaris van politie met een doctorstitel van de
Universiteit van Harvard. Dat staat trots vermeld in de korte biografie van de auteur
achterin Fatal Command (Fawcett, f 13,95), de tweede politieroman over
recherchechef Fraleigh. De lezer hoeft niet bang te zijn dat de universitaire
achtergrond van de schrijver de toon van het verhaal bepaalt. McNamara vindt het
veel leuker om het over seks en de vrouwtjes te hebben en over het schuim dat maar
vrij in onze maatschappij rondloopt. Fraleigh is in dit verhaal verkast naar een nieuwe
baan in Silicon Valley samen met zijn twee ondergeschikten, een intellectueel en
een bruut. Je komt maar zelden een rechercheur tegen die zoveel naspeuringen doet
onder de rokken van vrouwen en tegelijkertijd weet dat seks en liefde geen
synoniemen zijn. Fraleigh heeft vermoedelijk van zijn vader niet alleen geleerd waar
de kinderen vandaan komen, maar ook dat vrouwen behoefte hebben aan een goed
gesprek en een man die hen begrijpt. Ondertussen raakt de zaak van de corrupte
burgemeester behoorlijk op de achtergrond. Dat komt gedeeltelijk ook door zijn
nymfomane echtgenote.
William Marshall is een Australiër die eerder een serie politieromans schreef die in
Hongkong speelde. Voor Manila Bay (Penguin, f 17,50) heeft hij een ander eiland
uitgezocht. Zoals de titel al aangeeft, speelt dit verhaal op Luzon, het eiland waarop
de hoofdstad van de Filippijnen ligt. Alles begint met een hanengevecht, waarbij de
favoriet ‘Battling Mendez’, een eenogige haan met een valse poot, dreigt te verliezen.
Dat loopt uit op een avontuur met krankzinnige belevenissen van drie politiemannen.
Luitenant Felix Elizalde krijgt de zaak van het hanengevecht toegewezen. Ondertussen
is sergeant Jesus-Vincente Ambrosio aan het bedenken hoe hij een overvaller die het
op de inkopen van rijke toeristen heeft gemunt, op heterdaad kan betrappen. Sergeant
Baptiste Bontoc heeft als taak Japanse toeristen ervan te weerhouden in openbare
parken te gaan graven naar de resten van hun vaderen die in WO II zijn omgekomen.
De kwestie van de haan is de hoofdzaak, maar dat vergeet je snel in dit verhaal vol
smakelijke absurditeiten en klamme couleur locale. Ondanks de gruwelijke
gewelddadigheden is het een leuk verhaal dat doet denken aan de harde politieromans
van James McClure uit Zuid-Afrika en de Californische boeken van Joseph
Wammbaugh.
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Van Michael Gilbert werd een oudje herdrukt. Smallbone Deceased stamt uit 1950
(Penguin, f 17,50). Voorin staat een plattegrond van het advocatenkantoor waar in
een fors uitgevallen aktentrommel het lijk van een klein, venijnig mannetje wordt
aangetroffen, meneertje Smallbone. Het kantoor raakt natuurlijk in rep en roer, want
het kan niet anders of de dader is een van de medewerkers. Is het een van de maten,
of een van jonge advocaten die nog gewoon in loondienst zijn en nog geen lid van
de maatschap? Zou iemand van het kantoorpersoneel het hebben gedaan of misschien
de huismeester? Gilbert heeft er een kruising van gemaakt tussen een politieroman
en een puzzeldetective. Een echte hoofdpersoon heeft hij niet. Het verhaal wordt
vanuit verschillende personages verteld, maar een jonge advocaat komt het meeste
aan het woord. Het is goed te merken dat Gilbert zelf uit de advocatuur komt. Hij
zet een leuk portret van de maatschap neer en weet vooral aardig over de
kantoorfolklore te schrijven.
THEO CAPEL
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Peter Burke hoort tot de school der historici die zich toeleggen op het in
kaart brengen van het dagelijkse leven van vroeger. Zijn laatste boek
Stadscultuur in Italië tussen renaissance en barok werd onlangs vertaald
door Ares van Braam (Contact, 330 p., f 45,-). Eveneens verkrijgbaar is
zijn boek De Italiaanse renaissance (Agon, f 39,90). Chris van der Heijden
las de boeken en sprak met de schrijver over het risico dat deze manier
van geschiedschrijving met zich meebrengt om zich te verliezen in het
detail en het amusement.

‘Annunciatie’ geschilderd door Carlo Crivelli. Het ‘huiselijk realisme’ van de Italiaanse Renaissance
komt tot uitdrukking in de tapijten, kussens en serviesgoed in de kamer van Maria.

De historicus als antropoloog
Peter Burke probeert vanuit zijn sprokkelveld toch uitzicht te bieden
Chris van der Heijden
In de Apologie de Raymond Sebon maakt Montaigne een mooie vergelijking tussen
de mens, de wijsheiden een korenaar. Hij schrijft: ‘Mensen zijn als korenaren. Zolang
ze leeg zijn schieten ze recht omhoog, al vullend beginnen ze zich ootmoedig te
buigen.’ Zo is het ook de wetenschap vergaan - minus die ootmoed. Eens stak ze
boven alles uit en beheerste het veld. En ieder die dat veld ook wilde bekijken, zag
haar het eerst. Maar met de kennis groeide ook het gewicht en daaronder moest zij
zich ongewild buigen. Met de jaren boog zij zo diep dat de andere halmen hoger
staken. Uiteindelijk legde ze haar rijpe vrucht op de grond. Ze was de volste, zonder
twijfel. Maar juist daarom zonder overzicht en moeilijk zichtbaar. En toen de boer
maaide, was de kans groot dat de zeis over haar heen gleed.
Het beeld van de renaissance dat Peter Burke in twee recent vertaalde boeken
schetst, is een goede illustratie van deze sprookjesachtige vergelijking. Eens was het
duidelijk, functioneel en mede daarom goed waarneembaar. Maar met de groeiende
kennis veranderde dat. Het beeld versplinterde, verloor zijn positie in de film die
geschiedenis heet en werd minder zichtbaar. Er is geen twijfel mogelijk dat de
wetenschap er rijker van werd. Dat het inzicht groeide. Maar misschien maakte
diezelfde rijkdom de gebruiker armer. Nam het uitzicht dus af. Zo ging Jacob
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Burckhardt in zijn standaardwerk over de Italiaanse cultuur uit 1860 (Die Kulturder
Renaissance in Italien) van een aantal heldere premissen uit en kwam hij tot enkele
duidelijke conclusies. Een van die premissen was dat een tijdperk als één geheel
beschouwd kon worden: de renaissance was een fenomeen dat duidelijk onderscheiden
kon worden van bijvoorbeeld de middeleeuwen, de barok of de romantiek. Een ander
uitgangspunt was dat de aard van zo'n geheel door drie factoren bepaald werd: staat,
cultuur en godsdienst. Dat leek simpel, helder was het op het eerste gezicht in ieder
geval. Zo kwam Burckhardt ertoe het begin van de moderne wereld in die renaissance
te plaatsen. Daar voor het eerst speelde het individu een cruciale rol. Daar begon de
gerichtheid op de aarde (niet de hemel). Daar lag de basis van het zelfvertrouwen
dat tot velerlei ontdekkingen aanleiding gaf. Burckhardt had met andere woorden
een tijdsfilm voor ogen waarin de renaissance een scène was. Zonder die scène was
de film ondenkbaar; zonder de film was de scène zinloos. Natuurlijk kwamen er
aanvullingen op dat beeld. Zo werden vanuit de sociologische en marxistische hoek
de economische aspecten onderzocht die Burkhardt opvallend verwaarloosd had. De
wedergeboorte zou immers ondenkbaar zijn zonder een herleving op dat gebied. Er
verscheen een reeks van werken over het aspect dat in die (Italiaanse) renaissance
het eerst in het oog sprong en door Burckhardt niet expliciet beschreven was: de
bloei van de kunsten. En ook de constellatie van en verschillen tussen vrije en
rivaliserende stadstaten kreeg bij anderen meer klemtoon. Het beeld werd met andere
woorden genuanceerder, beter, voller. Het werk van Wolfflin, Warburg en Huizinga
kon als aanvulling gezien worden; dat van von Martin en Antal als correctie. Maar
de visie van Burckhardt hield voorlopig nog stand. Pas sinds kort is dat niet meer
het geval.
‘In 1860 was het voor Burckhardt vanzelfsprekend,’ schrijft Burke in de inleiding
bij een nieuwe editie van zijn boek uit het begin van de jaren zeventig (De Italiaanse
Renaissance), ‘om zich bezig te houden met attitudes en waarden van een minderheid
van de bevolking van Italië. Tegenwoordig is het net zo vanzelfsprekend om je af te
vragen wat alle andere mensen in die tijd dachten, voelden en deden, en hun cultuur
te verkennen.’ ‘De culturele eenheid van het tijdperk,’ zo zegt hij elders in hetzelfde
werk, ‘zal niet als vaststaand worden aangenomen (zoals Jacob Buckhardt dat
bijvoorbeeld deed) maar deze zal als hypothese worden onderzocht.’ Weer ergens
anders: ‘Realisme, wereldsheid en individualisme zijn drie kenmerken die men de
kunsten van de renaissance in Italië algemeen toeschrijft. Alle drie zijn het
problematische kenmerken.’ En als Burke dan halverwege zijn boek dat
individualisme ter sprake brengt, citeert hij met instemming Burckhardt die op zijn
oude dag eens gezegd zou hebben: ‘Och weet u, dat individualisme, daar geloof ik
helemaal niet meer in, maar dat zeg ik niet; ze hebben er zo'n plezier in.’

Allegaartje
In een recent boek, oorspronkelijk getiteld Historica! Antropology in Early Modern
Italy en onder de aanvechtbare titel Stadscultuur in Italië tussen Renaissance en
Barok vertaald, gaat Burke nog verder in zijn nuanceringen. Alleen al het feit dat de
naam van Burckhardt nu nog maar twee keer voorkomt, illustreert dat. Dat geldt ook
voor de thematiek die zo'n beetje alles omvat wat tot het leven behoort. Ging
eerstgenoemde studie nog over de kunsten, hier komen bedelaars en talen, carnaval
en schilderijen, godslasteringen en heiligen, kwakzalvers en gebaren ter sprake. Ook
de periodisering is volledig op losse schroeven gezet, zoals blijkt uit de
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oorspronkelijke Engelse titel waarin niet gesproken wordt van renaissance maar van
‘early modern Italy’. En dan de gehanteerde ‘methode’ die - zonder dat ik het negatief
bedoel - als een ‘allegaartje van semiotiek’ omschreven kan worden. Een citaat mag
dat verduidelijken. ‘Het is niet erg waarschijnlijk,’ zegt Burke aan het eind van zijn
hoofdstuk over bedelaars, dieven en schelmen, ‘dat wij ooit erg veel met zekerheid
zullen weten over de graad van interne organisatie onder de bedelaars en dieven in
het vroeg-moderne Italië; evenals de schilderijen en literaire teksten zijn de officiële
documenten besmet door vooroordeel, stereotype en mythe. Maar juist die
vooroordelen, stereotypen en mythen kunnen cultuur- en sociaal-historici zeer veel
leren als de historici ze tenminste niet voor zoete koek slikken en in hun werk
herhalen, in plaats van de vraag te stellen wie op die manier een etiket opplakte en
waarom. Ze moeten niet alles geloven wat ze in “de documenten” lezen maar ze
moeten ook niet alles verwerpen wat kunst en literatuur hun te bieden hebben.’ Het
is waar, het is wijs maar het is ook een zware last. Als je Burckhardts essay (zo
noemde hij zijn scherpe foto vreemd genoeg) over de renaissance gelezen hebt, kan
je zeggen dat de wereld een beetje duidelijker geworden is. Wie de uiterst leesbare
en informatieve werken van Burke dichtslaat, blijft zitten met een sprokkelveld aan
ideeën, feiten, inzichten. Maar uitzicht, nee dat toch niet.
Nu is Burke binnen het huidige overstelpende aanbod van studies met ‘scènes uit
het dagelijks leven’ een gunstige uitzondering. Dat vooral omdat hij breed is en zijn
onderzoek niet beperkt tot één dievenbende, drie schilderijen of een enkel huis in
een onvindbaar dorp. Dat komt mede doordat zijn oorspronkelijke invalshoek
‘sociologisch’ is. Hij begon zijn loopbaan als docent bij de universiteit van Sussex
waar eenzelfde soort geschiedenis gedoceerd wordt als bij ons in Rotterdam, een
geschiedenis die ervan uitgaat dat er in het verleden ‘structuren en tendensen’ te
vinden moeten zijn. Uitzicht is met andere woorden wel degelijk het oogmerk. Als
dat niet of nauwelijks geboden wordt is dat eerder een ‘nog niet’ dan een ‘nooit
meer’. Wezenlijk verandert dat natuurlijk weinig. Wel maakt dat het werk van Burke
tot een gunstig voorbeeld als je de balans van een symptoom wilt opmaken. Dat
symptoom zou je wat de geschiedwetenschap betreft ‘antropologisering’ kunnen
noemen, het woord dat ook in de Engelse titel van Burkes laatste boek voorkomt.
Zoals de historici in de negentiende eeuw terugkeerden naar de ‘feiten’ en daarmee
impliciet kritiek uitoefenden op historici van christelijke signatuur en uit de
Verlichting (die immers uitgingen van een denkbeeld en de feiten daar naar
rangschikten), zo zijn ze in het afgeVervolg op pagina 12
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Ben Sijes, historicus met een voorliefde voor het wel en wee van de
gesjochten jongens
Een man die er nooit helemaal bij hoorde
Ben Sijes Een biografie door Richter Roegholt Uitgever SDU, 256 p., f
29,90
Igor Cornelissen
Het moet eind jaren zestig zijn geweest dat ik Ben Sijes op de brug tussen de
Raamgracht en het Rusland tegenkwam. Ik kende hem van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie waar hij wetenschappelijk medewerker was en gezaghebbende
monografieën over bepaalde aspecten van de Tweede Wereldoorlog had geschreven.
Een gedreven man, dat had ik al aan alles kunnen merken. Ook wist ik van zijn
radencommunistisch verleden in het vooroorlogse Amsterdam.
Hoe dat nu zo kwam, weet ik niet meer maar hij liet ineens de naam van Jogiches
vallen. Leo Jogiches? ‘Ja natuurlijk, Leo Jogiches, je weet wel de vriend van Rosa,’
sprak Sijes geheimzinnig. Nu wist ik wel dat Leo Jogiches behalve politieke
opvattingen ook het bed had gedeeld met Rosa Luxemburg maar wat moet Ben Sijes
daar nu ineens mee op die brug in Amsterdam? Hij, Sijes, had het weer geleerd van
iemand die het van Jogiches had geleerd. Wat? Het maken van explosieven, zo ging
dat in de Amsterdamse jodenhoek van voor de oorlog. Terwijl Sijes mij deze
confidentie deed, keek hij, dat weet ik nog heel goed, wat samenzweerderig om zich
heen alsof de klassevijand er nog steeds belang bij zou kunnen hebben te weten wat
Sijes had geleerd van een man die het weer van Jogiches had geleerd. De
wetenschappelijk medewerker liet mij niet de tijd naar verdere bijzonderheden te
vragen, hij had haast en moest weer verder en tijdens onze latere ontmoetingen, op
het Instituut of bij hem thuis, is het er niet meer van gekomen. Wat Sijes behield was
die geheimzinnigdoenerij zo in de trant van: jongen, ik hoef jou toch niet te vertellen
dat je me dáárover maar beter niets meer kunt vragen?
Die wonderlijke menging van serieuze wetenschappelijke arbeid en mesjoggaas
(maar ook weer niet louter dwaasheid), dat amalgaam van bezeten willen weten hoe
iets in elkaar stak, gewichtigdoenerij, jiddische overdrijving, de ziener willen zijn
die zoals Mozes eens zijn volk leidde, de overmoed die kon ontaarden in onaangenaam
hautain gedrag, het verlangen op zijn minst af en toe in het middelpunt van de
geschiedenis te staan (en dat alles dan ook nog gekoppeld aan zijn onmiskenbaar
gedeeltelijk Portugees-joodse afkomst) - die hele sfeer proef ik op vele bladzijden
van de biografie die Richter Roegholt over de in 1981 overleden self-made historicus
schreef. Hetgeen als een groot compliment is bedoeld.
In november 1985 schreef Roegholt in NRC Handelsblad een bewonderend stuk
over Sijes. Deze geschiedschrijver die altijd in de schaduw van Jacques Presser en
Loe de Jong had geleefd, verdiende een biografie. Ik heb toen Loe de Jong gebeld
omdat ik zijn mening wilde weten. Niemand heeft, denk ik nog steeds, Sijes beter
gekend. De Jong geloofde niet in een biografie. ‘Er is onvoldoende materiaal voor
een biografie die toch zo'n 220 pagina's zou moeten bevatten. Er zijn geen brieven
of dagboeken.’ Ik heb dat toen direct opgeschreven zodat ik nu kan zien hoe blij ik
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ben dat Roegholt het levensverhaal toch heeft gemaakt. Zijn boek telt zowaar, inclusief
beknopt notenapparaat en naamregister, iets meer dan die 220 pagina's. Ik laat meteen
maar even De Jongs meest indringende karakteristiek over Sijes vallen uit dat
telefoongesprek met mij: ‘Sijes’ zelfingenomenheid nam de vorm aan van
bescheidenheid.’ Wie typeert er nog zo mooi?
Het is waar dat door het gebrek aan brieven en dagboeken de biografie van Roegholt
als je hem goed afpelt veel te raden overlaat. Ik heb het dan nog niet eens over het
complexe karakter van de hoofdfiguur maar louter over zijn daden en zijn werk. Het
boek dat hij over de Februaristaking van 1941 schreef is een standaardwerk dat
hooguit en detail aangevuld kan worden. Zijn boek was ook een ode aan het
Amsterdamse proletariaat dat ‘zijn’ joden niet zomaar liet koeieneren. Maar wat was
de rol of het rolletje van Sijes zelf in die staking? In een interview vertelde hij dat
hij die staking aan den lijve had meegemaakt, ‘heb er mijn eigen partij in mee
geblazen’. Wat die rol was, weet Roegholt ook niet boven water te brengen. Sijes
werkte sinds 1938 (bij had om onduidelijke redenen zijn studie Indisch recht
opgegeven zoals ook onduidelijk blijft waarom hij die richting had gekozen) als
metaalbewerker. Hij moet een goede lasser zijn geweest al blijf ik het vreemd vinden
dat Roegholt aanneemt dat hij dat vak ‘uit een boekje’ leerde. Er zijn nog altijd veel
dingen die je niet uit een boekje kunt leren. Toen de Februaristaking in 1941 uitbrak
was Sijes lasser bij Verschure's Scheepswerf in Amsterdam-Noord. Hij blies daar
zijn partijtje mee. Mooi. Maar hoe dan? Weinig komt de lezer ook aan de weet over
de rest van de oorlogsjaren die Sijes, gemengd gehuwd, in onderduik doorbracht bij
geestverwanten.

Antistalinist avant la lettre
Benjamin Aäron Sijes werd in 1934 radencommunist. Herman Gorter behoorde er
toe en de astronoom prof. Anton Pannekoek. Radencommunisten waren antileninisten.
Dissidente communisten dus die al heel vroeg begrepen dat Lenins partijdictatuur
afgrijselijke gevolgen moest hebben. Ze vinden ook dat Karl Marx gelijk had met
zijn analyse van de maatschappij. Het was alleen zo - ik versimpel - dat een partij
nooit uitkomst kon brengen. De arbeiders moesten het zelf doen. Geen autoritaire
adviezen dus van bovenaf. Dit uitgangspunt leverde Sijes in 1954 zijn mooiste boek
op: dat over de Februaristaking. Hij haatte de stalinisten van de CPN maar hij was
tegelijk een objectief wetenschapper geworden. Zo kon hij zowel in zijn analyse van
die staking beschrijven hoe het in de CPN georganiseerde Amsterdamse proletariaat
van de Jordaan, Kattenburg en Wittenburg de staking had gedragen en tegelijkertijd
weergeven hoe de partijleiding van de CPN door de staking nogal overrompeld werd.
Tot diep in de jaren zeventig is Sijes door de CPN en haar dagblad De Waarheid op
dat boek aangevallen: hier was een door de CIA en andere perfide imperialismen
betaalde agent in de weer geweest om de ware rol van de CPN te bezoedelen. Die
aanvallen konden Sijes alleen maar goed doen. Hij was immers een anti-stalinist
avant la lettre. De bourgeoisie vond het boek ook niet aangenaam omdat Sijes eerlijk
had beschreven hoe CPN-militanten het voortouw tot de staking hadden genomen.
Ik heb wel kritiek op het boek van Roegholt, al geeft hij dan alle ‘tegengestelde’
componenten van Sijes' karakter uitstekend aan. Men moet de vooroorlogse zekerheid
over het verloop van de klassenstrijd hebben gekend om te begrijpen hoe onzeker
Sijes na de oorlog was. Roegholt stipt dat heel trefzeker aan. Er waren na de oorlog
geen massastakingen meer, de arbeidersklasse liet zich in de luren leggen door
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broodroosters en roomkloppers. De theorie deugde misschien nog wel maar de praktijk
sloot er niet meer bij aan. Ik denk - en dat heeft Roegholt niet helemaal door - dat
Sijes na de oorlog zijn radencommunistische verleden waar hij in 1947 al mee had
gebroken, op[Vervolg op pagina 9]

Een fatale obsessie
Voor ze me kende door Julian Barnes Vertaling Else Hoog Uitgever De
Arbeiderspers, 204 p., f 29,50
Eric Gobbers
Hoewel de vier romans die de Engelse schrijver Julian Barnes tot nu publiceerde erg
verschillend van elkaar zijn, is het duidelijk dat het contrast tussen degenen die een
vorm van levensaanvaarding bereiken en degenen die zich vragen blijven stellen de
auteur sterk bezighoudt. Vaak laat Barnes aan zijn romanonderdelen een citaat
voorafgaan dat de richting van een sport berusting uitgaat. De dingen zijn zoals ze
zijn, op de grote vragen die mensen zich stellen zijn geep antwoorden te geven. Het
grote verschil tussen de twee personages uit Barnes' debuut Metroland bij voorbeeld
is dat het hoofdpersonage Chris als hij volwassen is de behoefte niet meer voelt om
die vragen te stellen, terwijl zijn jeugdvriend Toni de onderzoekende, provocerende
adolescent is gebleven. Chris gaat op de zaken niet meer dieper in, het heeft geen
zin valse betekenissen aan de dingen te verbinden, concludeert hij. En ook in Barnes'
meest recente roman, Staring at the Sun vinden we het contrast terug tussen een
vragensteller, Gregory, en het hoofdpersonage, zijn oude moeder Jean Serjeant, die
berust of althans haar zoon de indruk wil geven dat ze dat doet. De romans van Barnes
zijn behoorlijk complex en het is niet eenvoudig uit te maken welke levenshouding
volgens hem te prefereren is.
In Voor ze me kende, Barnes' tweede roman die hij nog voor zijn grote succes
Flauberts papegaai publiceerde, verhult hij de zaken nog meer. Het hoofdpersonage
in dit boek worstelt niet met existentiële vraagstukken, maar zijn leven ondergaat
wel een fundamentele verandering als hij ontdekt dat hij waanzinnig jaloers wordt
op het verleden van zijn tweede vrouw Ann. Als een bezetene gaat Graham, die tot
nu een rustig leven zonder veel passie heeft geleid, na wie haar vroegere minnaars
waren, waar en wanneer ze met hen op reis ging, enzovoort. Wanneer zijn obsessie
uiteindelijk niet meer tot het verleden beperkt blijft, zal ze tot zijn ondergang leiden.
Graham verliest de controle over zijn leven op het moment dat het niet-rationele deel
van zijn brein het overneemt. Na ruim veertig jaar begint hij anders waar te nemen
en krijgt hij het gevoel dat zijn brein hem gebruikt, dat het een eigen leven heeft en
zijn vijand is geworden. Maar Graham reflecteert niet op wat hem overkomt, hij
aanvaardt die irrationaliteit niet als een volwaardig deel van zichzelf dat een rol in
zijn leven zou kunnen spelen. Ze groeit uit tot een monster dat destructief te werk
gaat en Graham tot een freak maakt. De intieme bekentenissen die hij aflegt aan zijn
vriend Jack, een zelfingenomen en cynische schrijver, zijn gênant en wekken zowel
bij Jack als bij de lezer minachting en medelijden op. Ze zorgen mee voor de indruk
van zieligheid die je van Graham overhoudt.
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Ook Ann, beïnvloed door het gedrag van haar man, heeft een ontnuchterende
ervaring als ze bij de slager voor het eerst het contrast opmerkt tussen beschaving
en brutaliteit (de slager draagt een strohoed en een bebloed schort). Het is een
confrontatie vergelijkbaar met die van Graham: achter de rationele façade ligt een
gruwelijke realiteit.
In dit boek krijgen we dus als hoofdpersonage een doorsnee burger die nog nooit
echt ingrijpende ervaringen heeft meegemaakt en die zich ineens geconfronteerd ziet
met gruwelijke, moeilijk te verwerken waarheden, die niet zozeer verband houden
met anderen of ‘de wereld’, maar met zichzelf. Die schok is hem te groot.
Julian Barnes heeft in dit boek een zeer dubbelzinnig portret van een geobsedeerde
getekend die steeds sterker wordt aangetrokken door de afgrond, die de meeste andere
personages uit Barnes' romans na een jeugdige of in ieder geval tijdelijke fascinatie
verder proberen te negeren, tot hij er daadwerkelijk inspringt.
■
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[Een man die er nooit helemaal bij hoorde - vervolg]

Van links naar rechts: mevrouw A.H. Joustra, Ben Sijes, Ed Groeneveld, H.A. Paape, mevrouw
Emmy Groeneveld en Loe de Jong op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

blies. In al zijn studies bleef hij solidair met de schlemielen, de arbeiders, maar zelf
dronk hij - eigen ervaring - Franse cognac; en na de dood van zijn vrouw trok hij in
op de Waldeck Pyrmontlaan. Die schlemielige arbeiders, de zigeuners waar hij over
schreef, de sinaasappeljoden die hij bijna adoreerde (‘ik voel mij niet verwant met
de rijke joden’) - die had hij allemaal nodig om zijn naoorlogse breuk met dat kleine
groepje radencommunisten te kunnen apaiseren.
Zo bleef hij ook schrijven. Zijn magnum opus De arbeidsinzet, De gedwongen
arbeid van Nederlanders in Duitsland, 1940-1945 verscheen in 1966. Hij kreeg er
de Henriëtte Roland Holstprijs voor. De jury stelde terecht vast dat Sijes in de beste
traditie der sociale geschiedschrijving had gewerkt. Ik heb over dat boek destijds
twee lange artikelen in VN geschreven. Het kostte veel tijd en moeite want Sijes
schreef, in tegenstelling tot De Jong, niet meeslepend. De Jong baseert zich op het
werk van anderen en komt dan met een, voor zover dat wat Nederland betreft kan,
dramatische enscenering. Sijes baseerde zich op rapporten en verslagen en trok er,
omdat die schriftelijke stukken nooit voldoende zijn, op uit met een secretaresse die
stenografeerde. Sijes' conclusies waren de moeite waard. In De arbeidsinzet beschreef
hij haarscherp hoe alle autoriteiten, zowel de Nederlandse die aangebleven waren,
een deel van de illegaliteit, als de Duitse overheerser het over één punt eens waren
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geweest: revolutie moest voorkomen worden; de bestaande maatschappelijke orde
moest intact blijven. Was er mooier - door hem niet neergeschreven - conclusie
denkbaar dan dat de arbeiders het uiteindelijk toch zelf moeten doen? Een prachtig
boek. De arbeidsinzet, maar wat Roegholt niet beschrijft is dat het vrijwel nergens
werd besproken. Dat was toen in die jaren dat er weinig belangstelling bestond voor
ogenschijnlijk saaie boeken het lot van een meesterwerk.
Weinig brieven of andere ego-documenten, waarschuwde L. de Jong mij dus in 1985.
Richter Roegholt heeft zijn biografie kunnen schrijven door mensen te vragen wat
hun herinneringen zijn aan Ben Sijes. Hij citeert soms uitvoerig uit brieven. Ik vind
het een beetje een kwebbelige methode maar er was klaarblijkelijk geen betere.
Roegholt heeft die antwoorden wel functioneel en sympathiek verwerkt, al blijft mij
tegen de borst stuiten dat hij het doorlopend heeft over ‘Ben’ die dit deed of dat zei
als hij B.A. Sijes bedoelt. Het met begrip en warmte neergeschreven levensbericht
straat daardoor een intimiteit af die de auteur niet waar kan maken. Roegholt geeft
zelf ergens toe dat hij tijdens Sijes' leven nooit verder doordrong dan diens periferie.
Als je het omkeert, en dat heeft Roegholt prachtig gedaan, komt de vraag op waar
Sijes na de oorlog bij hoorde toen hij op dat door de overheid gefinancierde
Rijksinstituut werkte. De Amsterdamse jongen uit de Nieuwe Kerkstraat, ook wel
Joden-Kerkstraat genoemd, bleef het zich voortdurend afvragen. Hij reageerde soms
verkrampt. Een citaat dat Roegholt brengt, geeft volgens mij de kern aan van Sijes'
verkniptheid. De zin is van de historicus Maarten Brands die over Sijes' leven en
diens eeuwig tegenstribbelen zei: ‘Waar Ben ook was, in welk gezelschap hij ook
verkeerde, hij hoorde er nooit helemaal bij.’ Ik heb Sijes in verschillende situaties
en op verschillende plaatsen meegemaakt en ik denk dat Brands gelijk heeft. Maar
als historicus, wat ik niet ben, zou ik dan onmiddellijk moeten vragen of Brands de
man van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in alle gezelschappen heeft
meegemaakt. Was Brands erbij op het Instituut als Sijes van collega's de wind van
voren kreeg omdat hij ook zo ongelooflijk slordig kon zijn? Was Brands erbij als hij
tegen politieke vrienden van vroeger moest uitleggen waarom hij vond dat de
herinneringen van de mede-radencommunist en astronoom professor Pannekoek (hij
redigeerde en annoteerde die herinneringen) hem zo tegenvielen? Toch denk ik dat
Brands gelijk heeft. Sijes hoorde na de oorlog nergens, bijna nergens meer bij. Zijn
familie was grotendeels uitgeroeid. Hij schreef rapporten over Eichmann en
Rajakowitsch, gepassioneerde jodenvervolgers. Sijes deed zijn werk en genoot van
de lof die hij oogstte. Maar wat hielp het hem? Zijn familie kwam er niet door terug
en zonder hem zou Eichmann ook wel zijn terechtgesteld.
Wat Roegholt knap heeft gereconstrueerd met een minimum aan materiaal is de
botsing tussen wat Sijes maximaal ooit wilde (de omwenteling) en dat wat hij moest
doen: de reconstructie.

Poel van armoede
‘Links en proletigheid hoeft niet samen te gaan,’ citeert Roegholt zijn hoofdpersoon
ergens. Het is waar dat Sijes gevoel had voor detail. Echt hard schoppen lag niet in
zijn lijn. Maar hoe was die man dan wel? Ik was eens bij Sijes thuis toen hij in de
Zacharias Jansestraat woonde. Ik vond het er koud en kil. Geen schwung of charme,
al kwam hij laat op de avond op de proppen met die Franse cognac. Hij presenteerde
het alsof Bruin het eigenlijk niet trekken kon. Was dit weer een demonstratie van
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zijn arme afkomst uit de jodenbuurt? Hij mocht het zelf graag etaleren. Poel van
armoede, zei hij in interviews. Rijk hadden ze het zeker niet maar hij kon toch naar
de middelbare school en later naar de universiteit. Het lijkt wel of Sijes tegemoet
wilde komen aan een al te vastgehecht cliché: slimme, linkse, joodse jongens waren
altijd doodarm begonnen.
Proletig was Sijes zeker niet maar Roegholt kan ons niet vertellen wat hij wèl was.
Ik bedoel dat ik haast nog meer dan in zijn Frauengeschichte geïnteresseerd ben in
de opbouw van zijn boekenkast en zijn voorkeur voor muziek. Natuurlijk had Sijes
in die kast de vier delen van Troeistra's Gedenkschriften staan en Mijn leven van
Trotski zoals hij alle brochures van Herman Gorter en Anton Pannekoek onder
handbereik zal hebben gehad. Maar wat was daar voorradig aan Achterberg. Emants
en Nescio? Kende hij die andere beschrijver van de underdog: Willem Elsschot? Had
Ben Sijes iets met Tsjechov of met de hedendaagse Russen die in de jaren zestig
kwamen opzetten? Van welke schilders hield hij?
Op de pagina's 225-226 geeft Roegholt de beperktheid van zijn boek of beter van
zijn onderwerp aan. Sijes schreef behalve over de Februaristaking en de Arbeidsinzet
ook over de vervolging van de zigeuners, de April-Meistakingen in Twente en de
Achterhoek en een stukje jeugdherinnering. Maar hij zou, betreurt Roegholt terecht,
de aangewezen man zijn geweest om over de ideeën van Hannah Arendt over de
holocaust te schrijven. Zoals hij eigenlijk zijn licht had moeten laten schijnen over
de Historikerstreit en de rechtvaardiging van de staat Israël. En over Weinreb die
hij eerst ‘volkomen te goeder trouw’ vond handelen, maar later verzweeg of
doodzweeg of er het zwijgen toe deed. Tot groot verdriet van Renate Rubin-Stein.
De biografie van Roegholt laat een gecompliceerde man herleven die duidelijk
zijn wortels had in de jaren twintig en dertig. Daarna wordt het mistiger. In 1969 zei
hij het in een gesprek met de gedropte jezuïet, pater Nico van Hees, zo eenvoudig
als een mens het maar zeggen kan: ‘Ik hen niet teleurgesteld omdat de donder
wegblijft. Ik heb het tot heden gewoon verkeerd gezien. Wij dachten dat de
maatschappij zich naar nog grotere crises en catastrofen zou ontwikkelen.’ Wat er
gebeurde, ging Sijes in dat gesprek verder, was dal er een geest van tevredendheid
was gekomen.
Wat moest hij daarmee aan? Als historicus kon hij voor het Rijksinstituut de
verzetsmomenten uit de oorlog registreren en dat werden prachtige boeken. Na de
oorlog mocht de theorie nog wel deugen, de praktijk sloot niet meer zo aan. Een van
de sympathieke trekken van Roegholts geschiedschrijving is dal hij die
radencommunistische episode niet afzet tegen de boeken die Sijes schreef. Dank zij
zijn radicale verleden - maar wat was verleden? - bleef Sijes wantrouwend tegenover
autoriteiten; hij doorzag hun bedoelingen. Als beschrijver voelde hij zich gelukkig
als hij het wel en vooral het wee van de gesjochten jongens kon beschrijven.

Melodramatiek
Met die liefde en met dat gevoel schreef Roegholt een biografie. Soms gaat hij over
de lijn heen. Dan kent zijn bewondering geen grenzen meer. Zo stoorde ik mij aan
een soort impressie op de pagina's 164-165. Dan zijn er drie historici in het statige
pand op de Herengracht aan het werk. Op het nummer waar het Instituut voor
Oorlogsdocumentatie is gevestigd. Drie geschiedvorsers die ‘men mag toch wel
zeggen broeders in liefde en ergernis zijn’. Presser. De Jong en Sijes dus. De een
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bezig met de Ondergang van de joden in Nederland, de tweede met een veel
algemenere geschiedenis van het Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog en de
derde, Sijes, ja met wat op dat ogenblik? Niet met iets vrolijks, in ieder geval.
‘Wie zal,’ kraait Roegholt, ‘de wederzijdse beïnvloeding van deze drie zo diep
verwante en zo diep tegengestelde naturen ontwarren?’ Ik weet niet wie dat zal doen.
Roegholt in ieder geval niet want die produceert alleen maar een theatrale zin.
Roegholt loopt nog verder in de val van de melodramatiek als hij schrijft: ‘Niemand
die na ons komt, zal beseffen wat ikzelf, en met mij velen die de buitenwacht vormden,
beseften als we langs de Herengracht fietsten: daar zitten die drie, die ons wereldbeeld
zo beslissend hebben beïnvloed, elk zich wijdend aan zijn al te zware taak de
ondergang van de eigen familie, de eigen groep, gebeurtenissen die onbegrijpelijk
zijn, in begrijpelijke taal vast te leggen.’
Ik en velen met mij... Omdat ik Roegholt een beetje ken, geloof ik dat hij dat wel
eens dacht als hij over de Herengracht fietste langs het gebouw waar al die
meesterwerken werden geschreven. Ikzelf en velen met mij...? Het lijkt op een
overjarige ingezonden brief, aan de Ermelose Kerkbode.
Ik ben in die jaren ook wel eens over dat deel van de Herengracht gefietst en als
er geen dringende zaken voor het weekblad af te handelen waren fietste ik door.
Nimmer dacht ik dat drie mannen bezig waren mijn wereldbeeld beslissend te
beïnvloeden. Nooit, al heb ik over alle drie heel positief geschreven.
■
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De verstikkende rok van een Tilburgse pastoor
Een opmerkelijke reconstructie van de moord op een klein meisje
Moordhoek De moord op Marietje Kessels in een katholieke kerk door
Ed Schilders Uitgever Boekhandel Gianotten Tilburg, 223 p., f 27,50
R. Ferdinandusse
Na In Cold Blood van Truman Capote is er een hausse in
waar-gebeurde-misdaad-literatuur ontstaan. Vooral in Amerika, waar nog vaak
gedroomd wordt over het recht van de sterkste, staan de journalisten en publicisten
tegenwoordig in de rij bij een mooie moord of een opzienbarend strafproces, en het
zal er nog wel eens van komen dat iemand een intrigerende misdaad verzint en
uitvoert omdat hij rijk wil worden van de auteursrechten. Bijna al die boeken hebben
één ding gemeen en dikwijls is dat ook het meest boeiende: het geklungel van politie
en justitie. Naast die massale aandacht voor hedendaagse misdaad bestond en bestaat
er een nog steeds herdrukte belangstelling voor waar gebeurde misdaad uit vroegere
dagen. Die verhalen missen, omdat ze zijn opgedolven uit archieven en knipsels, het
smakelijke van de ‘oral history’, maar ze blijven intrigeren, dikwijls door het
geklungel van politie en justitie. (De stelling dat de misdaad-fiction juist is ontstaan
door het geklungel van politie en justitie is best te verdedigen.)
In het pas verschenen boek van Ed Schilders Moordhoek (zijnde de beschrijving
en opheldering van de moord op Marietje Kessels in 1900 te Tilburg) is het ook weer
raak. Marietje Kessels ging op woensdagochtend 22 augustus 1900 om halfelf even
naar haar muziekleraar om vrij te vragen, want ze zouden die middag, tot besluit van
de vakantie, een tochtje met een ezelwagen gaan maken. Ze zou tevens een brief
posten en in de kerk een weesgegroetje doen omdat ze zich die ochtend verslapen
had en daardoor de ochtendmis had gemist. Marietje, elf jaar, dochter van een
fabrikant van muziekinstrumenten, kwam niet meer thuis en al in de midddag begon
een grote zoekactie. In de bossen, bij de zigeuners; Marietjes vader gaf de arbeiders
in zijn fabriek zelfs al vroeg - om halfzeven - vrij om massaal mee te gaan zoeken.
Er waren getuigen genoeg die zeiden dat ze Marietje naar de kerk hadden zien gaan,
er waren zelfs mensen die in de kerk gingen kijken. Maar de politie zocht overal,
behalve waar het inmiddels gedode kind te vinden was: boven in de overkappingen
(het verwulfsel) van de immense Heilig Hart-kerk. Pas op vrijdag, toen het
overduidelijk werd dat de kerk niet overgeslagen kon worden, werd het ontklede
kind, gewurgd met een kledingstuk, daar door de politie gevonden.

Pastoor George van Zinnicq Bergmaan

Er waren twee directe verdachten, die ook gearresteerd werden: een schilder die
in de kerk aan het werk was en de koster. Van het begin af is aan de manier waarop
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deze verdachten behandeld werden al te zien dat de autoriteiten de koster willen
sparen, en dus werken justitie en politie eendrachtig samen bij het in beschuldiging
stellen van de verkeerde: de schilder. Dát is de man die voor het gerecht gesleept
wordt, op basis van weinig feiten en veel verdachtmakingen (het verslag van beide
rechtszittingen, eerst in Breda en later in hoger beroep in Den Bosch is verbijsterend
hilarisch, vooral als blijkt dat de verdachte een nogal wild sexueel leven achter de
rug heeft.) De schilder werd tweemaal vrijgesproken, vooral door het uitstekende
werk van zijn advocaat, mr. Frans Pels Rijcken. Het boek van Schilders zou bijna
niet te schrijven zijn geweest als het ‘werkdossier’ van Pels Rijcken over deze zaak
niet was bewaard gebleven en gevonden.

Folklore
Ondertussen was het wantrouwige burgers en journalisten al gauw duidelijk dat er
nog een derde verdachte was: de pastoor. George van Zinnicq Bergmann heette hij
en bij zijn plotselinge dood in 1910 werd gemeld dat hij in de laatste jaren van zijn
leven zeer had geleden ‘tengevolge van de gruwelijke verkrachting en vermoording
der 12-jarige (ze was 11) Maria Kessels, die in zijn kerk plaats had’. Opvallend was
dat hij de morgen na de verdwijning van het meisje naar Den Bosch was gereisd voor
een gesprek met zijn broer, procureur-generaal in die plaats. En wat ook merkwaardig
was waren de woorden die hij sprak toen hij de moeder van het gedode kind ging
troosten, hij zei: ‘Ik heb alles verloren’ - zijn pasgebouwde kerk en zijn carrière
hadden een merkteken gekregen dat altijd zou blijven. Een flink deel van het idee
dat de pastoor er wel meer van zou weten, zowel bij de brave burgers als bij de
antiklerikale pers, kwam uiteraard voort uit de folklore, die vooral beneden de grote
rivieren welig bloeide: geestelijken, kleine jongens en kleine meisjes, dat deugt per
definitie niet, veel pornografische lectuur is op dat axioma gebouwd. Maar dank zij
Pels Rijcken werd steeds duidelijker dat de pastoor een zeer actieve rol speelde bij
de regie van het onderzoek: getuigen die hun waarnemingen aanpasten na een gesprek
met de pastoor, meningen die op zijn gezag werden gewijzigd. En Ed Schilders toont
tamelijk overtuigend aan dat de aanvankelijke onwilligheid van de politie om in de
kerk te zoeken ook met de invloed van Zinnicq Bergmann te maken had.
De moord op Marietje Kessels hoort bij de Tilburgse legende als ‘de grote
gruweldaad’ en op het kerkvolk (en dat waren er in die tijd zeer velen) moet het
gebeurde ook een diepe indruk hebben gemaakt: een verkracht kind hoog in de bogen
van het godshuis, een machtiger idee van martelares is niet te bedenken. Uit
publikaties, in het boek geciteerd, blijkt dan ook dat de herinnering aan Marietje, al
gebeurde het in 1900, nog steeds leeft. (Het boek, in Tilburg uitgegeven, is al door
zijn eerste oplaag heen; het heeft geleid tot ingezonden brieven in de plaatselijke
pers en er zijn dames die de auteur
Vervolg op pagina 12

Voorheen de koloniën
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‘Gelukkig, dacht ik. Ze zijn nog in het straatbeeld, de oude tabakskleurige sarongs.
We hebben er nog genoeg. Maar straks, als ze schaars worden, wat dan? Ik weet
zeker dat ik in tranen uitbarst als ik haar over tien, vijftien jaar nog eens zie lopen.
Gek toch, want verder ben ik helemaal niet sentimenteel dus.’ Dat schreef de jonge
Indische schrijfster Jill Stolk over een oudere Indische dame in Den Haag. Haar
gebundelde columns gaan over het Indisch-zijn nu, het Kleurverschil (de titel van
de bundel), de vraag of het erg is dat het verleden verdwijnt, de ouderlijke wereld
van Indische mensen in het voor hen nieuwe Nederland, de sfeer van de jaren vijftig.
Rationaliserend, sceptisch, soms afstandelijk, dan weer nabij is deze bundel een
aanwinst voor de literatuur van en over de lange nasleep van het kolonialisme. (Nijgh
en Van Ditmar, f 26,50)
Vrouwen lief en leed onder de tropen is een koloniale roman die bijna honderd
jaar geleden verscheen en nu herdrukt is (Conserve, f 39,50). De schrijfster heette
Thérèse van Hoven en ze publiceerde deze roman onder de schuilnaam Adinda waar
de uitgever hem ook onder presenteert. Het is een wonderlijk boek, bizar van
compositie, hier en daar treurig geschreven en toch voor de lezers die in de koloniale
geschiedenis zijn geïnteresseerd, van buitengewoon belang. Hoofdpersonen zijn
Hollandse vrouwen die naar de Oost gaan en daar ontdekten dat hun verloofdes
allerminst een onberispelijk leven hebben geleid. Indonesische njais (huishoudsters)
hebben hun kinderen geschonken, en natuurlijk schrikken de Hollandse vrouwen
daar van. Stevig wordt dan ook de staf gebroken over het onzedelijk gedrag dat leven
in de tropen met zich mee scheen te brengen. Thérèse van Hoven schreef voor haar
tijd ongetwijfeld schokkend proza dat ook om zijn onverhuld racisme meer dan de
moeite van lezing en studie waard is.
Nigel Barley, auteur van The Innocent Anthropologist, was in Sulawesi (het vroegere
Celebes) bij de Toraja, en wat mij betreft had hij thuis mogen blijven. Weer zo'n
grappig bedoeld boek is helaas het resultaat, vol quasi-ironische opmerkingen over
hoe vooral ándere antropologen werken. Intussen is het verstoken van enige
interessante informatie over de Toraja's. Academisch geschoolde critici plegen een
boek als Barley's Not A Hazardous Sport (Viking, f48,15) af te doen met de
opmerking dat dit soort melig geschrijf geen geleerd maar journalistiek proza is. Ik
ben geneigd het tegenovergestelde te zeggen: alleen een vlerk in academia durft met
zo'n boek voor de dag te komen; een journalist zou er nog niet eens de eindredactie
mee halen.
Indië verloren, rampspoed geboren is een bundeling van artikelen over de
geschiedenis van de Europese expansie, ook wel kolonialisme geheten, van prof.
H.L. Wesseling. De auteur is gespecialiseerd in het Franse kolonialisme, en weet
buitengewoon veel, ook van andere naties dan Nederland die naar de Oost den wel
de West gingen. De opstellen die van een brede belezenheid op internationaal terrein
getuigen, zijn echter het interessantst om te lezen en herlezen. Wat de geschiedenis
van het Nederlands kolonialisme betreft, is het de vraag of de auteur er voldoende
greep op heeft; zijn beschouwing over de vraag waarom Nederlands economie na
de onafhankelijkheid van Indonesië in 1950 niet instortte, verdient bijvoorbeeld
essentiële aanvullingen. (Bert Bakker, f 34,90)
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De koloniale geschiedschrijvers, maar ook een beroemd geleerde als Geertz,
omschreef het dorp op Java - de kurk waarop de koloniale staat dreef - als egalitair,
rustig, democratisch en weinig gedifferentieerd wat betreft de geldhuishouding. In
dat beeld van het kalme, tevreden Javaanse dorp zijn al eerder bressen geschoten
door sociologen, maar de niet-westers socioloog Frans Hüsken heeft er nu op grondige
wijze een proefschrift aan gewijd dat geschiedschrijving combineert met modern
veldwerkonderzoek. Een dorp op Java. Sociale differentiatie in een
boerengemeenschap, 1850-1980, is het portret van een dorp aan de noordkust van
Midden-Java. Iedere geïnteresseerde leek kan het lezen, en zou daar verstandig aan
doen, want het beeld van het zo vaak geïdealiseerde leven van de nobele, zij het
eenvoudige Javaan wordt er met argumenten in aangevallen. Hüsken schrijft helder
en plezierig proza dat een gewoon mens niet afschrikt. (Besteladres: F. Hüsken,
Haarlem. Giro 1204145. Prijs: f 45,-)
Cultuur is voor veel Indo-europeanen in Nederland synoniem met de pasar malam,
de markt die eens per jaar overdag en tot laat in de avond wordt gehouden in tal van
plaatsen, bijvoorbeeld in Den Haag. Dat komt niet omdat Den Haag zo'n Indische
stad is, want sinds 1950 wonen er meer Indische mensen in Amsterdam dan waar
ook. Maar in Den Haag zit uitgeverij Moesson, voorheen Tong Tong en wijlen
uitgever Jan Boon nam het initiatief tot de eerste pasar malam die tot een groot
evenement van show, krontjong, eten, boeken, tijdschriften, snuisterijen en nog veel
meereten uitgroeide. Dick Slootweg schreef de geschiedenis van deze pasar malam
onder de titel Boekoe Pienter Besar en hij opent met Wieteke van Dort en haar
nostalgische zang die door vele Indo's wordt gehaat omdat Wieteke niet Indisch is
en een cliché maakt van alles wat wel Indisch is. De geschiedenis die Slootweg
schreef drijft nogal op het stereotype beeld van de Indischman met zijn petjoetaal.
Een iets modernere aanpak van de materie had geen kwaad gekund; iets meer inzicht
in de commerciële kant van de pasar malam was ook welkom geweest. (Stichting
Tong Tong, Celebesstraat 62, 2585 TM Den Haag, f 32,50 inclusief porto via giro
75838.)
Thuisgekomen in Nederland is de naam van een brochure die handelt over de
repatrianten die na de toekenning van de soevereiniteit aan Indonesië (1949) naar
Nederland kwamen. Mr. H.G. Quik, die verbonden is aan de Indische
ondersteuningsorganisatie Pelita, beschreef in twintig bladzijden de geschiedenis
van deze mensen (totoks en Indo-europeanen) en geeft verder een nuttig overzicht
van alle wettelijke regelingen voor oorlogsgetroffenen en de achtergrond ervan. Het
laatste hoofdstuk bevat een voorstel voor een project van onderzoek, documentatie
en voorlichting. (Lidesco, postbus 9507, 2300 RA Leiden, 071-27 34 94. f 10,-.)
TESSEL POLLMANN
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Gevangen in roerloosheid
Het sjieke vliegveldproza van Anita Brookner
Latecomers door Anita Brookner Uitgever Jonathan Cape, f 48,40 De
Nederlandse vertaling verschijnt komend voorjaar bij Contact
Marja Brouwers
Het enige dat men veranderen kan aan het verleden is zijn houding er tegenover, lijkt
Anita Brookner met haar nieuwe roman Latecomers te hebben willen opperen. Ze
toetst die impliciete stelling aan het wel en wee van vier hoofdfiguren, die met elkaar
gemeen hebben dat zich in hun kinderjaren een traumatische verplaatsing heeft
voorgedaan. Zo zijn Hartmann en Fibich, nu compagnons in een Londens bedrijfje
dat gelegenheidskaarten vervaardigt met wens-, groet- en felicitatieteksten, indertijd
als oorlogswezen uit Duitsland naar Engeland gekomen. Hartmanns vrouw Yvette,
door een Zwitserse finishing school definitief in de plooi geboetseerd, is als zevenjarig
kind met haar moeder van Parijs naar Bordeaux gereisd, om bij een tante te gaan
wonen nadat onder onopgehelderde omstandigheden haar vader uit haar leven
verdween. Christine, de vrouw van Fibich, bracht een vreugdeloze jeugd door met
een stiefmoeder, die gevoel noch aandacht voor haar had, en een vader ‘wiens
gewaarwording van de wereld niet veel verder reikte dan zijn eigen noden, die simpel
waren maar onbegrensd’.
In deze vier openbaart zich een tegenstelling, die door de schrijfster rigoureus
wordt neergezet. Hartmann en Yvette zijn doordrenkt, ja welhaast bezeten van het
carpe diemthema. Pluk de dag, en kijk alleen om als er achter u iets aardigs te zien
is. Met eenzelfde nadrukkelijkheid geven Fibich en Christine blijk van de omgekeerde
houding. Machteloos staan ze toe dat invloeden uit hun kinderjaren hen als
volwassenen blijven bepalen en sturen. Ze worden er niet gelukkiger van. Fibich,
ondanks zijn status van geslaagd zakenman - zij het met dat tekstenbedrijfje waarvoor
Hartmann en hijzelf zich altijd een beetje zijn blijven schamen -, lijdt aan chronisch
contactverlies met zijn omgeving. Hij trekt zich terug in sessies met een
psychoanaliste, die tot meer en dieper zwijgen aanleiding geven. Christines
machteloosheid zoekt van tijd tot tijd een compensatie in haar pogingen macht, of
althans een vorm van controle, over het denken, voelen, doen en laten van anderen
uit te oefenen. Deze gewoonte helpt haar niet meer vat op zichzelf te krijgen.
Er zou met deze mensen iets kunnen gebeuren, bijvoorbeeld, omdat Anita Brookner
ze eenmaal het toneel op heeft gestuurd. Maar nee. Er gebeurt niets met ze. Ze zijn,
om dit even in schilderkunstige termen te zeggen, een soort tableaus, fraaie, licht
surrealistische portretten, die beurtelings worden belicht. Telkens als er weer zo'n
luikje opengaat en de schijnwerpers zich richten op Fibich, op Yvette, op Hartmann,
treffen we hem of haar in precies de gemoedsgesteldheid waarin hij of zij eerder
werd aangetroffen. Hartmann blijft onverstoorbaar evenwichtig. Yvette, eeuwig
gevangen in blij optimisme en andere tweederangs emoties, besteedt een door niets
te onderbreken aandacht aan haar nagels en haar kapsel. Het zelfrespect van Christine
neemt in de loop van de roman ternauwernood toe. Het is uiteindelijk Fibich, die
deze roerloosheid eens verwoordt, na een reis naar Berlijn op zoek naar een inzicht,
of herinnering. Hem overvalt het besef dat ze alle vier ‘zouden blijven zoals ze waren,
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want alle veranderingen die zich zouden voltrekken zouden zich voltrekken in hun
kinderen’.

Savoir vivre
Die conclusie is aan het slot van het boek misschien licht teleurstellend, maar zeker
mogelijk. Dat elk van deze vier zich psychologisch heeft geïmmobiliseerd in een
geesteshouding die eens, op een cruciaal moment in hun jeugd, tot stand kwam,
onvermijdelijk was, of de beste overlevingskansen scheen te bieden, dat wordt in de
voorafgaande hoofdstukken niet zozeer aannemelijk gemaakt als wel getoond. Tot
geen verandering of verdere ontwikkeling meer bereid of in staat, is hun gemoedsrust
omgekeerd evenredig aan hun behoefte zich te verdiepen in het verleden. Hartmann
heeft die behoefte helemaal niet. Als romanpersonage boet hij hierdoor enigszins in
aan spankracht, maar zijn savoir vivre zou in het echte leven wel een prettige indruk
kunnen maken. Het komt niet bij hem op uit nieuwsgierigheid of uit welk motief ook
terug te gaan naar München, de stad waar hij is geboren en een deel van zijn jeugd
heeft doorgebracht. Als Fibich naar Berlijn wil om daar iets te zoeken (inzichten,
herinneringen), blijft Hartmann ervan overtuigd dat het een onzinnige onderneming
moet zijn. Om de algemene nutteloosheid van de psychoanaliste nog eens te
onderstrepen, wordt die door de schrijfster met vakantie gestuurd in de weken waarin
Fibich deze voor hemzelf nogal benauwende beslissing neemt.

Anita Brookner

Het ligt dus opgesloten in de logica van dit verhaal dat de dochter van Hartmann
en de zoon van Fibich niet op hun ouders lijken. Tot ergernis van haar moeder komt
Marianne Hartmann, na haar huwelijk met de bleke klerk Myers, als een gezellige
slons op zondagen op bezoek, met een niet altijd even fris ruikend zoontje dat naar
de smaak van Hartmann veel te veel lijkt op de klerk. Het dikgeworden lichaam in
oude spijkerbroeken gehesen, weigert Marianne iets te doen aan de grijze pieken in
haar haar. Nog onthutsender is de adembenemende Thomas Fibich junior, alias Toto.
Hoe dit theatrale fenomeen uit hun bloedeloze aanrakingen kan zijn voortgekomen,
blijft zijn ouders en vooral Christine een onoplosbaar raadsel. Op Toto valt geen
invloed uit te oefenen. Op een dag besluit hij filmster te worden, en wordt het.
Zoals haar gewoonte is, schetst Anita Brookner de grondslagen van haar karakters,
zelfs die van de malle Toto, in een stijl die zich verre houdt van het psycho-cliché.
Ik bedoel dat in freudiaanse of behavioristische termen de kwestie van een Hartmann
of Fibich, een Christine of Yvette, anders zou moeten worden gesteld en dan ook
wellicht tot andere bevindingen zou voeren. In beginsel valt zo'n eigenzinnigheid
wel te waarderen, maar die moet dan niet op meer ruimte aanspraak maken dan zij
gemakkelijk vullen kan. Ook in deze roman geeft Anita Brookner weer blijk van
haar reeds veelgeprezen ambachtelijk kunnen, maar dat zij haar personages
overtuigend analyseert zou te veel zijn gezegd. Hartmann. Yvette en Toto zijn
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ledepoppen. In Christine en Marianne kan meer diepgang worden vermoed. Dit zal
dan echter altijd een vermoeden moeten blijven. Voor wat Fibich ondergaat wordt
zo nu en dan een bijna pastorale vorm gevonden: ‘De koude nevels verdichtten zich
tot een grijze mist. De melkachtige zon was bloedrood geworden, het rood van
apocalyps. In de korte afstand tussen
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Anita Brookner
Vervolg van pagina 11
Elizabeth Street en Ashley Gardens scheen de duisternis hem geheel te omvatten.
Toen hij de flat binnenging, steeg de doffe warmte naar zijn hoofd en maakte hem
duizelig. Zijn gezichtsveld leek even beneveld in het rozeblauwe waas van Christines
zitkamer. In deze kamer, die hem bij zijn binnenkomst eerst verlaten scheen,
onderscheidde hij ten slotte de rechtopstaande gestalte van zijn vrouw.’
Maar of het nu is omdat Christine dan zegt: ‘Ga gauw zitten om warm te worden,
ik heb een honingkoek voor je gebakken en daar hou je zo van,’ of om andere redenen:
de kwellingen van Fibich willen maar niet voelbaar worden. Moet dat dan? Ik geloof
van wel. Er is iets in de gekozen vorm, dat dat eist. Christine en haar honingkoek
hebben hier niets ironisch, ze dramatiseren een ernstige contactstoornis. Dat de
passage, met een beetje kwade wil, ironisch geïnterpreteerd zou kunnen worden, is
een voorbeeld van wat door een Engelse criticus eens zo prachtig ‘intentional fallacy’
is genoemd.
Ik vind in de romans van Anita Brookner, met uitzondering van Hotel du Lae, iets
incongruents. De vorm lijkt de materie niet altijd te kunnen dragen. Haar schrijven
heeft iets van kunstrijden. Met bewonderenswaardige beheersing van elke beweging
trekt ze figuren overeen ijsoppervlak. Het is heel mooi. Als het afgelopen is, kan er
geapplaudisseerd worden. Maar wat er daarna van overblijft, is hoofdzakelijk een
indruk van vertoon. Hier is natuurlijk niets tegen. Er lijkt me evenmin een werkelijk
dringende noodzaak voor. De bekende biografische feiten omtrent deze schrijfster
rechtvaardigen een vermoeden dat zij in Latecomers concrete gegevens aanvoert die
uit haar eigen ervaringen zijn gedestilleerd. Des te opmerkelijker dan, dat dit een
boek heeft opgeleverd dat op z'n best valt aan te prijzen als een sjiek soort
vliegveldlectuur.
■

Moordhoek
Vervolg van pagina 10
hebben laten weten dat de bekladde pastoor niet alleen een aanbeden maar ook eert
nog steeds letterlijk te aanbidden figuur is).
Schilders (hij heeft het boek gemaakt met enkele anderen die de uitvoerige research
deden) vertelt in het boek de geschiedenis chronologisch: de gebeurtenissen op de
dag van de moord, het klungelige onderzoek, de twee rechtszittingen en eindigt dan
met een opmerkelijke reconstructie van wat er volgens hem werkelijk is gebeurd.
Een boeiend stukje speurwerk waar, op grond van de in het boek naar voren gekomen
feiten en getuigenissen, niet veel tegen in te brengen is. Het boek lezen, met in het
achterhoofd de wetenschap dat de auteur aan het slot zal stellen dat de pastoor het
gedaan heeft, maakt het zelfs nog intrigerender.
Wat helaas aan Moordhoek (de gruweldaad werd bedreven in de parochie
‘Noordhoek’) ontbreekt, en wat ook niet meer te achterhalen zal zijn is die ‘oral
history’, het verhaal van wat de betrokkenen dachten en voelden. Want wie dit verhaal,
aan de hand van knipsels en documenten, kaarten en foto's, tot zich neemt kan niet
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ontkomen aan de benauwende gedachte dat heel wat figuren (de vader van het
ongelukkige meisje, de politiecommissaris, sommige getuigen, waarschijnlijk zelfs
de rechter, de broer die dus procureur-generaal in Den Bosch was) geweten moeten
hebben hoe de zaak eigenlijk in elkaar zat. De snelheid waarmee, na de tweede
vrijspraak van de verdachte, de doofpot dichtging zegt genoeg. Het is duidelijk dat
niemand ‘de kerk’ ter discussie durfde of wilde stellen; de rok van de pastoor moet
als een verstikkende, donkere deken over de Tilburgse samenleving van die tijd
gehangen hebben. Wat Schilders binnen het genre van de waar gebeurde misdaad
geschreven en gereconstrueerd heeft is uniek, maar wat hij niet kon schrijven is
beklemmend.
■

Peter Burke
Vervolg van pagina 7
lopen decennium teruggekeerd naar een cultuur of leefwereld die ergens in het
verleden lag en radicaal verschillend zou zijn van de onze. Als antropologen die
onderzoek doen op een eiland ver van hier of onder een stam die in niets op de
westerse samenleving lijkt.
Dat heeft - nogmaals - prachtige resultaten opgeleverd, getuige Montaillou, De
kaas en de wonnen van Ginzburg en De terugkeer van Martin Guerre van Natalie
Zemon Davis. Maar deze goede voorbeelden kunnen niet verhullen dat de boekenkast
met nieuw historisch werk even hapsnap lijkt als de kaart met eilanden in de Stille
Zuidzee. Het doel van geschiedschrijving, zo zei Ranke in de negentiende eeuw met
een citaat dat tot vervelens toe herhaald wordt, was tonen hoe het eigenlijk geweest
is, ‘zeigen wie es eigentlich gewesen’. Een bij ons vrij onbekende Amerikaanse
historicus, James Harvey Robertson, uitte daarop in het begin van deze eeuw een
vrij scherpe kritiek die nog altijd hout snijdt. Volgens hem mocht de historicus niet
stil blijven staan bij deze opdracht. Het achterhalen van de feiten was in zijn ogen
slechts een begin. De geschiedschrijving moest Verdergaan, ‘try todetermine how
things had come about. (zeigen) wie es eigentlich geworden’. Ze had met andere
woorden ook een actuele taak en moest proberen het vastgelegde beeld te plaatsen
in de film van de tijd, in die lange stroom die loopt tussen het heden van de
onderzoeker en het verleden dat onderzocht wordt.

Synthese
Het eiland dat de antropoloog beschrijft, zo zou je dit kunnen parafraseren, is geen
vlekje land in een oceaan van niets dan water. Het is een plek op de wereld. En het
beeld ervan zou ook als zodanig geplaatst moeten worden. Burke heeft begrip voor
dit soort denkbeelden. ‘Mensen vragen me regelmatig wat ik doe. Als ik dan zeg dat
ik Italië in de zestiende eeuw bestudeer, is hun volgende vraag steevast: met welke
stad houd je je bezig? Ik wil me met geen stad bezighouden. Ik wil een overzicht
bieden. Dat was ook mijn ambitie toen ik in het begin van de jaren zeventig die studie
over de renaissance schreef. De visie van Burckhardt was op dat moment nog altijd
dominant. Ik wilde een synthese maken die bij onze tijd hoort en die een midden
probeert te vinden tussen de “idealistische” opvatting van Burckhardt (cultuur maakt
samenleving) en de marxistische (samenleving maakt cultuur). Dat was de les van
de Franse Annales-school waarmee ik via een vriend al in de jaren vijftig werd
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geconfronteerd. Na dat boek schreef ik een groot aantal case-studies waarmee ik die
grote lijn wilde verfijnen. Die zijn nu gebundeld in dat nieuwe boek. Nog altijd wil
ik niet over slechts één stad schrijven, ik wilde gewoon vuile handen krijgen in de
archieven. Maar ik zie het gevaar hiervan wel degelijk in. Een van mijn vertrekpunten
is het werk van Elias die het historisch onderzoek plaatst binnen een theorie over de
westerse samenleving. En al kan ik die theorie met mijn onderzoek maar zeer ten
dele bevestigen, dat neemt niet weg dat ik meen dat er behoefte bestaat aan iets
vergelijkbaars. Twintig jaar geleden waren de historici sterk onder de indruk van de
sociologie en zochten zij naar grote lijnen. Nu staat het vak in het teken van de
antropologie, de micro-historie. Deze laatste vorm van geschiedenis zal binnen enkele
jaren een dood punt bereiken, mits ze opnieuw geïntegreerd kan worden binnen een
vorm van “sociologische geschiedenis”, de studie van macro-trends. Want als historici
zonder diepere reflectie blijven schrijven over al die leuke vondsten in de archieven,
zal het vak aan amusement bezwijken.’
■
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Het tijdperk der fellow-travellers
Historisch overzicht van het politieke toerisme
Verre Paradijzen Linkse intellectuelen op excursie naar de Sovjetunie,
Cuba en China door A. Aarsbergen Uitgever Hes, 133 p., f 19,50
Hans Schoots
‘Ik ben communist omdat ik liberaal ben.’ Zo vatte de Engelse schrijver Stephen
Spender in de jaren dertig zijn politieke positie samen en het lijkt mij onmogelijk de
denkwereld van de doorsnee-fellow traveller nog kemachtiger tot uitdrukking te
brengen. De fellow traveller is over het algemeen immers iemand die de humanistische
waarden hoog in het vaandel voert, ziet hoe gebrekkig deze in zijn eigen kapitalistische
vaderland worden gerealiseerd en daarom hoopt dat het communisme de deus ex
machina is waarmee de ideale samenleving alsnog zal worden bewerkstelligd. Zijn
geloof in een glorieuze toekomst doet hem de ogen sluiten voor het feit dat het
marxisme-leninisme zich reeds in theorie diametraal tegenover het liberalisme plaatst
- hij verdiept zich nauwe-, lijk in deze theorie - en in de praktijk van de
machtsuitoefening aan elke vrijheid een einde maakt.
A. Aarsbergen, auteur van Verre paradijzen, maakt er geen geheim van dat hij in
vergaande mate heeft gesteund op twee standaardwerken: The Fellow Travellers van
de Engelsman David Caute en Political Pilgrims van de Amerikaan Paul Hollander.
Over Nederlandse politieke reizigers heeft hij uitvoeriger bronnenmateriaal
geraadpleegd. Verre paradijzen is een handzame monografie die - zo mogen we uit
de opzet concluderen - vooral is bedoeld voor degenen die zich nog niet uitvoerig
met het thema hebben beziggehouden. Als zodanig is het een geslaagd boek.
De auteur tracht eerst een verklaring te geven voor het fenomeen fellow traveller
en geeft vervolgens een historisch overzicht van het politieke toerisme vanaf de jaren
dertig tot op de dag van vandaag, toegespitst op de Sovjetunie, Cuba en China. Waar
de oorzaken voor het optreden van de fellow traveller liggen is nog altijd een
onderwerp van controverse. David Caute ziet in hem een erfgenaam van de
Verlichting, die in de socialistische planeconomie eindelijk de mogelijkheid vindt
een samenleving vorm te geven volgens volledig rationele maatstaven. Zijn archetypen
zijn de Engelsen Sidney en Beatrice Webb, ‘blauwdrukverslaafden’ (Caute) die
slechts oog hadden voor plannen, tabellen en grafieken, maar levende mensen niet
in hun denkwereld toelieten. Aarsbergen schrijft evenwel terecht dat veel anderen
werden gedreven door een op irrationele emoties berustende behoefte aan harmonie:
de erfenis van de romantiek was even belangrijk als die van de Verlichting.

Vervreemding
Paul Hollanders verklaringen snijden meer hout, vindt Aarsbergen. Daarin heeft hij
denk ik gelijk, maar enige stevige kritische kanttekeningen hadden hier niet misstaan.
Hollanders kernbegrip is ‘vervreemding’: als voornaamste oorzaak voor het zoeken
naar alternatieven elders op aarde ziet hij de onvrede die intellectuelen met hun eigen
samenleving hadden. Hun sympathie voor het communisme was daarvan slechts een
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afgeleide en vaak wisten ze niet eens zo best wat het eigenlijk inhield. Deze verklaring
lijkt mij zeer aannemelijk, aileen geeft Hollander het begrip vervreemding een
dubieuze ideologische lading mee. Hij meent dat intellectuelen niet dienen te
vervreemden van hun samenleving. Ze moeten constructief zijn in plaats van de
commentariërende Freischwebende Intelligenz uit te hangen in de maatschappelijke
marge. Naar mijn mening is en blijft de intellectueel die een zekere onafhankelijkheid
tegenover de macht bezit onontbeerlijk voor een democratische samenleving. Door
de kritische buitenstaander en de sympathisant met het communisme in elkaars
verlengde te plaatsen suggereert Hollander dat er aan de eerste een verdacht luchtje
zit en daarmee geeft hij zijn analyse een kwalijke politieke draai. Er is nog een
bezwaar tegen zijn theorie aan te voeren. Hij noemt het zoeken naar verre heilstaten
iets dat typisch voortkomt uit de psychologie van intellectuelen. Waarom? Volgens
hem hebben intellectuelen meer dan anderen problemen met het leven in een
grootschalige, complexe, gebureaucratiseerde samenleving; verder voerden ze ooit
de secularisatie aan maar hebben juist zij nu behoefte aan een samenhangend
wereldbeeld; ze hebben meer tijd om zich met algemene vraagstukken bezig te
houden; massamedia (waarin intellectuelen schrijven) hebben er belang bij de feilen
van de samenleving te accentueren; intellectuelen hebben (in de Verenigde Staten
van 1981) lange tijd een overheid met autoriteit boven zich gemist.
Zoeken intellectuelen werkelijk meer dan anderen naar zekerheden en
heilsboodschappen, zoals Hollander meent? Kijken ze bijvoorbeeld meer dan hun
mede-Amerikanen naar televisiedominees? Of, om bij de fellow travellers te blijven:
waren het vooral intellectuelen die hun hoop stelden op het communisme? Voor de
jaren dertig kan dat niet in zijn algemeenheid gezegd worden. De Duitse
communistische panij ontving in 1932 zeventien procent van de stemmen, de Franse
PCF in 1936 vijftien procent. Natuurlijk behoorde het overgrote deel van deze kiezers
niet tot de intelligentsia. Alleen in de Verenigde Staten en Engeland sympathiseerden
relatief wat meer intellectuelen dan arbeiders met de Sovjetunie. Ook in de jaren
zestig en zeventig, toen de tweede golf fellow travellers volgde, waren ‘vervreemding’
en sympathie voor communistische experimenten geloof ik niet speciaal voorbehouden
aan intellectuelen. Ze kwamen veel breder voor onder de middenklassejeugd. Che
Guevara én Fidel Castro waren tot in de subcultuur van de kleinste dorpjes helden
die niet ter discussie stonden. Misschien kan veel eenvoudiger worden verklaard
waarom toch vooral de geletterden politieke reizen maakten: ze hadden er het geld
voor, werden vanwege hun status door communistische regimes uitgenodigd en ze
waren er bovendien vanouds al aan gewend verre landen te bezoeken. Dat ze hun
opinies op schrift stelden en zo gemakkelijker object van onderzoek konden worden,
wil nog niet zeggen dat ze met hun opvattingen een unieke plaats innamen.

Mao-lobby
Een punt waarop Aarsbergen mijns inziens de plank misslaat is zijn voorstelling van
de gebeurtenissen in de laatste tien, twaalf jaar. Deze periode laat de auteur wat
Nederland betreft
Vervolg op pagina 16
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Tijdschrift
‘No dead bodies please’, luidde de kop boven een bespreking in The Observer van
de overzichtstentoonstelling van het werk van de schilder Lucian Freud, die onder
andere dit voorjaar in Londen te zien was. Deze badinerende uitspraak wordt direct
heel begrijpelijk als je de eerste doeken van de expositie bekijkt. Lucian Freud
(zesenzestig jaar en inderdaad familie: hij is een kleinzoon van Sigmund) heeft een
voorkeur voor onbarmhartig geschilderde naakten met een vaak vaalgrijze kleur, die
wel enige overeenkomst met een gestorvene oproept. Anna Tilroe probeert in Tirade
318, 1988/5 te achterhalen wat Lucian Freuds passie voor deze schilderijen betekent.
Zij constateert terecht een overeenkomst met Francis Bacon, niet vanwege de manier
waarop beiden schilderen, maar door hun onderwerpskeuze. De beide schilders
hebben elkaar trouwens ook herhaaldelijk geportretteerd. De portretten die Bacon
schildert zijn niet bepaald direct herkenbaar, Freuds schilderijen zijn pijnlijk
realistisch. Zijn modellen liggen of zitten er tamelijk passief bij, en vooral zijn naakten
zijn niet erg flatteus afgebeeld. Anna Tilroe zegt tot mijn verbazing dat Freud alleen
vrienden, familie en geliefden geportretteerd heeft, die dus blijkbaar geen bezwaar
hadden tegen dit overuitgebeelde realisme. Tilroe vindt juist doordat de afgebeelden
zo in zichzelf gekeerd zijn, deze portretten majestueus en ongenaakbaar. Ze vergelijkt
Freuds werk met de schilderijen van Eric Fishl, die ze door de plaatjesachtige manier
waarop ze de werkelijkheid weergeven plat en geestloos vindt en met de schilderijen
van Philip Pearlstein die net op een andere manier dan Freud een uitsnede geven uit
de werkelijkheid. Tilroe verwerpt ook de aantijgingen die Freud vele malen te
verduren heeft gehad, zoals blijkt uit recensies in de Engelse kranten dat hij zijn
personages tot objecten degradeert. Omgeving en personage zijn perfect aan elkaar
aangepast op ieder schilderij: de sofa is kapot, het binnenwerk steekt er aan
verschillende kanten uit, de planten zijn verdord, de kamer is stoffig en de veelvuldig
afgebeelde kranen lekken boven een vies gootsteentje. Van de personages zelf worden
ons de aan de oppervlakte van de huid kloppende aderen, de vetplooien, onderkinnen
en verdere intimiteiten niet bespaard. Juist door deze openlijke en radicale manier
van portretteren, waaraan ieder vleugje glamour ontbreekt, zijn de schilderijen zo
indringend, zegt zij. Ze komen je zo nabij, dat het lijkt alsof je zelf onder de loep
genomen wordt. De in zichzelf gekeerde geportretteerden zijn dus helemaal niet
gedegradeerd tot iets minderwaardigs, vindt Tilroe, maar zijn een soort spiegel voor
ons toeschouwers van de dingen die wij liever verborgen houden. Saillant detail in
haar betoog is wel dat de zelfportretten van Freud net een klein beetje minder
onbarmhartig zijn en net een klein beetje meer beantwoorden aan onze conventies
van wat mooi gevonden wordt. Verder in Tirade een intiem document van Willem
Jan Otten, die van dag tot dag verslag doet van zijn herstel na een rotsmak van een
trap, waarbij zijn ribben gebroken zijn. De aanwezigheid van de pijn is ondraaglijk,
maar de gevoelloze sluimertoestand die ontstaat na toediening van een of ander opiaat
is nog verraderlijker, want je weet nooit precies wanneer de golven pijn weer zullen
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terugkomen, en terugkeren doen ze onherroepelijk. Van Rutger Kopland is zijn
dankwoord bij het aanvaarden bij de P.C. Hooftprijs 1988 afgedrukt, waarin hij veel
ontleent aan een stuk van Robert Anker dat eerder dit jaar in Tirade stond. In dit
essay gaat het om het weg zijn van de vanzelfsprekendheid van de dingen. De
uitbeelding of verwoording van dat wat er niet is, is nou juist de essentie van het
werk van de kunstenaar, dat vindt Kopland van zijn eigen poëtische arbeid. Er staat
in dit nummer van Tirade ook weer een nieuw lang essay van Robert Anker, getiteld
‘Hier m'n hoofd, daar de wereld’.
EVA COSSEE

Vertaald
Wat heeft een mens aan emoties? Nico Frijda publiceerde vorig jaar met The Emotions
(Cambridge University Press/Editions de la Science de l'Homme) een monumentaal
werk over wat er bij behavioristen, fysiologen, neurologen, biologen en filosofen
bekend is over aard en functie van de feiten, met daaraan toegevoegd een uiteenzetting
over zijn eigen hypothese. Frijda's behoedzaam geformuleerde theorie dat een mens
economische belangen (‘concerns’) heeft bij zijn emoties, beviel de econoom Jan
Pen in zijn bespreking van The Emotions (Boekenbijlage van 1 augustus 1987) zeer.
Pen beval Frijda's standaardwerk aan bij economen (‘De concerns van Frijda zijn de
wants van de micro-economie’), maar ook ‘bij ieder die zich echt interesseert voor
het merkwaardige doen en laten van de menselijke soort’. De Emoties werd vertaald
door Sonja van 't Hof en Marije de Jager en verscheen bij uitgeverij Bert Bakker
(563 p. f f 49,50, gebonden f 69,50).
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (3)

A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit
een dag (Querido, f 15,-. geb. f 34,50)

3. (2)

Harry Mulisch, De elementen (De Bezige
Bij, f 34,50)

4. (10)

Isabel Allende, Eva Luna
(Wereldbibliotheek, f 29,90)

5. (4)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

6. (-)

Anatoli Rybakov, Kinderen van de Arbat
(Bert Bakker, f 47,50)
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7. (6)

Rutger Kopland, Herinneringen aan het
onbekende (Van Oorschot, f 14,90)

8. (5)

Roald Dahl, Matilda (De Fontein, f 24,50)

9. (7)

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid
van het bestaan (Ambo/Agathon, f 35,50)

10. (-)

Jeroen Brouwers, De zondvloed (De
Arbeiderspers, f 49,50)

VN-top-10 non-fictic
1. (2)

Wim Kan, De dagboeken 1957-1968
(Balans, f 27,50)

2. (6)

Snoecks Almanak 1989 (Snoecks
Nederland bv, f 19,75)

3. (3)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

4. (1)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

5. (5)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

6. (4)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

7. (7)

J.M.A.H. Luns, Gelooft u mij, het was
een genoegen (Sijthoff, f 22,50)

8. (8)

Ben Molenaar, Interviewers ondervraagd
(Aramith, f 19,90

9. (-)

De Stijl 1917-1931 (Libris, f 29,90)

10. (-)

Jan Hulsker, Vincent van Gogh, een leven
in brieven (Meulenhoff, f 19,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
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Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Huizen (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaersrtaat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A; van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartie Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat I ■
Wagenineen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13 ■
Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33 ■
Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Gênante sof
Niet Herman Brusselmans maar Monika van Paemel werd uiteindelijk door de
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen uitvekozen tot het schrijven
van het Vlaamse Boekenweekgeschenk van dit jaar. Maar toen deze voor Brusselmans
onverwachte beslissing was gevallen had de ‘mooie jonge oppergod’ zijn ‘geschenk’
reeds voltooid, en inmiddels is Iedere zondag sterven en doodgaan in de week
(Bert Bakker, 36 p. f 9,90) als reguliere boekuitgave verschenen. Welnu, Brusselmans
mag blij zijn dat zijn boekje niet als prestigieus boekenweekgeschenk is uitgegeven
want Iedere zondag sterven... is een regelrechte sof, Brusselmans on waardig. In
Iedere zondag sterven... wordt verteld hoe de literair criticus van het weekblad De
Vlijt, ene ‘Kees Baggeraats’, tervergeefs een bezoek brengt aan ‘meneer Brusselmans’,
met de bedoeling deze te interviewen. ‘Meneer Brusselmans’ is op het moment dat
Baggeraats bij hem aanbelt juist bezig aan allerlei erotische capriolen met vriendin
Gerdox en vertikt het om de literair criticus binnen te laten. De vertoornde Baggeraats
keert onverrichter zake huiswaarts: ‘Zo ging hij door met mompelen en strompelen
over de Gentse straten, in de richting van het station. In z'n hoofd gonsde een bijenkorf
en kroop een mierennest rond. Ineens schreeuwde hij. “Brusselmans, ik haat je! Ik
háát je! IK HAAT JE!!!”’
Voor de tragische figuur Baggeraats heeft de criticus van De Tijd, Koos Hageraats
model gestaan. Met hem had Brusselmans nog een appeltje te schillen; Hageraats
had immers meedogenloos over diens Geschiedenis van de Vlaamse letterkunde
geoordeeld: ‘(...) in dit boek lijkt hij (Brusselmans, JZ) nog het meest op een
middelbare scholier (...) die een nummertje heeft ingestudeerd maar die, meteen al
bij het opkomen, met zijn uitgestoken tong muurvast tussen de schuifdeuren is komen
klem te zitten (...)’. En omdat Brusselmans in zijn Geschiedenis van de Vlaamse
letterkunde regelmatig het uiterlijk van diverse auteurs beschimpt, eigende Hageraats
zich datzelfde recht toe toen hij zocht naar een passend adjectief voor het boek van
Brusselmans. Hageraats: ‘Mij lijkt “acne” nog de beste omschrijving: daarmee is
zowel de kop van Brusselmans als de wijze waarop hij zijn onderwerp behandelt
kort en krachtig getekend.’
Blijkbaar zijn deze en soortgelijke sneren bij Brusselmans zó slecht gevallen dat
hij heeft gemeend een heel verhaal te moeten schrijven om aldus op zijn beurt weer
Hageraats de huid vol te schelden en hem te portretteren als een onverbeterlijke born
loser die als criticus volkomen ondeskundig is en maar wat aan rotzooit in zijn
ondermaatste stukjes. Ik vind het iets uitermate gênants hebben, dit boekje van
Brusselmans, zeker op de momenten waarop hij suggereert dat Hageraats gedreven
wordt door een diepgewortelde rancune, zonder ook maar op een moment met een
overtuigend bewijs voor deze verdachtmaking te komen. Nu heeft Brusselmans
natuurlijk geen mild-satirisch portret maar veeleer een groteske vertelling willen
afleveren, maar tijdens het lezen van Iedere zondag sterven... is het idee dat het juist
Brusselmans zélf is die zich in deze kwestie laat leiden door een hardnekkige
kleinzieligheid, niet te onderdrukken. Bovendien heb ik dit keer niet om Brusselmans'
grollen moeten lachten, zelfs niet een beetje, behalve dan op de eerste pagina, waar
hij vermeldt dat de verhouding van Baggeraats met zijn vriendin Klazien is
stukgelopen, ‘onder meer op Kees' zoentechniek. Klazien was het tenslotte beu
geworden na iedere kus haar mondholte te moeten ontsmetten en de kloven in haar
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lippen te behandelen met ganzevet.’ Als belastend feit jegens Hageraats een
krankjoreme mededeling en natuurlijk volkomen uit de lucht gegrepen, maar als
fictie werpt het een glimp op de aanstekelijke meligheid waartoe Brusselmans vaak
in staat is. Al met al ligt er nu een regelrechte misser in de winkel waarin Brusselmans
zichzelf ongewild te kijk zet als een schrijver met een incasseringsvermogen van
potsierlijke afmetingen. Maar in februari van het volgend jaar verschijnt Dagboek
van een vermoeide egoïst, en naar verluidt is hij in dat boek weer ouderwets op dreef.
Gelukkig maar.
JZ

Achttiende-eeuwse Soraya-pers
Het heeft me altijd verstandig geleken om je stevig vast te houden aan je eigen
vooroordelen, en het verbaast me daarom dat een wijs en achtenswaardig man als
de hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer zich liet verleiden om Milos
Formans rolprent Amadeus te gaan zien. Het was zo erg als hij zich voorgesteld had,
en als de bey van Tunis bij het zien wapperen van de Nederlandse vlag was een
koliek zijn deel. Het lijkt of Martin van Amerongen zijn ‘cultuurhistorisch essay’
De moord op Mozart van Nazareth (De Haan/Unieboek, 78 p., f 14,90) schreef met
de dood op de hielen. Weliswaar lokt de angst dat de auteur in zijn woede blijft bij
de lezer de neiging uit om hem kalmerend toe te spreken (‘rustig, rustig maar’), maar
dat wil ook meteen zeggen dat Van Amerongen zijn kleine Mozart-studie ‘de spanning
van een detectiveroman’ heeft weten te geven die de flaptekst belooft. Toch is de
ontzenuwing van de Mozart-legenden - Mozart die door Salleri (of een andere rivaal)
vergiftigd werd en zonder uitgeleide onder heftige sneeuwstormen van de armen
werd begraven - géén whodunnit, tenminste: Van Amerongen brengt de legende
terug tot een roddel ‘van de Soraya-pers van zijn tijd’. De doodsoorzaak van ‘de
Shakespeare der Toonkunst’ (ook: ‘de Orpheus van Salzburg’; Van Amerongen kan
helaas zijn neiging om zijn grapjes te herhalen slecht bedwingen) is door rationele
diagnose te stellen op een reumatische koorts, mogelijk een streptokokkeninfectie.
De derdeklasbegrafenis was gezien Mozarts sociale en financiële positie volstrekt
gebruikelijk, de weersgesteldheid van de zesde december 1791 was zacht voor de
tijd van het jaar, grafbezoek was ongebruikelijk, zodat op echtgenote Konstanze wat
dat betreft niets aan te merken valt. Ook de legende dat Salleri zijn rivaal ombracht
met aqua toffana wordt slechts door laster gedragen: ‘De legende is opgebouwd met
louter drijfhout, uit de gemakzucht van de musicologie, uit de getroebleerdheid der
romantiek, achterklap en ouwewijvenpraat, uit poëtische kunstgrepen, uit het
conspiratietrauma van de nazi's en uit de culturele grootheidswaan van de stalinisten.’
Het éígenlijke slachtoffer van de legende, stelt Van Amerongen ernstig, ‘is Salleri
geweest.’ Van Amerongen windt zich hevig op over de nationaal-socialistische
filosofe Mathilde Ludendorff, die uit Mozarts sterven een ‘wereldwijde samenzwering
van joden, jezuïeten en vrijmetselaars’ construeerde, een opwinding die concurreert
met zijn druktemakerij over de (voor Mozart én Salleri) lasterlijke visie van Amadeus,
de populariteit van Mozartkugeln, het op de markt brengen van een
‘Amadeus-panatella’, en de onbeschaamdheid van radio-omroepers om iemand die
‘Johannes Chrystosomus Wolfgangus Theophilus Mozart’ werd gedoopt (Theophilus
veritalianiseerde Mozart zelf tot Amadé), met ‘Amadeus’ aan te spreken. Kortom,
er deugt van alles niet aan de wereld in het algemeen en aan de Mozart-vorsing in
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het bijzonder, maar het laatste wat je ervan kunt zeggen is dat Van Amerongen je
ermee verveelt.
DS

Antiquarisch

Catalogus nummer 44 van Antiquair en prenthandelaar Gert Jan Bestebreurtje
(Postbus 364, 3500 AJ Utrecht) gaat over reizen: honderddrieënzeventig nummers
met bijzondere, buitenissige, zonderlinge dan wel zeldzame plaatwerken, veelal
gebonden in verguld marokkijn of kalfsleer. De illustraties van de catalogus
illumineren achttiende- en negentiende-eeuwse uitgaven als L. Oliphants Narrative
of the Earl of Elgin's Mission to China and Japan in the Years 1857, '58, '59, H.
Maundrells Reize van Aleppo (1705) of Raffles geografische beschrijvingen van Java
(1824). Bij Bubb Kuyper (Jansweg 39, 2011 KM Haarlem) wordt op 23 en 24
november een boeken- en prentenveilig gehouden (kijkdagen op 19,20 en 21
november). Onder de meer dan achttienhonderd nummers zijn uitgaven over muziek,
natuurwetenschappen, Nederlandse literatuur, manuscripten en erotica, waaronder
een verzameling van opwindende ex-librissen.
Aan deze pagina werkten mee Ingrid Hanns, Diny Schouten, Joost Zwagerman.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Bij Lady Molly door Anthony Powell. Vertaling J. Verheydt, Agathon, f 34,90. Het
vierde deel van de twaalfdelige romancyclus A Dance to the Music of Time.
‘Onweerstaanbare scheppingen’ schreef Bas Heijne over Powells Proustiaanse epos
over de Engelse upper middle class in de Boekenbijlage van 10 oktober 1987.
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De markiezin door Charlotte Mutsaers. Meulenhoff, f 22,50. Wonderlijke telefonades
en surrealistische ontmoetingen, met een adembenemend gevoel voor stijl
geregistreerd. Besproken in de Boekenbijlage van 5 november.
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Verre paradijzen
Vervolg van pagina 13
terecht beginnen rond het zogeheten China-debat, dat in 1975 vooral in Vrij Nederland
en het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift werd gevoerd. Renate Rubinstein, Michel
Korzec, Rudy Kousbroek en enige anderen vielen de ‘Mao-lobby’ aan op haar
verdediging van de socialistische zegeningen. De discussie luidde het einde van de
China-rage in. De Mao-lobby zelf bestond uit professor Wertheim, het echtpaar
Schenk. Jaap van Ginneken en anderen. Ik wil niet verhelen dat mijn eigen voorkeur
indertijd bij de laatsten lag. Inmiddels is er, afgezien van de bejaarde professor
Wertheim, welhaast niemand meer die de Culturele Revolutie wil verdedigen als een
grote sprong in de emancipatie der mensheid. Mao's tegenstanders hadden op de
wezenlijke punten gelijk. Maar Aarsbergen wil er nu op zijn beurt niet aan dat er iets
verandert in de wereld. Hij bespeurt het voortbestaan van de oude fellow traveller
in een nieuwe schijngestalte. Het is degene die nu enige hoop stelt op hervormingen
in de socialistische landen. Nieuwe illusies, meent de auteur, want diepgaande
veranderingen zijn onbestaanbaar onder een communistisch regime. Daarmee miskent
hij de onvoorspelbaarheid van de geschiedenis en in het bijzonder de daverende
ideologische nederlaag die het communisme in de afgelopen jaren heeft geleden. Tot
in de grote communistische partijen zelf twijfelt men aan de bruikbaarheid van het
eigen gedachlengoed. Verre paradijzen verschijnt dan ook op een geschikt moment:
het tijdperk der fellow travellers lijkt zo goed als afgesloten.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Gebeurtenis
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Bas Heijne
In het reclamedrukwerk van de Librisboekhandels dat twee weken geleden in de
Boekenbijlage was vastgeniet, stond een advertentie voor het nieuwe boek van Jeroen
Brouwers, De zondvloed. ‘Zowel stilistisch als compositorisch is De zondvloed een
meesterwerk,’ luidde de begeleidende wervende tekst, en daaronder werd het in
kapitalen nog eens tout court vermeld: EEN MEESTERWERK.
Een week later kwam het meesterwerk uit. Ook bij de presentatie werd niets aan
het toeval overgelaten. Iedereen, zo deelde een andere advertentie mee, kreeg bij
aankoop van het boek behalve een handtekening van de schrijver ook een essay over
De zondvloed cadeau. De auteur daarvan was Koos Hageraats, de literair criticus van
De Tijd.
Nu heb ik De zondvloed niet gelezen en ik heb dus ook geen oordeel over het boek
zelf, het kan goed zijn of zelfs verschrikkelijk goed, maar niettemin wekt het op z'n
zachtst gezegd enige irritatie wanneer een boek bij verschijning reeds over de hoofden
van de lezers heen een-twee-drie de eeuwigheid wordt ingeschoten. Het is nog niet
verschenen of de uitgever beslist al dat het om een meesterwerk gaat, de drukinkt is
nog niet droog of er bestaat al een essay over.
Als er over literaire meesterwerken iets te zeggen valt, is het nu juist dat ze in de
tijd dat ze verschijnen zo moeilijk als meesterwerken te herkennen zijn. Ieder boek
is nu eenmaal overgeleverd aan de smaak van zijn tijd, wordt beoordeeld naar de
kritische maatstaven van die tijd, en je hoeft maar een willekeurig literair-historisch
werk open te slaan om te zien hoe vergankelijk die maatstaven zijn. Dat is het lot
van de schrijver; hoezeer hij zelf ook overtuigd is van zijn talent, door zijn boeken
te publiceren levert hij zich uit aan een grillig lezerspubliek.
Aan dat lot ontkomt ook De zondvloed niet, en dat is maar goed ook. Pogingen
van de uitgever, de criticus van De Tijd en wellicht de auteur zelf om het boek stante
pede een plaats te geven in de canon van vaderlandse klassiekers zullen dan ook
eerder een averechts effect hebben. Door de roman op voorhand tot een meesterwerk
te bestempelen, door het boek te balsemen nog voor het geboren is, krijgt het geen
kans om zichzelf te bewijzen, zich te hechten aan onbevangen lezers, zodat uiteindelijk
eerder de indruk van vluchtigheid achterblijft dan van eeuwigheid. Op die manier
bestaat de kans dat De zondvloed van magnum opus tot een ordinaire Sinterklaas-seller
wordt.
De literair criticus die zich mee laat slepen door deze uitgeversretoriek gaat
onherroepelijk plat op zijn bek. In De Tijd van afgelopen week bespreekt Koos
Hageraats (die van het essay) opnieuw De zondvloed. De mooiste superlatief was al
gebruikt in de advertenties, dus groeit het boek in Hageraats recensie uit tot ‘een
superieur meesterwerk’; zelfs in de categorie meesterwerken valt blijkbaar nog weer
het onderscheid te maken tussen superieure en inferieure meesterwerken. ‘Hij
(Brouwers) heeft zich er definitief en onontkoombaar mee gevestigd in de hoogste
regionen van de Nederlandse literatuur - en wat mij betreft zelfs nog daarboven.’
Boven de hoogste regionen? Zo letterlijk heb ik nog nooit iemand de hemel in
geprezen zien worden. Maar Hageraats is nog niet klaar. In zijn poging het boek van
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Brouwers voor eens en altijd te behoeden voor de vergankelijkheid, voelt de criticus
zich gedwongen zijn toevlucht te nemen tot wat hij zelf ‘een cliché van jewelste’
noemt, maar, zegt hij, ‘hier gebruik ik het in de meest letterlijke zin van het woord:
De zondvloed is dè literaire gebeurtenis van de jaren tachtig.’
Gebeurtenis? In de meest letterlijke zin? Sinds wanneer is een boek een
gebeurtenis? Dat klinkt me eerlijk gezegd nu juist weer nogal vluchtig en modieus
in de oren. Een gebeurtenis gebeurt en is vervolgens gebeurd, dat wil zeggen, voorbij.
De eeuwigheid komt er niet aan te pas. Kan een superieur meesterwerk van ruim
zevenhonderd bladzijden tegelijk een literaire gebeurtenis zijn, een kortstondig
evenement? Was de Divina Commedia dè literaire gebeurtenis van de Middeleeuwen,
ik noem maar een superieur meesterwerk, waren de sonnetten van Keats dè literaire
gebeurtenis van de romantiek?
Het is geen literaire kritiek, het is platte sales-talk. In de meest letterlijke zin van
het woord. Ik twijfel er niet aan of achter Hageraats vulgaire jubeltoon gaat een
oprechte bewondering voor Brouwers' werk schuil, maar de lezer heeft er weinig
aan, en Brouwers zelf nog minder.
Wanneer critici hun uiterste best doen een boek nog vóór het zich een publiek
heeft kunnen veroveren het Letterkundig Museum binnen te loodsen, wanneer zij
zich slechts kunnen uitdrukken door middel van de reclamelyriek van uitgevers, dan
is er iets mis met de literaire kritiek. En het eerste slachtoffer is de literatuur zelf.
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[26 november 1988 - Nummer 47]
Ter zake

Diny Schouten
‘Je kunt van Shakespeare en Proust toch ook niet zeggen dat ze niet de waarheid
schreven?’ Journaliste Jantiene van Aschs vindt de vraag naar het waarheidsgehalte
van de New Journalism die zij bedrijft héél ingewikkeld om te beantwoorden. Van
Aschs claimt de voetsporen te hebben betreden van Truman Capote en Tom Wolfe,
wier werkwijze te beschrijven valt als het presenteren van feiten met behulp van
literaire stijlmiddelen als spanning en wisseling van point of view. Van Aschs wil
haar down and out-ervaringen uit de wereld van de psychiatrische klinieken graag
als faction beschouwd zien (‘wat toch een samentrekking is van fiction en facts’)
zonder daarbij aangesproken te willen worden op de feitelijkheid: de lezer wordt
verzocht Intermezzo te lezen als ‘een roman’. Het etiket ‘literatuur’ verhinderde de
redacties van de ‘non-fictie’-bijlagen van NRC Handelsblad en de Volkskrant niet
om Intermezzo toch maar te rekenen tot de niet verzonnen boeken, waar reden voor
is doordat de eerste twee hoofdstukken van het boek als reportage in Haagse Post
werden geplaatst. ‘Alles wat in mijn boek staat is waar, dat wil zeggen dat er niets
in mijn boek staat wat ik niet heb meegemaakt,’ licht de schrijfster desgevraagd toe.
‘De reden dat ik mijn boek als roman de wereld heb ingestuurd, is dat ik de mensen
die erin voorkomen heb willen beschermen.’ Dat er desondanks verschil blijft tussen
waarheid en werkelijkheid wil Van Aschs, geconfronteerd met de door psychiatrisch
ziekenhuis Veldwijk in Ermelo bevestigde feiten, best toegeven: ‘Ik ben zelf vier
weken in die kliniek geweest. In Intermezzo heb ik daar drie maanden van gemaakt,
ja. Dat had je toch ook wel meteen aan mij kunnen vragen?’
‘Kerst betekent toch de ondergang van een groot aantal dieren,’ vindt ‘de
uitgeversknecht van de Arbeiderspers’ Martin Ros. Bij wijze van protest tegen ‘het
eetbeestfeest’ bereidt Ros een voordracht voor van Het rijk van de walvis, Heathcote
Williams' lange ode op dat geheimzinnige en intelligente wezen. Ros leert het gedicht
niét van buiten (‘Ik ben geen acteur’), maar belooft het lange gedicht ‘ernstig en
gedragen’ te zullen voorlezen, ‘en er zijn ook lichtbeelden en authentieke opnamen
van walvissenmuziek.’ De door Ros verzorgde avond - gepland in het Amsterdamse
Paradiso op 21 december - is geheel op propaganda uit: ‘Ten eerste voor het
buitengewone gedicht van Heathcote Williams, dat meer aandacht verdient dan het
gekregen heeft, en ten tweede omdat de ondergang van de walvis een paradigma is
voor álle bedreiging van dierenlevens. Met Heathcote Williams bemoeit de literatuur
zich daar nu eindelijk eens mee.’
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Zonder potboilers gaat het niet? De bezorgde vraag dringt zich op na kennisname
van het najaarsaanbod van literaire cassetteboekenuitgeverij I.C., die met de gesproken
memoires van Xaviera Hollander de soft porno in huis haalt. Het fonds van I.C.
kenden we als hoog-literair: tot hiertoe werden de stemmen van Annie M.G. Schmidt,
Renate Rubinstein, Kees van Kooten, Remco Campert, Karel van het Reve, Maarten
't Hart, Leo Vroman, Rutger Kopland en Guus Kuijer op cassette uitgebracht. What
next? Erotische avonturen van taxichauffeurs, wellicht? Daaraan wil I.C.-uitgever
Maurits Rubinstein liever nog niet denken. Hij verdedigt de twee, inderdaad als
publiekstrekkers bedoelde nieuwe uitgaven - behalve het ‘eerste erotische
cassetteboek’ De Happy Hooker presenteert A.C. Baantjer zijn nieuwe verhaal De
Cock en de grijnzende wurger met eigen stem - ‘om de markt open te breken’; ‘Een
blad als De Telegraaf heeft onze cassettes nog nooit gesignaleerd. Door nu met
Xaviera Hollander te komen, maken ze hun lezers misschien attent op onze andere
cassettes, die voor hun publiek toch ook interessant zijn.’ De jonge uitgever pleit
voor clementie: ‘We hebben er wel lang over moeten nadenken, hoor. En dat we nu
met De familie Doorsnee op cassette komen, en met Rijmpjes en versjes uit de oude
doos, daaruit blijkt toch wel dat we gevoel hebben voor kwaliteit?’
Vertaler Henk Raaff, verbaasd zijn jaren geleden vervaardigde vertaling van
Söderbergs Dokter Glas nieuw aangekondigd te zien als ‘speciaal in opdracht van
de Hema vervaardigd’, bereidt zich voor op gerechtelijke procedures. Via zijn
advocaat, Germ Kemper, ligt inmiddels een claim bij uitgeverij Bzztôh, de producent
van het Hema-uitgaafje. De eis is een betaling van f 10.000,- óf het uit de handel
nemen van de oplage, voor minder verzoent Raaff zich niet met het
‘kruideniersuitgaafje à f 6,75’. Ook thrillerschrijver Martin Koomen was verbaasd
een eigen geschrift aan te treffen bij de Hema. Zijn voor de kleurenbijlage van Vrij
Nederland geschreven verhaal over Conan Doyle siert bij wijze van voorwoord de
laaggeprijsde ‘Hema-editie’ van Sherlock Holmes Compleet. ‘Klopt,’ zegt uitgever
Peter Loeb, die de uitgave produceerde. Zijn Hema-uitgave is een heel ander geval
dan het boekje van Bzztôh weet Loeb: ‘Daar hebben ze Maarten 't Hart voor het
voorwoord met honderd gulden afgescheept. Wij hebben destijds Martin Koomen f
1500,- of f 2000,- betaald, dat herinner ik me niet meer precies, maar dat is toch
royaal betaald? We hebben Sherlock Holmes nu vier jaar in druk in verschillende
edities: een voor onze eigen imprint, voor de boekenclub, en een voor een Belgische
distributeur. Auteursrechtelijk is dat toch niet verkeerd?’ Martin Koomen herinnert
zich een beduidend lager bedrag, plus de verzekering dat alle licentie-uitgaven buiten
de overeenkomst vielen. ‘Er is niets aan de hand,’ sust Loeb: ‘Als Martin Koomen
vindt dat hij voor deze aparte Hema-uitgave nog weer wat hoort te krijgen, moet hij
maar een voorstel komen doen.’ Hoe lucratief wordt het voor auteurs, vertalers en
schrijvers van voorwoorden om de boekenafdeling van de Hema te bezoeken?

Gedicht
Met de andere kant van zijn bijl
zijn lood bewerkend, het plettend,
om te kunnen vergeten dat hij is
een kind des doods dat zijn net

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

wil verzwaren. Net zolang tot het
opeens zover is en de onverdwenene
in mijn kamer staat, mij in zich
opneemt; nog liegt of ik ben
en hoe. Zoals men wel vraagt
aan een visser die met niets terugkomt:
waar of de vis is. En dat hij antwoordt
zonder wrevel, zonder naijver:
de vis - die is in de zee.

HANS FAVEREY
Uit: Tegen het vergeten. De Bezige Bij, f 27,50.
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Zwelgen in het oeverloze
Het dikke denken van Jeroen Brouwers
De zondvloed door Jeroen Brouwers Uitgever De Arbeiderspers, 762 p.,
f 49,50, gebonden f 69,50
Frans de Rover
De nieuwste roman van Jeroen Brouwers, De zondvloed, is - en hoe kan het anders
bij een aeuvre-bouwer als Brouwers - op verschillende manieren met zijn overig
werk verbonden. Het woord ‘zon’ kwam ook al voor in zijn boeken Zonsopgangen
boven zee (1977), Het verzonkene (1979) en Bezonken rood (1981): alle drie
(pseudo-)autobiografieën. Deze roman sluit daarbij in ieder geval thematisch naadloos
aan: wederom een sterk autobiografisch getint geschrift. Blijkens de datering schreef
Brouwers er aan van 1981 tot 1988. Maar ook in nog ander opzicht draagt de titel
betekenis en dan doel ik op de schrijfwijze van Brouwers die mij soms wel, maar
vaak niet kan bekoren: het zwelgen in het oeverloze, het mateloze, het letterlijk
‘zondvloedachtige’ karakter van zijn stilistische erupties en details. In dat opzicht
geldt voor zijn nieuwste roman meer dan ooit: nomen est omen.
Ook andere hedendaagse schrijvers zwelgen in details - ik denk alleen maar aan
A.F.Th. van der Heijden in diens, blijkens recente uitspraken, nog immer in omvang
uitdijende trilogie De tandeloze tijd. Maar in diens geval zijn het details die iets
nieuws toevoegen aan de verhaaldraad. Bij Brouwers zijn het details die de
verhaaldraad vertragen, stilzetten, herhalen. Daarmee heb ik mijn belangrijkste
bezwaar tegen De zondvloed geformuleerd: ik weet inmiddels wel dat Brouwers
virtuoos het schrijfhout hanteert, maar wanneer die vaardigheid in zo'n zondvloedgolf
over je heenkomt, dringt zich onwillekeurig het spreekwoord aan je op ‘van dik hout
zaagt men planken’.
Een voorbeeld van het wat dikke Brouwersdenken wordt al direct door de structuur
van de roman gepresenteerd: drie delen - omsloten door een bezwerend ‘Ararat’ die hoofdstukken met titels als ‘Het gebeuren’, ‘De evenaar’, ‘Het symfonion’,
‘Orpheus’, ‘De verdwijning’, ‘Twee werelden’ en ‘Het dolen’ omvatten, weer
onderverdeeld in subhoofdstukken waaruit blijkt dat Brouwers met moeite een eind
aan zijn verhaal weet te maken: ‘Ongeveer het laatste hoofdstuk’, ‘Misschien het
laatst hoofdstuk’, ‘Voorlaatste hoofdstuk’, ‘Laatste hoofdstuk, voorlopig’.
Thematisch is de invulling voor de geoefende Brouwers-lezer geen onbekend
terrein: de oorlogssituatie als kind in ‘ons Indië’, de repatriëring gevolgd door een
gruwelijke kostschooltijd in goed roomse traditie in Nederland, de ambities, ook op
het gebied van de liefde, van een schrijver anno-nu. Voor dit laatste schrijven we
dan 1973. Brouwers publiceert in dat jaar zijn novelle Zonder trommels en trompetten,
die door de literaire kritiek lovend ontvangen wordt. Voor het eerst voelt hij zich in
zijn schrijversambitie bevestigd, maar dat wil nog niet zeggen dat hij als een opgewekt
man door het leven gaat. Integendeel. ‘Het was het jaar dat ik drieëndertig was
geworden - het rampenjaar in mijn leven tot dusver: alle kabels waren doorgehakt,
alle ankerkettingen doorgeroest, alle schepen gezonken - de tijd voor de balans was
aangebroken, het was tijd voor conclusies.’ Onder een afdak achter het boshuis (beter:
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boshut) waarin de schrijver zich van de wereld heeft teruggetrokken staan dozen met
enkele tientallen flessen jenever opgeslagen, maar de dagelijkse liter brengt nimmer
de zo verlangde definitieve slaap of roes: in de meest wanordelijke en ranzige
omstandigheden ontwaakt de schrijver steeds weer (of nog) ‘levend’ en zich bewust
van zijn ellendig lot. ‘Er werd klaarblijkelijk nog iets van mij verwacht: - misschien
moesten er in de toekomst toch nog dingen door mij worden geschreven die niemand
anders dan ik zou kunnen schrijven, of willen schrijven, of durven schrijven...’
Voorwaar een reviaans intro, maar dat blijkt wat misleidend: weliswaar heeft het
hele verhaal een sterke ondertoon van zelfbeklag en wanhoop, maar dan zonder de
ontsnappende (bevrijdende) reviaanse ironie die dit soort gevoelens nog versterkt.
Bij het lezen van Brouwers daalt een loodzware ernst op je neer.

Nieuw gum
De literaire schatplichtigheid vind ik trouwens ook een niet gering bezwaar van dit
boek: Brouwers leunt toch in die mate op Reve voor zijn levensgevoel en op Mulisch
voor de formulering van zijn ideeën over het schrijven, dat ik regelmatig verzucht:
verzin eens iets origineels. ‘Waar is de schrijver, en welke is zijn werkelijkheid? Zijn
werkelijkheid is: de onwerkelijkheid die hij neerschrijft. Hij en zijn eigen tegendeel.
Naarmate de schrijver schrijft, gumt hij zichzelf uit.’ Ik snap wel wat hier staat (en
wat door Mulisch met soortgelijke woorden bedoeld is), maar ik kan het niet in
verband brengen met het verhaal als zodanig. Ook nu weer geldt dat Brouwers'
overdaad schaadt: bij Mulisch staan dergelijke uitspraken in zijn essays, of in ironische
toonzetting in zijn verhalend werk. Ik denk aan een uitspraak in De elementen dat
iemand die een schrijver wil worden, dat nooit wordt: je bent het altijd al geweest of niet. Brouwers is al te opzichtig bezig verslag te doen van het eerste. Wanneer hij
dan honderd bladzijden na zijn hierboven geciteerde uitspraak opmerkt: ‘Ik heb voor
een nieuw, groot stuk gum gezorgd. Ik heb een nieuw groot stuk gum. Ik heb een
nieuw gum. Ik heb een gum...’, heb ik op dat moment de onbedwingbare lust hem
toe te roepen: ‘Gebruik het dan, gebruik het, had het maar gebruikt!’
Bijna tien jaar geleden deed Brouwers van zich spreken door nog op een andere
manier met het lawaai van ‘trommels en trompetten’ aandacht te trekken: in de 250ste
aflevering van Tirade verketterde hij de literatuur van de jaren zeventig als een ‘tot
een jongetjes- en meisjesliteratuur verworden stinkliteratuur’ en riep hij op tot
Schoonheid en Properheid, tot ‘een volwassen meneren- en mevrouwenliteratuur
(...). Kome nu: De Nieuwe Revisor’. Hoewel bij nadere beschouwing nogal eenzijdig
en vertekend was (maar dat is het goed recht van een polemist a la Van Deyssel),
kon ik het in grote lijnen met hem eens zijn. Niets is voor literatuur zo funest als het
credo: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Ik weet niet of Brouwers de
rol van die Nieuwe Revisor vervuld heeft, maar van de platte ongein van de
Heeresma-adepten zijn we verlost. Literatuur is pathos - ik geef het Brouwers zonder
meer na. Maar toch... minstens moet mij van het hart dat met een boek als De
zondvloed de grenzen van deze opvatting toch wel gemarkeerd zijn. Met name de
passages over Indië kunnen mij nu evenmin overtuigen als indertijd dergelijke
passages in Bezonken rood (1981). Ik twijfel niet aan de integriteit van Brouwers,
ik twijfel aan de werking van pathos en retoriek bij het weergeven van zulke
herinneringen. Getuige indrukwekkende boeken als De laatste deur (1983) over
‘literaire’ zelfmoorden, zijn biografie van Helène Swarth (1985), zijn vermakelijke
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twee delen Kroniek van een karakter (1986, 1987), lijkt mij Brouwers kunnen en
kracht meer in het genre van het essay en de brief te liggen dan in dat van de fictie.

Jeroen Brouwers - Tekening Siegfried Woldhek

Ik wil geen misverstand wekken: in een zo overvol boek als De zondvloed staan
natuurlijk ook stukken die zonder meer meeslepend zijn. Ik bedoel bijvoorbeeld de
verhaaldraad waarin de hopeloze compromisloze liefde voor de vrouw Nachtschade
beschreven wordt: zij herkent zich in ‘het meisje zo mooi als de dood’ uit Zonder
trommels en trompetten. De autotocht van de schrijver - een fles jenever onder
handbereik - naar zijn uitgever, in wiens kantoor hij een eindeloze liefdesnacht met
Nachtschade denkt te gaan beleven, en vooral de autotocht terug met een absurd
ongeval en een halve verkrachting door een stelletje rijksweg- en motelhoeren, worden
met grote verbeeldingskracht weergegeven. Hier is Brouwers op zijn best, omdat in
de stijl nu de ironie voor een verlichting van de ernst zorgt. (Maar als ik vervelend
wil worden, kan ik zeggen dat de scène met de agressieve hoeren toch wel verdacht
veel lijkt
Vervolg op pagina 14
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Het bewijs door Agota Kristof. Van Gennep, f 32,50. Roman van de Hongaarse
schrijfster Agota Kristof, die voor Het dikke schrift de Europese prijs voor Franstalige
literatuur kreeg.
De betoverde burger door Dino Buzzatti. Meulenhoff, f 29,50. Keuze uit de korte
verhalen van de Italiaanse auteur Buzzatti (1906-1972).
Vincent van Gogh; Een leven in brieven. Meulenhoff Pocket Editie, f 19,90. Een
keuze uit de brieven van Van Gogh, ingeleid en toegelicht door Jan Hulsker.
Fabels verandering door Roswitha Quadflieg. Ambo, f 17,50. Novelle, vertaald
door Paul Beers.
Het postmodernisme in de literatuur door Hans Bertens en Theo D'haen. De
Arbeiderspers, Synthese-reeks, f 39,50. Studies over ‘postmoderne intertekstualiteit’,
van de internationale en de Nederlandse literatuur.
Een odyssee door Berlijn door Ian Walker. Veen, Op Schrijvers Voeten, f 39,90.
Zwerftocht door de twee Berlijnen van The Observer-journalist Ian Walker.
Dochter van de eeuw door Pat Barker. De Geus/Epo, Reeks
Vrouwen-wereld-literatuur, f 34,50. Roman.
Ambivalent avontuur door Cheick Hamidou Kane. In de Knipscheer, Afrikaanse
Bibliotheek, f 32,50. Roman uit Senegal.
Raspoetin door Andrej Amalrik. Heureka, f 39,50. Onvoltooid manuscript, waarin
de in 1980 verongelukte Amalrik de legendarische monnik en gebedsgenezer plaatst
in het beeld van het ontredderde Rusland van de laatste jaren voor de revolutie van
1917.
Fata morgana's door Beatrijs Ritsema. Bert Bakker, f 24,90. Columns over de
verlokkingen van immateriële aard.
De stoelendans rond Jan Romein door Bart Hageraats. Heureka, f 24,90. De
perikelen rondom de benoeming van dr. J. Romein tot hoogleraar geschiedenis aan
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1938-1939.
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Geheim dagboek 1958-1962 door Hans Warren. Bert Bakker, f 29,90. Deel zeven
van Warrens autobiografie.
De tunnel door Ernesto Sábato. Meulenhoff, f 29,50. Roman van de Argentijnse
schrijver Sdbato, vertaald door Martine Koenders en Gerard Klooster.
Het getraliede venster door Klaus Mann. Wereldbibliotheek, f 24,50. Novelle over
koning Ludwig II van Beieren, met een nawoord van Léon Hanssen.
De zon en het rad door Rose Vincent. De Arbeiderspers, f42,50. Historische roman,
spelend tijdens de godsdienstvervolgingen die volgden op de herroeping van het
Edict van Nantes, 1685.
Zakken vullen; Een Macchiavellistische handleiding voor prettig leven door Hans
Vandersmissen. Aramith, f 14,90. Cynische beschouwingen over het profijtelijk
verkopen van lucht.
Een speling der natuur door Nadine Gordimer. Bert Bakker, f 49,50. Een
twintigste-eeuwse schelmenroman van de grande dame van de Engelstalige
Zuidafrikaanse letterkunde.
Rode aarde, Witte aarde door Will Weaver. De Prom, f 39,50. Roman over een
jonge man die de volwassenheid bereikt in de landbouwgebieden van Minnesota in
de jaren vijftig.

Op zoek naar de met goud beladen muilezels
Tragische avonturenroman van Graham Greene
The captain and the enemy door Graham Greene Uitgever Reinhardt
Books, 189 p., f 47,10
Martin Koomen
Tijdens een televisieuitzending die de BBC laatst aan Evelyn Waugh wijdde, bleek
hij tot de geïnterviewden te behoren: Graham Greene. De inmiddels vierentachtigjarige
Greene had er blijkbaar geen zin in gehad een volledige cameraploeg met alle
bijbehorende parafernalia het hoofd te bieden, zodat we hem enkel maar hóórden.
Daarbij kon de blik evenwel rusten op een recente foto van de man die aan het woord
was, met nog weer wat méér rimpels dan we ons al herinnerden van andere portretten.
Misschien was het meest treffend de confrontatie met Greenes stem: wat hij ermee
zei sneed onverminderd hout, natuurlijk, maar het was nu toch wel echt de stem van
een oude vermoeide man.
De lezer van The Captain and the Enemy, Greenes jongste roman (zijn
vierentwintigste, als we twee vroege werken die Greene nooit meer herdrukt wil zien
buiten beschouwing laten), merkt daarin niets van vermoeidheidsverschijnselen. Wel
is van het begin af duidelijk dat het een oude vakman is die we hier volgen.
In enkele snelle, vaardig geschetste taferelen verneemt men hoe de
eenentwintigjarige vertellersfiguur als jongen van twaalf door een geheimzinnig sujet
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genaamd ‘de kapitein’ van zijn kostschool werd opgehaald, waarbij deze de jongen
liet weten dat hij hem had gewonnen bij een spelletje triktrak met zijn vader. Of
gebeurde dit bij een partij schaak, zoals verderop in het vertelsel de vader beweert?
Hoe het ook zij, de machinaties van de kapitein worden door de jongen als heilzaam
ervaren, want op school was hij toch maar een outcast. De reden van dat laatste: de
tante van de jongen, die zich na de dood van zijn moeder enigszins om hem
bekommerd had, placht bij haar schaarse bezoekjes aan zijn kostschool brood en
melk voor hem mee te nemen, inplaats van hem te trakteren op een lunch in een
restaurant. Het is een mooi voorbeeld van Greenes van illusies verstoken visie op de
wereld, een wereld waarin de meest triviale oorzaken zulke gevolgen kunnen krijgen,
want eigenlijk is de jongen een typische buitenstaander gebleven. In ieder geval, de
kapitein is wel een heel ander type dan die tante, want wat doet hij: hij bezorgt zichzelf
en zijn jeugdige beschermeling een voortreffelijke maaltijd in het hotel waar het duo
zich voor die eerste nacht heeft ingeschreven - om vervolgens nog dezelfde avond
ijlings met hem de trein naar Londen te nemen, onder achterlating van een valies
gevuld met bakstenen.
De laconieke wijze waarop de verteller deze openingstonelen van zijn geschiedenis
ontvouwt, zou de lezer even in de waan kunnen brengen dat hij in zomaar een
krankzinnige klucht is beland, maar eigenlijk zijn er meteen ook al ondertonen die
naar een wredere werkelijkheid verwijzen: tenslotte is het niet alleen in kluchtverhalen
mogelijk je op onverantwoordelijke wijze van een ongewenst kind te, ontdoen. Al
vorderend met de lectuur doe je als lezer de verbazingwekkende ontdekking dat het
kluchtige karakter is verdampt terwijl de vertellerstoon toch geheel dezelfde is
gebleven; je beseft dat juist die laconieke toonhoogte eerder tragisch is, omdat zij
berust op het ontbreken van illusies, ook bij de jeugdige verteller.
De kapitein laat hem achter in een morsige souterrain woning, min of meer als
geschenk aan een jonge vrouw genaamd Liza die hij moeder moet noemen. Tussen
Liza en de kapitein - die haar nu en dan geheimzinnige geldzendingen doet toekomen,
stellig onrechtmatig verkregen - bestaat een band van echte en onbaatzuchtige liefde.
De levenswandel van de kapitein echter maakt het hem onmogelijk op één adres te
blijven en met Liza's liefde voor haar innemende schurk is angst verweven: hopeloos
onontwarbaar.

Jongensboeken
De jongen komt er achter dat de kapitein er meer dan één naam op nahoudt, met de
bijbehorende indentiteit. Voor de jongen kan dit enkel maar 's mans
onweerstaanbaarheid verhogen. De kapitein is voor hem als een figuur in zijn
jongensboeken: ‘Hij was een avonturier, hij hoorde tot die wereld van Valparaiso
waarover ik als kind had gedroomd en net zoals de meeste jongens gaf ik gehoor,
denk ik, aan de aantrekkingskracht van het mysterieuze, onzekerheid, de afwezigheid
van monotonie, het allerergste kenmerk van het gezinsleven.’
Ook de jongen zelf trouwens lijkt met een meervoudige identiteit te zijn opgezadeld.
Heette hij op school ‘Baxter Three’ (om hem te onderscheiden van twee andere
leerlingen met de familienaam Baxter) en luidde zijn voornaam toen nog ‘Victor’,
in de souterrainwoning wordt hij nooit anders dan ‘Jim’ genoemd. Later lukt het hem
met een verzonnen bericht een baantje als verslaggever bij een krant te krijgen: een
betaalde verteller van verzinsels met, net als de bewonderde kapitein, een ‘handig
beetje oneerlijkheid’. Nog weer later volgt hij de kapitein naar Panama. In dat oord,
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gelegen op hetzelfde continent als de gedroomde wereld van Valparaiso, blijkt de
kapitein zijn loopbaan als avonturier af te ronden: hij is betrokken bij de smokkel
van wapens voor guerrillastrijders die zich keren tegen de door de Amerikanen
gesteunde dictators' van Latijns Amerika.
In een essay over Charles Dickens heeft Greene ooit geschreven: ‘(..., de creatieve
schrijver merkt zijn wereld voor eens en altijd op in de kindertijd en adolescentie’;
uit andere uitlatingen van hem blijkt hoe beslissend Greene zelf de invloed vindt die
hij in zijn jeugd heeft ondergaan van toen door hem gelezen avonturenverhalen: van
Rider Haggard, John Buchan en anderen. De jonge vertellersfiguur uit The Captain
and the Enemy heeft Haggards King Solomon's Mines vier keer gelezen en zijn eigen
verhaal bevat een reeks subtiele verwijzingen naar de codes van zulke
avonturenboeken (het doorzoeken van het Londense huis is ‘als het ontdekken van
Afrika’; de kapitein sjouwt een baal dekens mee ‘als een inheemse drager’ enzovoort).

Graham Greene

Maar eigenlijk is er niets op tegen heel het werk een avonturenverhaal te noemen:
het spannende verslag van een speurtocht naar het onvergetelijke beeld van met goud
beladen muilezels, een beeld door de kapitein ooit de jongen voor ogen getoverd,
toen zij spraken over het geheimzinnige Zuid-Amerika. De wens van de verteller om
schrijver te worden, wordt rechtstreeks in verband gebracht met datzelfde magische
beeld: ‘Leek ik, in mijn wens om woorden te vinden, niet een beetje op de kapitein
in zijn eeuwige zoeken naar de muildieren die goud droegen?’
De wereld die Graham Greene schept in The Captain and the Enemy is tegelijkertijd
reëel (onze eigen wereld, met inbegrip van het krantenieuws over de gevolgen van
Amerikaans imperialisme) en surreëel: een rijk van de verbeelding waar alles mogelijk
lijkt, waar je even snel en makkelijk van identiteit verandert als de kapitein, en waar
de republieken van Midden- en Zuid-Amerika niets anders zijn dan een exotische
en romantische droom. En is niet iedere schrijver, net zoals de verteller hier,
uiteindelijk een eenling en een ‘outcast’: gedoemd tot waarnemen in plaats van deel
te nemen?
Het is Greene gelukt om al de hem obsederende thema's in deze kleine roman te
verenigen als kleuren in een kristal: een flonkerend kleinood.
■
‘De kapitein en de vijand’ verschijnt deze maand bij uitgeverij Bert Bakker, f 29,90
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‘Mijn hart is onoplosbaar verkleefd’
Het tweede deel van de hartstochtelijke correspondenties van Willem
Bilderdijk
Mr. W. Bilderdijks Briefwisseling 1795-1797 Redactie J. Bosch, H.W.
Groenevelt en M. van Hattum Uitgever HES, 2 dln., 711 p., f 149,50
Marita Mathijsen
Blderdijk: de grote ongenietbare wordt hij altijd genoemd. Wie zich enigszins een
voorstelling van de man wil maken, neemt Gerrit Komrij, Jeroen Brouwers en
Boudewijn Büch, stopt ze in een zak, schudt ze goed door elkaar, voegt er wat macho
aan toe en haalt er wat humor uit, en wat er dan in de zak zit is een wat verwaterde
replica van de machtigste dichter uit de vorige eeuw. Het gaat me aan het hart, maar
toch moet ik toevoegen dat zijn poëzie nogal ontoegankelijk is. Wij zijn niet meer
gewend aan dat bombastische taalgebruik, die overdreven voorstelling van zaken en
de hoogdravende onderwerpen, laat staan dat er waardering bestaat voor de uiterst
maniëristische hyperbool die het stijlkenmerk van zijn poëzie is. Nu onlangs een
nieuwe uitgave verschenen is van een deel van Bilderdijks brieven, kan men op een
andere manier toegang tot hem krijgen. Er is iets merkwaardigs aan de hand met de
literatuur van de achttiende en negentiende eeuw, en dat geldt ook weer voor
Bilderdijk. De literaire werken uit die tijd zijn nauwelijks meer te lezen zonder
verdieping en studie, maar de door dezelfde auteurs geschreven brieven zijn vaak
van een adembenemende directheid, gevoeligheid en ongekunstelde virtuositeit in
taalgebruik.
Bij de reus van de romantiek komt daar dan nog het een en ander bij. De 333
brieven die nu gepubliceerd zijn door de drie editeurs Bosch, Groenevelt en Van
Hattum van de VU uit Amsterdam, stammen uit de meest bewogen periode van
Bilderdijks leven. Het is onfatsoenlijk dat er in de pers tot nu toe nog zo weinig
aandacht aan deze brieveneditie gegeven is, want het gaat hier werkelijk om een in
de Nederlandse letterkunde unieke en aangrijpende verzameling. Als er in Duitsland
of Engeland zo'n boek uitgekomen zou zijn, zouden de literaire supplementen en
bijlagen wekenlang stijf van opwinding staan om zoveel moois dat toegankelijk is
geworden. Maar in Nederland heeft men de neiging alles wat er aan eigen letterkunde
in heden en verleden bestaat, te onderschatten. En zo dreigt het veel lezers te ontgaan
dat de meest hartstochtelijke liefdesgeschiedenis van de romantiek nu in brieven na
te lezen valt. Die brieven bollen op van het papier door de passie en geen verzonnen
liefdesroman kan op tegen de historie die zich hier ontrolt. Er is één zwaarwegend
en moeilijk punt in deze uitgave: de liefdesbrieven zijn in het Engels of Italiaans
geschreven. Hoewel de laatste vertaald zijn en daardoor toegankelijk, blijft toch de
vraag open of we nu met een verrijking van de Nederlandse literatuur te maken
hebben, of slechts met biografische parafernalia? Ikzelf ben geneigd voor het eerste
te kiezen, omdat er buiten de liefdesbrieven nog zoveel indrukwekkends te lezen
valt, en natuurlijk ook omdat men voor de ‘vent’ Bilderdijk kiest en dan doet de door
omstandigheden gedwongen keuze voor een andere taal er niet toe.
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Schandelijk adres
Wat is er in deze brieven nu allemaal aan de hand? De Oranjegezinde advocaat
Willem Bilderdijk kwam in 1795 in moeilijkheden. Stadhouder Willem V was naar
Engeland gevlucht en de patriotten namen, nog voor de Franse troepen goed en wel
in Nederland gearriveerd waren, het bestuur in handen. Er werd een voorlopig bewind
aangesteld en dit eiste van alle advocaten een eed van trouw en erkenning van de
patriotse beginselen. Dit laatst weigerde Bilderdijk en hij schreef een scherpzinnig
rekest om de belofte niet af te hoeven leggen. De bewindvoerders meenden een
voorbeeld te moeten stellen naar aanleiding van het ‘schandelijk adres’ vol ‘geleerde
wartaal’ waaruit een ‘ingekankerde verkleefdheid aan het vernietigd stelzel van list
en geweld’ zou blijken, en Bilderdijk kreeg het bevel binnen vierentwintig uren Den
Haag, en binnen acht dagen Holland te verlaten. In Den Haag liet hij zijn vrouw,
Catharina Rebecca, met twee kinderen achter, een dochtertje van tien en een zoontje
van vier jaar. Wat Catharina Rebecca niet wist, was dat hij ook een fiks aantal
onbetaalde rekeningen achterliet, waar zij nu op aangesproken werd, maar inkomen
was er voor haar niet. Bilderdijk vluchtte via Duitsland naar Engeland. Zijn
omstandigheden lijken minder smartelijk dan die van zijn vrouw, maar ook hij zat
zonder enig comfort, zonder boeken of studiemateriaal, beroofd van inkomsten en
positie. Voor het eerst in zijn leven moest hij een honorarium bedingen bij zijn
uitgever voor literaire arbeid. Daarenboven was hij een politieke banneling en werden
brieven aan en van hem zwaar gecensureerd. Veel post verdween, ook ai namen de
correspondenten de moeite in het Latijn of in een geheimschrift te schrijven, niet te
ondertekenen en niets rechtstreeks aan Bilderdijk te adresseren.
De brieven die er tijdens deze ballingschap uitgewisseld worden tussen de
echtelieden zijn bijna gênant. De vrouw wordt al een halfuur na zijn vertrek
geconfronteerd met het financieel wanbeleid van haar man en moet beledigingen
van schuldeisers verdragen. Ze verwijt hem dat hij altijd de grote heer gespeeld heeft.
Bilderdijk op zijn beurt verwijt zijn vrouw dat zij zijn immense liefde altijd even
koel, ja zelfs frigide beantwoord heeft. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken
dat de vrouw de verbanning wel een goede oplossing vond voor een huwelijk dat
voor haar geen inhoud meer had. ‘Komt gy weder en u schulden zyn niet afgedaan
wat dan?’ schreef ze, ‘den ouden boel! en een leven als 't onze op de oude wys is
een hel op de waereld,’ en: ‘Hoor man de zaken moeten gered ons oude leven walgt
mij’. Bilderdijk echter probeerde nog steeds haar naar zijn hand te zetten en geloofde
in een opbloei als ze weer bij elkaar zouden zijn. ‘Mijn hart is oneindig verkleeft aan
't gene waar mede 't zich eenmaal geïdentificeert heeft, en onoplosbaar verkleeft’,
schreef hij aan zijn zwager en schoonzuster met wie hij deze zaken heel intiem
besprak in de brieven die ze uitwisselden. De grootste moeilijkheden moesten echter
nog komen.

Bilderdijk getekend door H.W. Schweikhardt, de vader van zijn Londense geliefde
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Catharina Schweikhardt, gravure naar een aquarel van Bilderdijk

Silhouet van Bilderdijks eerste vrouw, Catharina Bilderdijk-Woesthoven

In Londen wordt Bilderdijk waanzinnig verliefd op een leerlinge van hem, dochter
van een Nederlandse kunstschilder die zich in Engeland gevestigd had. Om deze
jonge Catharina Wilhelmina Schweickhardt gaat de liefdesgeschiedenis zich afspelen.
Bilderdijk komt onder een onmogelijke spanning te staan. Slapeloze nachten vol
jammer en kwelling tracht hij te verkorten door de brandende behoefte van zijn hart
en kokend gestel te koelen met ijdele kussen op het silhouet van zijn eerste vrouw,
schrijft hij aan zijn schoonzus. Hij voelt zich verbonden met zijn Nederlandse vrouw,
die hij nog steeds aan zijn zijde wenst met de kinderen. Daarnaast heeft hij een
onstuitbaar verlangen naar de jonge Wilhelmina. Dit meisje kan geen weerstand
bieden aan het onophoudelijk bombardement van liefdesbetuigingen. Haar eer en
geweten zeggen dat deze verhouding onmogelijk is, maar de bewonderde leermeester
weet haar ervan te overtuigen dat hun liefde niet zondig is. De moeder verbiedt het
meisje om nog langer met de perfide oudere verleider om te gaan.
Bilderdijk voelt zich vernederd en is wanhopig. Zijn brieven getuigen van een
excessieve melancholie. Ten tweede male is de banneling uitgewezen, maar hij weet
via een neef contact met Wilhelmina te houden en blijft beweren dat hun liefde boven
de wereldse moraal staat. Bilderdijk slaagt erin om zijn passie binnen zijn eigen
christelijk geloof te verantwoorden voor zichzelf en zijn geliefde. De
zielsverwantschap moet door God gewild zijn en de beproevingen worden hen speciaal
opgelegd om te kunnen zien of dit paar deze hogere liefde waard is. Otn de eer van
de wereld bekommert Bilderdijk zich niet, het gaat alleen om hun eigen geweten en
God. Zo maakt hij het meisje murw en tenslotte doet ze mee aan een list. Bilderdijks
neef, die ook in Engeland was en als postillon d'amour diende voor heimelijke brieven,
trouwt, mogelijk op Bilderdijks aandringen, met de jongere zuster van Wilhelmina,
en deze gaat mee met de jonggehuwden naar Duitsland. De bedoeling is dat Bilderdijk
zich later ook naar Duitsland zal verschepen, om zich - daar met haar te verenigen
en dan de hemelse verrukkingen van de liefde te genieten.
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De brievenuitgave houdt op vóór de hereniging van Wilhelmina en Willem
Bilderdijk. De smartelijke tijd die de jonge vrouw daarna te wachten staat, waarin
ze meestal gescheiden is van Bilderdijk, en eerloos, ongehuwd het een na het andere
kind zou baren, komt hier nog niet aan de orde. De nu gepubliceerde brieven zijn
het verslag van de strijd tussen een starre christelijke leer en een grootse
levensopvatting, tussen hartstocht en liefde, tussen trouw aan het verleden en
hunkering naar een nieuw levensbegin.

Kus
Al vrij kort na de dood van Bilderdijk verschenen de eerste deeledities van zijn
correspondentie, maar plannen voor een complete uitgave van Bilderdijks brieven
dateren pas van rond 1908. Margadant werkte tot zijn dood in 1945 aan een
verzameling van alle documenten, maar resultaat was er pas in 1955 toen het eerste
deel verscheen met brieven tot 1795, verzorgd door J. Bosch, die toen nog zonder
assistentie werkte. Nu in 1988, na drieëndertig jaar, is het tweede deel verschenen,
met voor het eerst de liefdesbrieven en de belangwekkende correspondentie tussen
Bilderdijk en zijn zwager en schoonzus Elter. De brieven aan en van zijn eerste vrouw
waren grotendeels al eerder gepubliceerd.
Groter contrast dan tussen de schrijfsels van de twee zusters Bilderdijk-Woesthoven
en Elter-Woesthoven is niet denkbaar. De eerste zijn ongestructureerd, ongestyleerd
en vol taalfouten, zeurderig, afgunstig, achterdochtig en vol zelfbeklag, de andere
zijn spits, humoristisch, vol warm gevoel, stijlvol en erudiet. Bilderdijks Londense
geliefde, Catharina Wilhelmina Schweickhardt, komt in deze editie nog niet
Vervolg op pagina 6

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

6
>Bilderdijk
Vervolg van pagina 5
zo uit de verf, enerzijds omdat het grootste deel van haar liefdesbrieven vernietigd
is, anderzijds omdat de overgebleven brieven nogal schools geschreven zijn en haar
karakter blijkbaar nog gevormd moest worden. Evenals de correspondentie van Betje
Wolff en Aagje Deken (1987), is ook deze uitgave bij Hes verschenen. Vergeleken
met de vorige editie zijn er duidelijke verbeteringen in de uitvoering. De indeling is
overzichtelijker geworden en brieven en toelichtingen zijn gescheiden in de twee
delen ondergebracht. Handschriftelijke documentatie en literair-historische annotaties
zijn nog wel door elkaar aangeboden, maar erg hinderlijk is dat hier niet omdat
Bilderdijk zeer nette brieven schreef zonder kladden en doorhalingen.
Kritiek heb ik op de mate van inmenging van de editeurs. Maar al te vaak geven
ze overbodige suggesties over het liefdeleven of proberen ze tegenstrijdigheden in
Bilderdijks karakter psychologisch te verklaren, terwijl duidelijk is dat er voor het
kennen van hem meer nodig is dan een avondcursus psychologie aan de
Volksuniversiteit. Om maar een paar voorbeelden te geven: als er een lijst van het
linnengoed van Bilderdijks dochtertje in een brief gegeven wordt, voegen de editeurs
toe: ‘Zuster Elter heeft een fraaie jonge-meisjesuitzet verzorgd.’ Dat het kind voor
een dag of tien op reis gaat met één onderbroek zegt overigens meer. De
commentatoren verslaan de voortgang van de liefdesgeschiedenis soms als een
voetbalwedstrijd: ‘B. gaat over op de directe aanval: avondwaken bij het huis der
geliefde hebben het klassiek effect: de geliefde toont zich; eindelijk heeft C.W., na
het uitwisselen van wederzijdse beloften, dat ook aardser (en voor B. zeker hemelser)
gerealiseerd... De fase van het werven met woorden lijkt voorbij.’ In de brieven lijkt
er dan echt niet meer aan de hand te zijn dan dat er een kus gegeven is. Maar over
het algemeen is het commentaar zeer beheerst en kundig, en men moet dan ook
dankbaar zijn dat de dienstvaardige monniken onder de neerlandici opnieuw een
formidabele editie toegevoegd hebben aan het nog niet zo grote bestand aan
brievenuitgaven. Maar moge WVC, NWO, Prins Bernardfonds of welke subsidiërende
instantie dan ook geven, dat het volgende deel geen drieëndertig jaar op zich laat
wachten.
■

Humeuren & temperamenten
Jachtinstinct
Gerrit Komrij
P. Hermanides
Het stemt niet vrolijk te beseffen met hoeveel dunne en minder dunne draden we
vastzitten aan de primitieve wereld van onze verste voorvaderen, toen die nog op
vier poten liepen zonder een knoop of ritssluiting in hun vacht. Met hoeveel touwen
en kabels.
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We houden ons voor machtig beschaafd, voor slim en origineel - maar onder het
craquelé van al onze verfijningen, omwegen en transformaties is, als we het willen
zien, pijnlijk zichtbaar op welke redeloze behoeften en stompzinnige drang naar
herhaling die berusten. We willen het niet graag zien.
Of we nu boer zijn of filosoof, juwelendief of modekoning, dichter of slager, onze
duizenderlei handelingen en inbeeldingen, elk in hun afzonderlijke vermomming,
kunnen worden herleid tot drie, misschien drieëneenhalve naakte hebbelijkheid. Seks,
oorlog, vreten. En die halve heeft betrekking op God - de angst voor het opperwezen
suddert immers, via de angst voor donder en bliksem, alleen nog maar wat door, als
een héél bleek residu, in de angst om een ladder van de verkeerde kant te passeren.
Daarmee is ze van alle egoïstische oerdriften wel het sterkst afgekalfd en afgekloven.
We jagen om aan eten te komen, vechten om niet te worden opgevreten en neuken
om de soort in stand te houden. Oorlog en seksualiteit zijn nog het herkenbaarst
gebleven, al voeren we de eerste vaak alleen nog voor de lol en is van de laatste de
lol vaak af. Oorlog wordt naar buiten toe nog altijd gerechtvaardigd door de vijand
als een duivel en usurpator af te schilderen en seks blijft iets met kindertjes te maken
hebben, anders las u niet wat ik schreef. Het meest in de knoop geraakt zijn we met
ons jachtinstinct, maar dat is er, ondanks de legbatterijen, het blikvoer en de
vijfsterrenrestaurants, ondanks het feit dat ons uit vier windstreken alle gewenste
prooien gebraden en gefileerd in de mond vliegen, nog wel degelijk. Het is weinig
verheffend om, ons zelf observerend, te moeten concluderen dat dit instinct heel wat
minder dood is dan God.

Persoonlijke, unieke tics zou iemand hebben, individuele afwijkingen die hem anders
maken dan anderen en voor de drommel niet oninteressant. Vergeet het. Het kan zijn
dat ik overdrijf en ik bid tot God dat het een waanidee is, maar ik krijg steeds meer
het vermoeden dat elke eigenaardigheid die niet valt thuis te brengen onder de noemer
seks en oorlog een domme echo is, zonder doel en zonder zin, van de veroveringszucht
van mijn in beestevellen gehulde betovergrootpapa.
Als ik door mijn kamer loop te ijsberen en maar niet aan het werk kan komen is
dat niet omdat ik er zulke mooie gedachten op nahoud die er recht op hebben met
zoveel mogelijk uitstel en voorgevoelens van zaligheid aan het papier te worden
toevertrouwd, maar omdat ik op zoek ben naar een prooi en niet weet welke. Als ik
besluit een middag de stad in te gaan om wat vrienden te ontmoeten en een glas te
drinken is dat niet omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn, nee, de boog is nog
even gespannen en ik ben er mee op jacht - je weet immers nooit waar en wanneer
je nog eens een verovering achterover zult leggen. Zit ik graag in een zachte leunstoel?
Hou ik van felgekleurde bloesjes? Het heeft niets te maken met savoirvivre of
élégance, maar alles met de veilige omheining van het hol of het spel van de
schutkleur.
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Ik bezit geen unieke eigenschappen of voorkeuren. Zodra ik me maar even verbeeld
dat ik er één heb kom ik er al snel achter dat het opnieuw een derivaat is van de
zoveelste apedrift. Op zulke momenten, wanneer het je niet lukt iets menselijks in
je zelf te ontdekken, staat het huilen je nader dan het lachen.
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Onhandelbare begeerten, provocatief beschreven
Een vindingrijke overspelkomedie van Kingsley Amis
Difficulties with girls door Kingsley Amis Uitgever Hutchinson, 276 p.,
f51,40
Anthony Paul
De nieuwe roman van Kingsley Amis speelt in Londen in 1967, waar toen sociaal
en seksueel een nieuwe tolerantie in de lucht hing. Zo kwam in dat jaar in Engeland
bijvoorbeeld een einde aan de strafbaarheid van homoseksuele handelingen tussen
volwassenen. De roman wekt de indruk dat zulke wijzigingen in het openbare
standpunt nauwelijks echt verschil maken voor de eeuwige vraagstukken inzake de
menselijke seksualiteit en de wijzen waarop mannen en vrouwen zich wijden aan de
taak om onderling tot een soort modus vivendi te komen.
Difficulties with Girls grijpt terug op het leven van twee personages uit een vroegere
roman, Take a Girl Like You uit 1960, waarin de hitsige leraar Latijn Patrick Standish
het gemunt heeft op de kuisheid van de aardige, verstandige Jenny Bunn, een
onbedorven meisje uit het ouderwetse noorden, en uiteindelijk zijn doel bereikt door
haar zo ongeveer aan te randen. De opportunistische jager Patrick beschikt over een
charmante geestigheid en zelfkennis: hij is - naar Amis' maatstaven - in wezen een
goed mens, met het hart en het verstand op de juiste plaats, hoewel dat misschien
niet altijd geldt voor zijn opstandige pik. Jenny, zijn antagoniste en complementaire
tegenpool, is misschien naïef, maar beschikt over het morele equivalent van een
absoluut gehoor; de nuchtere helderheid van haar oordeel brengt Patrick in beide
romans berouwvol tot matiging en behoedt hen beiden voor de chaos die ligt buiten
de regels waarnaar we moeten leven. Amis kwijt zich met succes van de hachelijke
taak om van haar niet alleen de stem van de moraal maar ook een geloofwaardig,
sympathiek persoon te maken, en daarnaast Patrick te presenteren als een figuur die
ondanks zijn morele zwakte Jenny's geduld en trouw verdient.
De twee zijn nu een aantal jaren getrouwd. Ze hebben geen kinderen, hoewel haar
zwangerschap de reden vormde dat ze trouwden - ze heeft een miskraam gehad en
denkt nu dat ze geen kinderen kan krijgen. Op haar achtentwintigste is ze nog altijd
fris en noordelijk-verstandig, ook al heeft ze wat grootsteedse flair opgedaan en iets
verloren van haar vroegere meisjesachtige neiging tot sentimentele gemeenplaatsen
- ontwikkelingen die de schrijver, een nagenoeg feilloos waarnemer van taalkundige
trekjes, tot uitdrukking laat komen in de nieuwe vrijmoedigheid van haar vocabulaire.
Patrick, die inmiddels zesendertig is en wel zijn haar maar niet zijn libido kwijtraakt,
heeft het onderwijs eraan gegeven en werkt nu bij een kleine uitgeverij onder leiding
van een trendy figuur met een Che Guevara-baret, die hopeloze dichters en hippe
linkse mediafilosofie uitgeeft. Uitgeversbijeenkomsten, borrels, lunches, her en der
verspreid, verlenen de roman een aangenaam vleugje ontspannen satirische komedie.
Het literaire wereldje van Londen, zo lijkt het, wordt of werd geheel bevolkt door
potsierlijke egotrippers.
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Kingsley Amis

De overspelkomedie is iets wranger en treuriger. Patrick is zo dom te denken dat
hij ongestraft kan rondscharrelen, maar Jenny heeft elk teken in de gaten; via haar
volgt de scherpe ofschoon bekrompen blik van de schrijver de haast onmerkbare
bewegingen van bedrog en zelfbedrog, die in kaart worden gebracht in het vindingrijke
informele proza waarmee hij zo lenig de kronkels der gedachten volgt.
Patrick speelt met het idee om met de vrouw van de baas naar bed te gaan en pleegt
alvast wat voorspel op een van de borrels, terwijl hij het al doet met de buurvrouw.
Op een andere borrel probeert hij Jenny aan een andere man te koppelen, zodat hij
zich minder schuldig zal voelen over zijn eigen wangedrag. Ze doorziet zijn
manoeuvre; zoals ze ook de literaire pretenties doorziet waarmee hij zijn seksisme
rechtvaardigt: in een climactische confrontatie gooit ze hem als bewijs de passages
voor de voeten die hij heeft onderstreept in Tom Jones:
‘Ook al handelde hij niet altijd juist, toch deed hij dat nooit zonder gevoel of
wroeging. Ten slotte haalt de schrijver zijn figuren uit de narigheid. De gebeurtenis
is een blijde: zij kondigt aan dat ze tenslotte toch nog een kind krijgt. Dat bewust
conventionele romantische einde geeft ons niet direct een groot vertrouwen in de
toekomst van het stel.
Tegen Patricks ‘problemen met meisjes’ en die van Jenny met Patrick, worden de
verschillende problemen afgezet van Tim, Eric en Stevie. Tim is een excentrieke
advocaat die lijdt aan ejaculatio praecox. Hij raadpleegt daarom een psychiater nooit een verstandige daad in een roman van Amis - en krijgt te horen dat hij een
latente homo is. Dus gaat de stakker zijn best doen om voor homo door te gaan,
hoewel het voor ieder ander vaststaat dat hij dat niet is, in de verste verte niet, totdat
hij uiteindelijk tot inkeer komt en teruggaat naar zijn vrouw.
De kern van de roman is een nogal ontmoedigende versie van de tegenstelling yin
en yang. Eric vertrouwt Patrick toe dat er tussen hen de overeenkomst bestaat dat ze
mannen zijn die worden aangetrokken door een niet-mannelijk principe; het probleem
is het irrationele vrouwelijke principe: ‘Ze zijn anders dan wij. Meer als kinderen.
Huilen als er iets misgaat. Doen moeilijk om iemand te lijken.’ Patrick overdenkt
hetzelfde thema, en zegt tegen Jenny dat je om lui als Stevie te begrijpen je ‘het
meest hysterische, egocentrische, eigengereide rotwijf in min of meer mannelijke
biologische vorm’ moet voorstellen. Gelukkig is de roman complex genoeg om meer
te zijn dan de aanstootgevende opvattingen die hij bevat. In laatste instantie zijn de
standpunten die Eric en Patrick erop na houden deel van hun probleem. En hoewel
het dualisme man-vrouw geformuleerd is in provocerende en zelfs beledigende
termen, valt tegelijkertijd moeilijk te ontkennen dat een dergelijk soort scheiding,
die zowel destructief als creatief is, inderdaad de kern vormt van veel - en misschien
wel alle - seksuele en echtelijke ervaringen.

Postcoïtaal geklets
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Na alle bijkomstige komedie gaat de roman dus toch nog in op serieuze vraagstukken;
maar voor de meeste lezers, en wie maakt uit of die het mis hebben, zal de bijkomstige
komedie genoeg zijn. Ze is er in gedenkwaardige overvloed. Patricks overspelpartner
Wendy is met haar onverdraaglijke soort postcoïtaal geklets een straf op zichzelf.
‘De lucht is blauw en ik ben blij’, zegt ze. Patrick weerstaat de neiging om haar te
slaan (hij heeft vaak zin om iemand te slaan maar doet het nooit: dat is een van de
trekjes van de homo amisiensis); in plaats daarvan vraagt hij haar alleen maar: ‘Ben
je Amerikaanse?’ - zijn favoriete belediging, en ‘een heel handige ook, want voor
een niet-ingewijde klonk ze gewoon als een beleefde vraag’. Verder zijn er de
alarmerende geluiden die gemaakt worden door Tim: als hij niest is dat een vreselijke
schreeuw, als hij geeuwt ‘een galmend, gekweld gekerm’.
Kingsley Amis' kijk op de wereld is bekrompen, chagrijnig en nu en dan
hardvochtig. Hij is aanwijsbaar blind voor alle niveaus van leven buiten, of beneden,
het sociale en alledaagse. Zijn sterke punten zijn humor, afwezigheid van flauwe kul
en een onuitputtelijke belangstelling voor de eigenaardigheden van het dier dat mens
heet. In de volgende eeuw zullen mensen zijn boeken lezen om te kijken wat voor
vreemde wezens de hedendaagse Engelsen waren, en hoe ze dronken, gekleed gingen
en - vooral - praatten: hoe anders dan die toekomstige lezers; en hoe zeer toch ook
hetzelfde, met hun haren, neuzen, niesgeluiden en hun onhandelbare begeerten.
■
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Jongelui in het verzet
Oorlogsherinneringen in de vorm van een jongensboek
Requiem for the resistance The Civilian Struggle Against Nazism in
Holland and Ger many door Herman Friedhoff Uitgever Bloomsbury,
281 p. Importeur Nilsson & Lamm, f 65,65
Johan S. Wijne

Herman Friedhoff ontvangt het Verzetherdenkingskruis van prins Bernhard

De ‘Prologue’ lijkt Requiem for the resistance van Herman Friedhoff een spannend
boek te laten worden. De schrijver wordt in zijn huidige woonplaats Oxford opgebeld
door iemand met een voor hem onbekende stem die hem met zijn voornaam aanspreekt
en dan vervolgens in het Nederlands de eigen voornaam bekend maakt. De schrijver
beschrijft daarna een alinea lang hoe hij zijn hersens pijnigt om die ander uit zijn
geheugen op te halen. Voorzichtig oppert hij een mogelijkheid en het is meteen raak.
Het is een oude vriend uit het verzet die na zoveel jaren contact zoekt. En dat doet
deze Alexander Paul niet zomaar. Er is een blinde vlek in diens geheugen over een
bepaalde gebeurtenis tijdens de oorlog en Herman Friedhoff wordt gevraagd te helpen
die vlek in te vullen. Dat schijnt volgens de schrijver erg belangrijk te zijn voor die
Alexander Paul, want die is nota bene door een ingezonden brief in de New York
Times aan die gebeurtenis herinnerd. In die brief wordt gesuggereerd dat er voor
Alexander Paul kwalijke kanten aan die gebeurtenis zitten.
En dan begint al meteen het irritante aan dit boek. Het is dat ouderwetse
jongensboekachtige met alleen maar heel slechte schurken en heel goede helden.
Alexander Paul is zo'n held. Helden willen rein en zuiver zijn en dus begint Alexander
Paul een speurtocht om die blinde vlek in te vullen. Een gewoon mens zou
waarschijnlijk de schouders ophalen over zo'n ingezonden brief die geen enkel feit
vermeldt, maar alleen kwaadwillige suggesties doet. Maar een echte held doet dat
natuurlijk niet. Die gaat dat uitzoeken, want stel je voor dat aan eigen heldendom
getwijfeld zou worden. En zoals het in een ouderwets jongensboek hoort, blijkt aan
het einde van het boek dat er Alexander Paul uiteraard niets is te verwijten.
Ondertussen heeft Herman Friedhoff de kans niet voorbij laten gaan om duidelijk
te maken dat hij tot de omgeving van deze held hoorde en dus ook wel als een held
beschouwd mag worden. En voor zover dit nog geen voldoende bewijs zou zijn, laat
de schrijver niet na te vertellen hoe dicht hij bij Wiardi Beckman stond in de eerste
jaren van de oorlog. Van Wiardi Beckman is bekend welk een belangrijke rol hij in
het verzet heeft gespeeld, dus daar straalt altijd wel wat van af. De schrijver laat dat
zo nadrukkelijk gebeuren dat in Stan Huygens Journaal in De Telegraaf zijn boek
zelfs een ‘ode aan Wiardi Beckman’ werd genoemd. Het ligt natuurlijk voor de hand
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dat De Telegraaf niet vermeldt wie Wiardi Beckman dan wel was. Maar dat is ook
niet uit het boek van Friedhoff te halen.
De lezer moet ook gissen wat die Alexander Paul dan toch wel voor een belangrijke
figuur is, want Friedhoff heeft namelijk een pseudoniem gebruikt. Hoe vreemd het
ook mag klinken, maar in 1988 verschijnt er een boek over het verzet waarin een
van de hoofdpersonen met een pseudoniem wordt aangeduid. Volgens een
medewerkster van het RIOD is die Alexander Paul waarschijnlijk G.A. van Borssum
Buisman. De malle geheimzinnigdoenerij gaat zelfs zo ver dat de schrijver wel diens
broer vermeldt onder degenen die hij erkentelijk is voor hun hulp.

Apolitieke sfeer
Het boek gaat over de spannende avonturen in de bezettingstijd van een groepje
jongelui uit betere kringen die naar alle waarschijnlijkheid iets met het verzet te
maken hadden. Maar wat dat dan precies is geweest wordt niet helemaal duidelijk.
Ook het waarom van hun betrokkenheid bij het verzet blijft vaag. Als de jongelui
onder elkaar aan het praten zijn over de vraag waarom een van hen sympathie voor
de Sovjetunie heeft, laat Friedhoff zichzelf zeggen: ‘Why introduce party politics
into a simple fight against the nazis?’ Maar de vraag blijft dan wel onbeantwoord
waarom het bij hem om 'a simple Fight against the nazis' ging. Het zou nu juist zo
aardig zijn geweest wanneer de lezer van dit boek enig inzicht kreeg in de
gedachtenwereld van een dergelijk groepje jongelui die hen kennelijk tot een bepaalde
vorm van verzet bracht. Dan was ook zo'n opmerking van de schrijver als ‘Like so
many, Alexander was
Vervolg op pagina 12
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Bericht uit het verenigingsleven
De stoelendans van de literair redacteur
Carel Peeters
Ook al ben ik geen liefhebber van clubs, als redacteur van de Boekenbijlage weet ik
mijzelf dagelijks lid van maar liefst drie verenigingen; de Club van Wederzijdse (of
Eenzijdige) Bewondering, de Bête Noire Club en de Club van Onafhankelijke Critici.
Het zijn wel geen clubs met statuten en reglementen, en waar de leden hun geheime
bijeenkomsten beleggen weet ik niet, maar ze zijn wel een realiteit. Een druk bestaan
zo'n clubleven, inderdaad, en lang niet altijd eenvoudig; je moet er goed je hoofd bij
houden. Het is lang niet altijd duidelijk bij welke club je op een bepaald moment zit.
Wat doe ik als lid van de Club van Wederzijdse Bewondering? Veel lachen en
schouderklopjes uitdelen, dat spreekt, en veel kwaadspreken van slechte schrijvers.
In de praktijk wil dit zeggen dat ik boeken bespreek van schrijvers die mij interesseren.
Dat doe ik niet een keer, dat doe ik steeds als er een nieuw boek van hen verschijnt.
Komt er een nieuw boek uit van Kousbroek, dan schrijf ik daar over. Een boek van
Hofland, idem dito. Een boek van Saul Bellow, van hetzelfde laken een pak. Een
boek van Oek de Jong, Nicolaas Matsier, Frans Kellendonk? Als het enigszins kan
staat-de week na het verschijnen van het boek een recensie in de Boekenbijlage.
Soms blijkt uit het resultaat dat ik tijdens het schrijven tegelijk in de Club van
Onafhankelijke Critici heb gezeten, want tussen alle schouderklopjes zit allerlei
onaangenaam kritisch gemor. Enkele van deze schrijvers ken ik min of meer
persoonlijk. Is dat verkeerd? Nee, dat is heel goed. Ik ben met ze bevriend geraakt
omdat ik iets in hun werk zie en soms zelfs bewonder. Ik heb die vriendschap niet
echt gezocht en zij evenmin: die vriendschap ontstond louter door herkenning op
afstand, zoals een magneet ijzer naar zich toehaalt als het maar dicht genoeg in de
buurt komt. Dergelijke vriendschappen (hoe oppervlakkig die in werkelijkheid ook
zijn) afwijzen zou, in mijn ogen, een belediging van het bestaan zijn, aangezien die
magneet maar zelden werkt, wanneer je tenminste een beetje kieskeurig bent. Wanneer
Tom van Deel een juichende recensie schrijft over een nieuw boek van Jeroen
Brouwers of Rutger Kopland, dan weet ik dat hij met beiden bevriend is, maar dat
maakt mij niks uit. Wie zijn kritieken leest weet dat zijn oordelen over vrienden niet
door andere motieven worden gestuurd dan zijn oordelen over schrijvers die hij niet
kent. Het is uitstekend dat anderen zich over die vriendschappen van Van Deel vrolijk
maken en zijn onafhankelijkheid in twijfel trekken, maar wie zijn kritieken zonder
perverse bedoelingen leest kan zien dat hij een smaak heeft die in laatste instantie
van literatuur is gemaakt en niet van vriendschap. Wanneer ik over Kousbroek schrijf,
of Van Deel over Brouwers, dan zijn wij op dat moment als die Neoptolemus in het
beroemde essay The Wound and the Bow van Edmund Wilson: we zijn met deze
schrijvers in principe solidair, zoals Neoptolemus solidair was met Philoktetes toen
hij verstoten op het eiland Lemnos zat vanwege zijn stinkende wond.

Kritische solidariteit
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Ondanks die solidariteit komt het voor dat een kritiek van een literaire vriend
ongenadige passages bevat over de schrijver waarmee hij in principe solidair is.
Daarmee zet hij de vriendschap onder druk. Dezelfde Wilson publiceerde in 1921
een stuk naar aanleiding van de roman This Side of Paradise van zijn vriend Scott
Fitzgerald. Daarin staan deze voor Fitzgerald nauwelijks opwekkende zinnen: ‘He
has been given imagination without intellectual control of it; he has been given the
desire for beauty without an aesthetic ideal; and he has been given a gift for expression
without very many ideas to express.’ Dit is niet mals, maar wie nu de brief leest die
Wilson twee jaar eerder aan Fitzgerald schreef toen hij het manuscript van de roman
juist had gelezen, zal zien dat daar precies hetzelfde in stond. De vriendschap
Wilson/Fitzgerald is een van de vele gevallen van vriendschap die gepaard gingen
met kritische solidariteit; de brieven van Ter Braak en Du Perron, de brieven en
stukken van Du Perron aan/over zijn vrienden Greshoff, Vestdijk of Marsman zijn
niet anders. Vriendschap tussen critici en schrijvers is niet alleen doodnormaal en
onvermijdelijk, het is zelfs heel goed. Literaire vriendschappen zijn immers nooit
vriendschappen door dik en dun. De wederzijde ergernis over elkaars werk kan zo
hoog oplopen dat de vriendschap eraan gaat.
Wat voer ik uit als lid van de Bête Noire Club? Het antwoord is: juist helemaal
niks. In mijn hoedanigheid van redacteur heb ik aan weinig schrijvers bewust de
pest. Maar het komt voor dat ik in schrijvers minder zie en me dan ook minder druk
maak om er een recensent voor te zoeken. Dat wordt dan een kwestie van prioriteiten
stellen: je kunt niet alles laten bespreken wat er verschijnt en niet alle boeken zijn
even belangrijk. Uiteindelijk blijft zo'n beslissing subjectief, hoe goed je ook iedereen
recht probeert te doen. Dat een bepaald boek niet besproken wordt betekent echter
niet dat zo'n schrijver voor de rest van zijn leven in de Bête Noire Club zit. Bij een
volgend boek kan dat weer anders uitpakken.
Met de derde club waartoe ik behoor bevinden we ons op respectabel terrein: de
Club van Onafhankelijke Critici. Wat voer ik daarin uit? Kort gezegd: zoveel mogelijk
boeken bespreken zonder aanzien des persoons. Het komt voor, sterker, het is eerder
regel dan uitzondering. Met alle gevolgen van dien. Telefonades, kwaaie blikken,
vuile praatjes op de radio, in interviews, kwaadsprekerij, gebroken vriendschappen.
Resultaat: een collectie vijanden. Niks bijzonders dus.
Als lid van deze club zoek ik ook recensenten voor boeken die geschreven zijn
door medewerkers van de Boekenbijlage. Ik moet dan wel soms mijn neus laten zien
bij de Club van Wederzijdse Bewondering, want daar behoort het tot de erecode dat
men loyaal is tegenover medewerkers, die immers een soort bondgenoten zijn vanaf
het moment dat ze in de Boekenbijlage schrijven. Het is dus ondenkbaar dat we het
boek zouden geven aan iemand waarvan we weten dat hij niets van de schrijver moet
hebben. Dat doet men niet. Bijna alle medewerkers van de Boekenbijlage schrijven
wel eens een boek. Over het algemeen zijn die boeken niet slecht, anders waren ze
natuurlijk geen medewerker geworden. We moeten onze stand ophouden. De regel
is dat je niet uit bent op een krakende recensie; wat je wilt is een interessant stuk.
Hoe kritisch het dan ook uitpakt, het zal niet geschreven zijn vanuit een vooropgezette
negatieve instelling. Krakende recensies moeten dan maar in andere kranten
verschijnen.
Het is niet ongebruikelijk dat een medewerker vraagt of hij het boek mag bespreken
van iemand wiens werk hij goed kent, juist doordat hij met hem bevriend is. Wat te
doen? Bestond er een handboek van de Onafhankelijke Criticus, dan zou daarin
moeten staan: onderzoek of de vriendschap niet van dien aard dat ze al te zeer bij
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elkaar op schoot zitten en elkaar stroop om de mond zitten te smeren. Zo niet, dan
is er geen probleem. Het komt even vaak voor dat iemand zegt dat hij de schrijver
van het boek waarvoor hij gevraagd wordt te goed kent om er objectief over te kunnen
schrijven.

Bitterheid
Soms echter weet je niet wat iemand van een andere medewerker vindt en weet
degene het zelf ook niet wanneer het boek nog niet gelezen is. Je kunt niet al iemands
vijanden of vrienden kennen. Dat blijkt dan pas wanneer de recensie voor je ligt.
Wanneer een krant een krakende recensie over een boek van een medewerker (=
bondgenoot) publiceert dan voelt die medewerker dat als een soort verraad: de krant
waarin hij schrijft laat hem vallen. ‘Ze willen wel dat ik me voor ze uitsloof, maar
ze publiceren wel een recensie waarin ik afgebrand word,’ dat is de normale en
gerechtvaardigde reactie in zo'n geval die iedereen zelf kan bedenken. Iedereen weet
- hij heeft het herhaaldelijk in het openbaar verteld - dat Maarten 't Hart zich verraden
voelde door de afbrekende recensie van Reinjan Mulder van een bundel stukken die
voor een groot deel in de krant hadden gestaan waarin die recensie stond (NRC
Handelsblad). Waarom zo'n recensie dan wel geplaatst? Omdat, mag men
veronderstellen, de redacteur die het Reinjan Mulder vroeg niet speciaal uit was op
het krijgen van een negatieve recensie. Het lot heeft echter gewild dat het zo uitpakte.
Is dit de gang van zaken, dan moet de literaire kritiek zijn beloop hebben en wordt
zo'n recensie gepubliceerd. Dat betekent bitterheid bij de schrijver van het boek,
verdenking van kwade trouw, vriendschap en medewerking opgezegd. En de
loyaliteitshuishouding van de redacteur heeft een knauw als het hem niet lukt de
gang van zaken uit te leggen.
Ook in het geval van Max Pams boek Van dichtbij is niets volmaakt werd een
bespreking gevraagd aan iemand van wie niet van te voren bekend was wat zij van
de stukken van Pam vond. De recensie van Louise Fresco had positief of negatief
uit kunnen vallen, of iets er tussenin. Toen het stuk uiterst negatief uitviel ontstond
een dilemma: deze negatieve recensie
Vervolg op pagina 12
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De angst voor zelfgenoegzaamheid
Kortewegs ironie wordt ingetogener
Voor de Goede Orde door Anton Korteweg Uitgever Meulenhoff, 48 p.,
f 27,50
Dierbare Tijden Een keuze uit ‘Niks geen Romantic Agony’, ‘Eeuwig
heimwee drijft hem voort’ en ‘De stormwind van zijn hand’ door Anton
Korteweg Uitgever Meulenhoff, 58 p., f 27,50
Maarten Doorman
Anton Korteweg heeft een voorkeur voor het kwatrijn. Het volgende, ‘Ik niet’, is
representatief voor een groot deel van de nieuwe bundel Voor de goede orde.
Biesheuvel lezen. Binnen handbereik
port en sigaren. Naast me het getik
van breinaalden. Zwartje en Borre spinnen.
Wie er ook ongelukkig is - niet ik.

Dit gedicht is natuurlijk bij uitstek ironisch: de kleffe, huiselijke gezelligheid van
port, sigaren, breiende echtgenote en spinnende poezen liegt er niet om. Toch is
Kortewegs ironie niet plat, het zou te eenvoudig zijn te beweren dat hij alleen het
omgekeerde zegt van wat hij bedoelt, namelijk dat hij in deze omstandigheden
ongelukkig is. Ironie is eerder, zoals Karel van het Reve eens opmerkte, doen alsof
men doet alsof.
Er schuilt in deze regels in tweede instantie weer een soort besef van geluk,
tevredenheid over ontevredenheid. Die dubbelzinnigheid komt in dit gedicht ook tot
uiting in de spiegeling van de titel, ‘Ik niet’, en de laatste twee woorden;
respectievelijk in de (primaire) betekenis van ‘aan mij niet besteed’ en ‘aan mij wel
besteed’.
Ironie is nog altijd het belangrijkste handelsmerk van Kortewegs gedichten. In
zijn vorige bundels doorliep hij de hele scala van romantische sentimentaliteit tot
bijbelse plechtstatigheid en studentikoze lulligheid. In Voor de goede orde is de
ironie wat ingetogener geworden en bovendien meer thematisch beperkt, hoofdzakelijk
tot de zelfrelativering van de ouder wordende burgerman. Neem het kwatrijn
‘Rokend’;
Rokend verlang ik een sigaar en drinkend wijn.
En met je vrijend wil ik met je vrijen.
Ik ben nu meer dan veertig jaren oud.
Zou ik in de midlevencrisis zijn?

Dit is eigenlijk knusse, slappe poëzie. Weliswaar wordt er getobd over de eigen
tevredenheid, maar de pendule op de schoorsteen blijft geruststellend tikken. De
wonderlijke paradox van een aantal van deze gedichten is dat de angst om
zelfgenoegzaam te zijn een wat zelfgenoegzame indruk achterlaat.
De ironie van Korteweg stoort nog op een andere manier: zijn programmatisch
beleden afkeer van de grote gevoelens gaat snel vervelen. Deze poëzie durft niet op
zijn bek te gaan. ‘Ik ontzei me dus grote gevoelens./ Ze mochten wel binnen nog
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maar / daar zou ik ze drastisch aftoppen. / als was ik een ambtenaar,’ schrijft
Korteweg. Vanwaar dat alsof? Hier ís hij ambtenaar, ambtenaar van risicovermijdende
regels.
Nu de sneeuw van de hermetische dichters uit het zonnige landschap van vandaag
begint te verdwijnen, mag van mij ook de ironie van de Komrij - traditie zo
langzamerhand wel eens vervluchtigen. Wanneer je Kortewegs selectie uit drie
eerdere bundels in het nu tegelijkertijd verschenen Dierbare tijden leest, vraag je je
af wat eigenlijk de noodzaak van al deze ironische gedichten is. Hier figureren in
enigszins melige bewoordingen een kerkdienst met pepermuntje, een jubileum, een
knuffelende tante, de masturberende dichter en de Christelijke Jongemeisjesvereniging
‘Van Knop tot Bloem’. Sommigen vinden dit misschien leuk, maar of het tot herlezen
noodt? En of dit nog eens gebundeld moet?
Bij Dierbare tijden steekt Voor de goede orde gunstig af, want deze laatste bundel
heeft niet louter de ironie van port en sigaren binnen handbereik. Het eerste deel ‘Het
diensthuis’ gaat over hoe de dichter zijn betrekking beleeft, het tweede deel ‘De
zonnebloem werd zwart’, vooral over hoe men ouder wordt met een ander (hierin
het mooie gedicht ‘Leiden - Den Haag’) en het derde over uiteenlopende zaken. Dit
deel ‘Immer nach Hause’, naar Novalis' gevoelen dat we, waarheen ook, ‘altijd naar
huis toe gaan’, bevat een aantal sterke gedichten, juist omdat Korteweg zich hier af
en toe van het ironische keurslijf ontdoet. Bijvoorbeeld in ‘Non cantat’, dat zich richt
tot de God van zijn jeugd (en toch geen slecht gedicht is). ‘Nog mompelt soms in
me om dat ik / toch op je hopen blijf, dat je / me van mijn pijn verlost. Wat / akelig
is want hoe lang al.’ Het mompelende gedicht eindigt fraai: ‘Gekomen hoeft er niet
maar / er moet niet dat mompelen in mij.’ Of het over de dood handelende
‘Aankomen’ met het beeld van de mammoettanker op weg naar Rotterdam, die op
de hoek van Engeland al zijn motor uitzet: ‘En dan, op de juiste tijd, / van je zwaarte
worden bevrijd.’ Of ten slotte het mooie ‘Weggaan’.
Als een auto die lang in de regen gestaan heeft
optrekt en wegrijdt, blijft waar hij stond achter
een plek die zich van de rest van de straal
onderscheidt, even nog, tot hij ook nat is
en niet afzonderlijk meer bestaat.

Dat is wat blijft als je weggaat.
Korteweg kan prachtige gedichten schrijven. Weg met de ironie.
■

Pockets
Majoor Warren Hamilton Lewis (1895-1973) was de beminde oudere broer van de
veelgelezen christelijke schrijver C.S. (‘Jack’) Lewis (1889-1963). Ze woonden vanaf
1932 - toen Warren zich terugtrok uit actieve militaire dienst - tot Jacks dood in
hetzelfde vredige huis in Oxford. Ook nadat Jack getrouwd was. Warren zelf bleef
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zijn hele leven vrijgezel. Hoe onafscheidelijk de broers waren moge blijken uit het
feit dat ze ook dikwijls samen op vakantie gingen, trektochten makend door het
Engelse landschap. Warren hield van 1912 tot zijn dood trouw een dagboek bij.
Hieruit maakten Clyde Kilby en Marjorie Lamp Mead een selectie, onder de titel
Brothers & Friends (Ballantine, 347 p., f 16,65). Warren toont zich een aimabele
man, die eigenlijk niets liever doet dan wandelen, lezen en praten met zijn broer of
wat vrienden, ook liefst over wandeltochten of boeken. Een verlegen, teruggetrokken
man, die zich in het leger (onder andere in de Eerste Wereldoorlog aan het front in
Frankrijk en later enige jaren in Sjanghai) op basis van competentie wist te handhaven,
maar die er na zijn zeer vroege pensionering (hij ging de familiearchieven uitpluizen
en bundelen) niet meer naar taalde om enige vorm van gezag uit te oefenen. Een
typerende opmerking maakt hij op 24 november 1934 in zijn dagboek: ‘Een vrij
lange, eenzame wandeling gemaakt door het stille landschap richting Cowley. Ik
noem het vanwege de bijzondere gretigheid waarmee ik genoot van de privacy van
de mist, die de geneugten van het wandelen en het alleen zijn in een kamer leek te
verenigen. Een groot geluksgevoel overspoelde me.’ In de avonden kwam de Inklings,
een literair discussieclubje vaak bijeen. Onder de vaste leden Tolkien, Charles
Williams en C.S. Lewis. Professor John Wain won in dit gezelschap eens een
weddenschap dat hij een heel hoofdstuk van Irene Iddlesleigh, een Victoriaanse Ierse
damesroman, kon voorlezen zonder in de lach te schieten.
Alleen van de titels van de hoofdstukken van The Ice: A Journey To Antarctica
(Ballantine, 434 p., f 16,65) krijg je het al koud: ‘Het Hart Der Witheid’, ‘De Gletsjer’,
‘De Koude Vrede’. Auteur Stephen Pyne, lector geschiedenis aan de Universiteit
van Arizona, een van de warmste gebieden op aarde, bracht drie maanden op het
zesde continent door en schreef er een beeldende studie over. Er zijn tientallen soorten
ijs, ieder met hun eigen eigenschappen, en Pyne tovert ze voor ons te voorschijn. Hij
behandelt de geschiedenis en alle aspecten van de geografie van Antarctica op een
zeer heldere wijze en vindt daarnaast ruimte voor bijna lyrische beschouwingen over
het licht, de stilte, de schittering, en het isolement. Pyne sleept er in zijn ijver allerlei
cijfers en feiten bij, wat de leesbaarheid overigens geenszins schaadt. Integendeel
zelfs. Men kan zich er dankzij de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van de
schrijver ook echt iets bij voorstellen. Voor wie niet van plan was om binnenkort in
Antarctica op vakantie te gaan is dit boek dan ook een mooi en leerzaam alternatief.
Volgens Richard Ellmann, en die kan het weten, hadden Wilde. Yeats, Joyce en
Beckett meer gemeen dan alleen hun geboortestad. In Four Dubliners (Cardinal,
106 p., f 20,85), een bundeling van vier lezingen die hij tussen 1982 en 1986 gaf in
de Library of Congress in Washington, speelt Ellmann op zijn bekende spirituele
wijze met de verbanden die hij signaleert. Het is eigenlijk een soort wetenschappelijk
sleutelgatgluren. We ontmoeten de vier auteurs in tijden van crises die hen noopten
tot zelfbeschouwing, plaatsbepaling en volgens Ellmann een belangrijke vormende
invloed hadden op hun werk. Wilde in Oxford, heen en weer getrokken tussen lichaam
en geest, de hang naar zonde en de loutering door katholicisme. Yeats in zijn ‘tweede
puberteit’, zijn laatste jaren, nog niet zo erg lang getrouwd en ongerust over de afname
van zijn seksuele vermogens. Ook hij is op zoek naar een synthese tussen het
zichtbare, natuurlijke, en het onzichtbare, bovennatuurlijke. Joyce treffen we aan in
Zwitserland, corresponderend over damesondergoed en de maagd Maria. Bij Joyce
is het het minst duidelijk hoe het tobben leidt tot inzichten, zelfaanvaarding en
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creativiteit. Hij is eigenlijk altijd met een boek bezig en alles wat om hem heen
voorvalt, en alle gevoelens die daar het gevolg van zijn, vormen het boek dat hij met
zich meedraagt. Soms probeert bij het boek ook in het leven van alledag uit,
verliefdheid incluis. En op welk tijdstip in zijn leven verkeerde James Joyce eigenlijk
niet in staat van crisis? Beckett tenslotte, de stem van het Niets, is in de optiek van
Ellmann meer geworteld in de denkwerelden van zijn drie grote Ierse voorgangers
dan menigeen zich realiseert. Wilde werd voor Beckett pas interessant door zijn val,
maar met Yeats en Joyce heeft hij letterlijk en figuurlijk gegeten en gedronken.
Ellmann geeft treffende voorbeelden van duidelijke invloeden van Yeats. En wat
Joyce betreft: volgens Ellmann is Beckett de vleesgeworden ‘Nayman of Noland’
uit Finnegans Wake. En verklaarde Beckett zelf niet al eens dat hij verslag had gedaan
van hun vriendschap en wederzijdse beinvloeding, in Ohio Impromptu? Ze wandelden
graag samen langs de Seine: ‘Zonder een woord te wisselen groeiden ze tot een’.
Summit (Abacus, 160 p., f 20,85) is het laatste deel van wat D.M. Thomas zijn
‘Russische Kwartet’ noemt. De eerdere delen waren Ararat (1983), Swallow (1984)
en Sphinx (1986). In tegenstelling tot de eerste drie is Summit vooral bedoeld om bij
te lachen. Het kan zonder voorkennis gelezen worden. Het Russische element zit
hem ditmaal in wereldpolitiek op het allerhoogste niveau. Tiger O'Reilly, president
van de Verenigde Staten, behept met een wat weker wordend hersenstelsel, is in
moeilijkheden gekomen en zijn positie loopt gevaar. Er wordt snel een topontmoeting
(vandaar de titel) georganiseerd met partijleider Grobichov. Al snel besluiten de
heren hun halfzachte adviseurs en storende tolken terzijde te schuiven en de zaken
via persoonlijke gesprekken te regelen. Dit leidt tot allerlei misverstanden en
complicaties, niet in de laatste plaats doordat de wederzijdse dames ook hun steentjes
wensen bij te dragen. Thomas’ humor is bij vlagen wat cru, maar als zijn bedoeling
is om aan te tonen dat hooggeplaatste personen ook maar menselijk zijn, dan slaagt
hij daar aardig in. In de rol van O'Reilly moet de Nederlandse lezer zich beslist Joop
Doderer voorstellen.
NIEK MIEDEMA
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Een smeltkroes van virtuositeit en meligheid
Acrobatische gedichten van Joost Zwagerman
De ziekte van jij door Joost Zwagerman Uitgever De Arbeiderspers, 39
p., f 25,Rob Schouten
Van Schubert is bekend dat hij op jeugdige leeftijd al onsterfelijke liederen schreef,
terwijl hij van het symfonische werk nog niet veel bakte. Het talent van de jeugd is
niet altijd evenwichtig opgebouwd. Schrijver Joost Zwagerman, miraculeus genoeg
nog steeds maar vierentwintig en al vier titels achter zijn naam, distribueert zijn
talenten (tegen de gewoonte van debutanten in) zorgeloos over proza en poëzie
tegelijk. Waar zijn verhalen weliswaar eigenaardig maar toch stevig in het pak zitten,
daar zwerft hij nog rond in de poëzie. Hoe komt dat? Te veel in de dichtkunst om
zich over op te winden en tegen af te zetten? Zijn eerste bundel. Langs de doofpot
geheten, noemde hij een plaatsbepaling. Die plaats is dan vooral heel ergens anders
dan daar waar hij, en hij niet alleen, de vigerende poëzieopvatting ziet. In zekere zin
vormt Zwagermans doofpot een illustratie bij zijn geruchtmakende essay ‘Het juk
van het grote niets’. Niet alleen in theorie, ook in zijn eigen dichtpraktijk zet hij zich
af tegen alles wat naar ingetogen stilte riekt, naar te grote beschouwelijkheid. Het
kost geen enkele moeite karakteristieke regels uit die bundel te lichten: ‘Onthechting
is een lekker wijf bij wie / de daad bij het woord zich hult in niet-bestaan. / Maar
poëzie is taal is geil en wil er altijd zijn’, of: ‘Geen stomme held ben ik, geen
dichtervorst / want nooit stop ik mijn vinger in de dijk’.
Merkwaardig, zo'n duidelijk standpunt in het begin, zo zeker te zijn van hoe het
niet en hoe het wél moet. Het is wel duidelijk dat Zwagerman zich te pletter verveelt
bij de huidige kroondichters - met een zekere bombarie engageert hij zich met het
woester en levens-krachtiger gedicht. In dat opzicht is zijn positie binnen de groep
der Maximalen (op wier werk Zwagermans poëzie uiterlijk niet veel lijkt, intussen)
geen toeval; ze willen de oude poëzie op hun kop zetten, uitschudden en iets nieuws
verzinnen. Daarbij dreigt het verzet tegen de oude garde, zoals gebruikelijk bij
revolutionairen, wat overdreven proporties aan te nemen, onder het motto ‘zachte
heelmeesters maken stinkende wonden’. Van de wat oudere dichters vinden, getuige
Zwagermans verwijzingen, alleen eenlingen als Hamelink. Ouwens en Nooteboom
genade.
Langs de doofpot laboreerde aan een overmaat aan roekeloze standpunten, die niet
eens zo heel erg nieuw verwoord werden want het jargon van de Vijftigers steekt
nog overal doorheen. Geen bundel om zwijgend aan voorbij te gaan, overigens. Wat
je er vooralsnog ook van vindt, samen met een handjevol andere dichters zou
Zwagerman wel eens een overgang naar een ander poëzieklimaat kunnen markeren.
In zijn tweede bundel, De ziekte van jij, tapt Zwagerman uit een heel ander vaatje.
De vadermoord is gepleegd, het nieuwe thema heet hier ‘Liefde’, in een van haar
meest favoriete variaties: ‘boy meets girl’. Zwagerman moet zijn onderwerp in
deerniswekkende staat hebben aangetroffen; op alle mogelijke manieren probeert hij
het nieuw leven in te blazen. Daarbij maakt hij gebruik van verschillende registers.
Men treft bij hem misvormde schlagerteksten aan, extatische woordenpraal en gewone
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spreektaal, in een smeltkroes die de verschillende facetten en stadia van de oudste
affectie op aarde moet uitdrukken.
De titel bijvoorbeeld, De ziekte van jij klinkt knap sentimenteel, en die toon komt
diverse malen terug in regels als ‘zag jij misschien dat ik naar jou, / dat ik je zag en
dat ik zag hoe jij / naar mij te kijken zoals ik naar jou / en dat ik hoe dat heet zo steels.
/ zo en passant en ook zo zijdelings / dat ik je net zolang bekeek tot ik / naar je staarde
en dat ik staren bleef’, verlegen gestotter uit het allereerste gedicht, dat niet veel
onderdoet voor het candlelight uit het laatste vers: ‘Jij was zo jij dat je werd mij’.

Joost Zwagerman
GERRIT SERNÉ

Tussen die twee, ietwat contemplatieve en gevoelvolle polen speelt zich een heftige
liefdesgeschiedenis af, die voor wie met het verloop van zulke zaken niet vertrouwd
is, leerzaam kan worden samengevat met: eerst versieren wij elkaar, dan gaan we
met elkaar naar bed. Vervolgens gaat het mis. Meisje verlaat geliefde. Minnaar blijft
bedroefd achter.

Gewijzigd Vijftigersverhaal
Op een enkele toespeling na (‘het wordt zo stil en leeg als in moderne poëzie’) blijft
de dichterspraktijk van anderen buiten beschouwing. De bundel moet het van haar
eigen extase hebben. Nu is het al tijden de vraag of zo'n immens en eigenlijk
onverwoordbaar gevoel als ‘liefde’ na al die eeuwen nog wel fris bezongen kan
worden. Ongetwijfeld heeft Zwagerman (overigens net zo als onlangs Elly de Waard)
zich uitgedaagd gevoeld door zo'n afgekloven been. En met veel dynamiek en
taalvreugde heeft hij het bejaarde gevoel opnieuw in de pan gegooid: ‘En laat
Wittgenstein maar prop in de mond, als gladde groene zeep zo metafysisch niet te
vatten / was ik geil op je.’
Zwagermans liefde verbruikt nogal wat woorden die veelal gezet zijn in een ietwat
gewijzigd Vijftigersverband, met veel syntactische ellipsen, overvloeiers en
omkeringen, zoals bijvoorbeeld hier: ‘Mijn monomane litanie wordt / voor even
parodie terwijl kort ervoor nog overstemde jij / in woord en daad de harp zo klinkklaar
jij, mijn onverlaat.’ Een realistische vrijpartij kan dit natuurlijk niet genoemd worden
met zulke poetisch bekakte woorden als ‘monomaan’, ‘litanie’, ‘parodie’, ‘harp’ et
cetera. Door de vele dikke woorden, gezien de omstandigheden uiteraard gespeend
van nadenkendheid, schieten deze gedichten als liefdespoëzie hun doel voorbij,
terwijl ze aan erotische poëzie niet toekomen.
Op de flaptekst is sprake van gelukzaligheid, genot en allesoverheersende extase.
Zelfs zou er zo nu en dan sprake zijn van pornografie. Dat laatste is beslist een
misvatting. Ik citeer een gedicht dat mij pornografisch bedoeld lijkt:
‘(...)fantaseerde jij het ogendicht en mondjestoe
bijkomstig en volkomen tegelijk te praktizeren
onze wezenloze evangeliën waarvan het met je
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mond belijden van mijn opstanding de welverrezen
en synchroon te tellen rijkdom van getallen
zes en negen rond te preken wel de meestbekomen
boodschap is om voor- en achteruit en naar opzij
te rollen als een harde zachte cirkelsteen
die dan niet te tillen maar wel degelijk
omhoog ter hoogte van de bondgenoot de mond genoot
van tweeerlei de dame en de heer te snoeren:
wij zijn een stel een stel van stand’

Met een beetje fantasie kom je nog wel uit dit, door de laatste woordspelige regel
behoorlijk bedorven, standje, maar voor libertijnse, of zelfs cynische vuilpennerij is
dit toch veel te ‘dichterlijk’ en te ingewikkeld (al kan daardoor een zekere ikonische
relatie met de beschreven toestand niet ontkend worden). Zwagermans poëzie doet
op deze momenten sterk denken aan het werk van Hugo Claus en, surprise!, Paul
Snoek: ‘Om uiteindelijk jouw purperlinten lippen met een / uit mijn onderbuik te
zingen toegift te vereren.’ Clichés zijn het ondertussen allerminst en het laatste wat
je Zwagerman kunt verwijten is wel dichterlijke slapheid (vooruit maar, dat mag
geciteerd worden op de volgende achterflap). Het is ook niet helemaal uitgesloten
dat we deze taalzinnelijkheid enigszins ontwend zijn en er nu verbaasd tegen
aankijken.
Aan de andere kant biedt De ziekte van jij merkwaardigerwijs, voor zover we het
als resultaat van Zwagermans plaatsbepaling kunnen lezen, meer een schok der
herkenning dan een confrontatie met volkomen nieuwe poëzie, voldoend aan de eisen
van de moderne tijd. Het zijn de verzen van een acrobaat die soms virtuoos, soms
melig, jongleert met oude poëtische (on)deugden. In dat opzicht stelt De ziekte van
jij, als vervolg op Langs de doofpot teleur.
In essentie lijkt hij mij ook niet de bevlogen lyricus waarvoor hij zich in zijn tweede
poëziebundel uitgeeft. De kritische, zelfverzekerde kant van zijn proza (en soms ook
zijn poëziedebuut) ligt hem veel beter. En zo klinken ook de parlando-momenten uit
De ziekte van jij mij het overtuigendst in de oren. Mischien werken ze wel des te
verfrissender als men ze aantreft tussen baaierden van woorden, zoals in dit, nogal
plotseling ontnuchterende fragment:
‘(...)bediende jij jezelf gespeend van blozen blosjes
weeromstuitelijk en al te zakelijk van je jaspisstenen
oogopslag terwijl je zuchtend zei dat je nimmermeer
te gloeien van mijn spreken en dat liefde is een enzovoorts
- je zei het hoeft niet meer.
In beginsel geen tragiek of tranendal, geen
klaagzang of een elegieënzweep, niets daarvan,
je ging eenvoudig weg en je vergat je oogpotlood’

Een werkzaam medicijn tegen ‘de ziekte van jij’.
■
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Herman Friedhoff
Vervolg van pagina 8
disappointed about postwar developments in Holland’ niet in de lucht blijven hangen.
Maar als Alexander Paul werkelijk G.A. van Borssum Buisman is, dan is wel
duidelijk waarom hij teleurgesteld was. Als hij voor de parlementaire
enquêtecommissie verschijnt is Van Borssum Buisman ritmeester bij de cavalerie.
En in de boeken van dr. L. de Jong wordt hij in de kringen van de Ordedienst (OD)
geplaatst. Daar heerste een apolitieke sfeer die soms zelf anti-politiek werd: de leden
hadden niet altijd even veel op met de parlementaire democratie. Die had immers
voor de oorlog het leger verwaarloosd.
Wel beschrijft Friedhoff tamelijk uitvoerig hoe moeilijk dit groepje jongelui het
onder elkaar met hun wederzijdse relaties had. Er zijn allerlei verliefdheden en ze
raken wel eens bij elkaar in bed wat dan nog meer problemen veroorzaakt. Dan wordt
het weer meer een boek uit de Bouquet-reeks, vooral omdat de lichamen van de
jongedames van het gezelschap uitvoerig beschreven worden.
Als de schrijver werkelijke feiten vermeldt, dan zit hij er regelmatig goed naast.
Zo schrijft hij dat Wiardi Beckman twee dochters had, terwijl het er drie zijn. ‘The
Gestapo was puzzled’ over Wiardi Beckman toen die op het strand bij Scheveningen
bij een poging naar Engeland te gaan was gearresteerd aldus Friedhoff. En hij vervolgt
dan: ‘But the German civilian authorities came to realise the importance of their
catch. Seyss-Inquart clearly appreciated that one day Dr. H.B. Wiardi Beckman might
be used when a compromise peace had to be negotiated.’ Maar Wiardi Beckman is
voor het ‘Feldgericht des Kommandierenden Generals und Befehlhabers im Luftgau
Holland’ gebracht, daar niet veroordeeld en daarmee als
‘Nacht-und-Nebel-Gefangene’ behandeld.
De kans is niet uitgesloten dat dit boek in bepaalde kringen nog wel spannend
wordt gevonden. En omdat het in het Engels is geschreven is er het risico dat lezers
in de Angelsaksische landen een verkeerd idee krijgen hoe het verzet in ons land
tijdens de bezettingstijd in elkaar zat. En dat is vervelend.
Herman Friedhoff heeft een rol in het verzet gespeeld. Hij heeft er ook het
Verzetherdenkingskruis voor gekregen. Maar hij had beter zijn herinneringen recht
toe, recht aan op kunnen schrijven dan er zo'n fantasievol, jongensboekachtig relaas
van te maken.
■
Johan S. Wijne is historicus en auteur van ‘Stuuf Wiardi Beckman, patriciër en
sociaal-democraat’.

Het verenigingsleven
Vervolg van pagina 9
stond namelijk niet op zichzelf. In Het Parool was Pams boek al even negatief
besproken - door een achterlijke Louwietje met een autoriteitsprobleem. Dat was
een recensie die men niemand toewenst, wie weet zelfs je vijanden niet. Het dilemma
was: moet in de krant waarin Pam al jaren schrijft een recensie komen die het nog
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eens dunnetjes overdoet? Dat is een redelijke en menselijke vraag die aanvankelijk
ontkennend werd beantwoord. De gebeurtenissen die daarop volgden hebben het
misverstand in de wereld is geholpen dat er sprake zou zijn van het feit ‘dat
medewerkers hun eigen recensent zouden mogen uitzoeken’. Dat is nooit het geval
geweest en ook niet met het boek van Max Pam gebeurd, zoals de gebeurtenissen
die erop volgden zelf leren.
Een ander voorbeeld kan nog iets meer duidelijk maken over het hier behandelde
verenigingsleven. Toen vorig jaar de nieuwe roman Sterk water van Koos van
Zomeren verscheen, was ik natuurlijk benieuwd, ik had immers goede herinneringen
aan een eerder boek van hem dat ik besproken had, Otto's oorlog. Ik besprak Sterk
water dan ook, maar ik vond het niet erg geslaagd. Dat schreef ik dus. Een paar dagen
later verscheen er een sarcastische brief van Van Zomeren over die recensie. Koos
van Zomeren is een medewerker van Vrij Nederland en de Boekenbijlage. Een week
na het verschijnen van mijn recensie kwam een vervolgdeel uit van de memoires van
Konstantin Paustovsky, over wie Van Zomeren in de Boekenbijlage eerder had
geschreven als groot bewonderaar van die memoires. En hij interviewde ooit de
vertaler van de zes delen, Wim Hartog. Het sprak voor mij vanzelf dat Van Zomeren
over dit nieuwe deel zou schrijven als hij het niet te druk had met andere dingen.
Dus belde ik hem op. Dat zijn sarcastische briefje in de Boekenbijlage zou worden
opgenomen sprak vanzelf. Dat sprak voor mij vanzelf, dus was dat ook niet het eerste
wat ik in het telefoongesprek aansneed. Van Zomeren bleek echter in de
veronderstelling te verkeren dat het nu wel uit was met de liefde: ik had de bal gegooid
met mijn niet zo positieve recensie, hij had teruggekaatst met zijn brief. Daarmee
zouden mogelijke avances van beider kant wel voorgoed voorbij zijn, dacht hij. Ik
niet. Waarom niet? Omdat mijn recensie precies bevatte wat ik vond en omdat hij
niet in een bedorven toonaard was gesteld. Als ik die al in me heb, hij zou niet
aangewend worden voor iemand als Koos van Zomeren. Een interessante schrijver
had in mijn ogen een minder goed boek geschreven, dat was alles. Dus belde ik hem
op of hij het boek van Paustovsky wilde bespreken. Na mijn verzoek kwam mijn
recensie ter sprake. We werden het natuurlijk niet eens, maar het kostte mij geen
moeite hem duidelijk te maken dat mijn recensie en zijn brief niets veranderden aan
zijn medewerkerschap aan de Boekenbijlage. Iets anders was geen moment in mij
opgekomen.
Ik kan hier zo vrijmoedig over schrijven omdat Van Zomeren ons telefoongesprek
zelf samengevat heeft in zijn dagboek over het jaar 1987, onlangs onder de titel Een
jaar in scherven verschenen. Wanneer niet ik, maar Frans de Rover over Sterk water
van Van Zomeren had geschreven, en wanneer de recensie precies zo zou zijn
uitgevallen, dan was dat niet minder bitter geweest voor Koos van Zomeren, en uiterst
vervelend voor onze loyaliteit ten opzichte van hem, maar de recensie van Frans de
Rover zou geplaatst zijn. Wanneer er geen sprake is van kwade trouw bij de redactie,
dan moet de literaire kritiek uiteindelijk zijn beloop hebben.
Aldus gaat het toe in die verschillende clubs. Hoewel de Club van Onafhankelijke
Critici permanent onder grote druk staat om te fuseren met de Club van Wederzijdse
Bewondering en de Bête Noire Club, ziet het er naar uit dat het niet tot vijandige
overname zal leiden. De Club van OC's verweert zich halsstarrig en zal zich weten
te handhaven.
■
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De universele mens bestaat niet meer
Hoe de algemene ontwikkeling bijgespijkerd kan worden
Cultural literacy What Every American Needs To Know door E.D. Hirsch
jr. Uitgever Vintage Books, 251 p., f 21,70 Importeur Van Ditmar
Liesbeth Koenen
Wie kan lezen is daarmee nog niet cultureel geletterd. Een woord, een naam, een
begrip, een uitdrukking kunnen spellen is niet hetzelfde als die dingen ook kunnen
thuisbrengen. Om werkelijk deel uit te kunnen maken van een cultuur moet je kennis
van die cultuur hebben. De cultuur van Amerika laat zich vangen in vijfduizend
namen, zinsneden, data en concepten. Iedere Amerikaan zou die moeten kennen en
dat dat nu niet het geval is ligt aan de scholen.
Ziedaar in het kort de boodschap van E.D. Hirsch jr., terug te vinden in zijn boek
Cultural Literacy. Het is een boodschap die hij met veel verve uitdraagt, zelfs in
Nederland. Hirsch opende vrijdag 18 november het door de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW) georganiseerde symposium over ‘Cultureel
Alfa-bètisme in Nederland.’ Dat ‘alfa-betisme’ is wel een mooie vertaling en
tegelijkertijd ook een interpretatie van Hirsch' ‘geletterdheid’. Een gemeenschappelijk
arsenaal aan kennis hebben om uit te putten, betekent ook dat alfa's bèta-kennis
moeten bezitten en bèta's alfa-kennis. Dat het daar nogal eens aan schort kunnen we
rustig als een gegeven aannemen. Dat de algemene ontwikkeling (laten we zo ‘cultural
literacy’ maar vertalen) van nieuwe generaties schoolverlaters zoveel minder zou
zijn vind ik moeilijker te aanvaarden.
Hirsch haalt het ene schokkende rapport na het andere aan. Wat die rapporten
waard zijn is moeilijk te zeggen als je niet precies weet op wat voor onderzoek ze
gebaseerd zijn. Hirsch rept van wat ‘algemene-ontwikkeling’ testen lijken te zijn,
die na tien jaar zoveel slechter gemaakt worden. Wat ik graag zou willen weten is
of er precies dezelfde vragen gesteld werden. Een cultuur verschuift in tien jaar: er
komen nieuwe dingen bij, andere zaken raken op de achtergrond, en vooral wat tot
de geschiedenis behoort wordt meer. Hirsch is geschokt dat zoveel schoolkinderen
niet weten wanneer de Tweede Wereldoorlog speelde, maar vergeet daarbij een beetje
dat die voor de nu opgroeiende jeugd net zo hard geschiedenis is als de Amerikaanse
Burgeroorlog. Om te laten zien hoe weinig kinderen weten haalt hij een verhaal aan
van een leraar Latijn die na een paar weken lesgeven zijn klas vertelt dat het Latijn
een dode taal is. De klas moet dat even verwerken totdat iemand zijn vinger opsteekt
en vraag wat er dan in Latijns-Amerika gesproken wordt. Dom? Cultureel ongeletterd?
Het lijkt mij niet zo'n gekke vraag van een beginnend middelbaar scholier. En
nogmaals: zouden eerdere generaties nu werkelijk zoveel meer hebben geweten?
Dat er minder sprake is van een gemeenschappelijke kern van kennis heeft
misschien eerder te maken met de gestage groei van die kennis en de daarmee gepaard
gaande specialisaties dan met het aldoor slechter wordende onderwijs (dat trouwens
ook nog eens door veel grotere groepen van de bevolking gevolgd wordt). De ‘homo
universalis’ bestaat al heel lang niet meer. Desalniettemin is het een intrigerende
kwestie. De gedachte aan een algemene ontwikkeling die werkelijk algemeen is heeft
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aantrekkelijke kanten. Want de gaten die ‘geletterden’ en ‘gestudeerden’ in hun
kennis hebben zijn dikwijls merkwaardig en merkwaardig groot.

Prinses op de erwt
Hoe kun je die gaten dichten? Hirsch' oplossing is simpel: je stelt vast welke begrippen
en kreten een bepaalde cultuur ‘dekken’, en je zorgt dat iedere school daar een lijst
van krijgt die als leidraad bij het onderwijs dient. Zelf geeft hij in zijn boek zo'n lijst.
Met vijfduizend namen, woorden, citaten en dergelijke ben je er wel zo ongeveer
zegt hij. Zijn lijst bevat de meest uiteenlopende zaken. Een geletterde Amerikaan
moet weten van de prinses op de erwt, van Johannes Vermeer, van Tsjernobyl, van
Das Kapital, van Columbus, van Louis Armstrong, van New Deal, van Sartre, van
de Rubicon, van de Rozenoorlogen, van ROM, van DNA, van zeebenen, van
Superman en Tarzan, van Shirley Temple, van Ronald Reagan, van zwarte gaten,
van Catch-22, van Mendel, Medusa en M*A*S*H. Maar, en nu komt het, niet van:
Assepoester, Amerigo Vespucci, Popper, New Age, Gorbatsjov, Lolita. Marlon
Brando, War of the Worlds, Bill Haley, Germaine Greer, Neil Armstrong, Alan
Turing, Masters & Johnson, de Beauvoir, James Bond, Michael Jackson. Enzovoort,
enzovoort, want die noemt hij niet.
Het probleem is duidelijk: een lijst die de Amerikaanse cultuur beschrijft is al heel
snel willekeurig. Hirsch heeft de lijst samen met anderen gemaakt en zich verbaasd
over hun onderlinge eensgezindheid. Ik ook. Dat een dergelijke lijst nooit compleet
en altijd deels afhankelijk van toevallige belangstelling zal zijn begrijp ik heel goed.
Maar dit is te gek. Hirsch' inventarisatie is op veel te veel punten aanvechtbaar. Ook
over zijn uitgangspunten valt zwaar te twisten: hij vindt dat hij een beschrijving moet
geven van de culturele geletterdheid zoals die nu is. Met als uitzondering: technische
en beta-wetenschappenzaken. Want daar weten de mensen niet genoeg van. Tja. Er
zijn nog wel meer gebieden te bedenken waar de gemiddelde Amerikaan niet genoeg
van afweet.
En niet alleen de gemiddelde Amerikaan. Hirsch die zichzelf ongetwijfeld
‘geletterd’ zal vinden, bewijst in zijn boek hoe relatief dat begrip is. Voor mij is het
volslagen onbegrijpelijk dat een ‘Professor of English at the University of Virginia’
denkt dat hij de argumenten die hij in het hoofdstuk over taal geeft, kracht bij kan
zetten door aan te komen dragen met werk van de linguïst Jespersen uit 1922!! En
daar laat hij het bij, de complete moderne theoretische taalkunde bestaat voor Hirsch
niet. De dingen die hij over de standaardisatie van talen beweert (de grammatica, de
uitspraak, alles is nu vastgelegd en daarmee stilgezet!) zijn dan ook alleen maar
ergerlijk te noemen.
En toch is het een leuk boek. Sinterklaastip: laat Trivia! Pursuit in de winkel liggen,
geef Hirsch cadeau. De lijst is goed voor urenlang plezier met vrienden en familie
(Staat dat erin? Heeft-ie dat? Niet? Oh, schande! Maar dat toch wel? Enzovoort). Ik
spreek inmiddels uit ervaring.
■
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Jeroen Brouwers
Vervolg van pagina 3
op het einde van Mulisch’ Paralipomena Orphica: een prachtig Orpheus-verhaal
waar ik aan moet denken omdat Brouwers met zoveel - té veel - nadruk zichzelf
voortdurend in die mythe probeert ‘in te schrijven’.)

Holle scheerspiegel
In 1973 werd Zonder trommels en trompetten alom geprezen vanwege de
geconcentreerdheid, de compactheid waarmee Brouwers zijn thema ‘liefde, dood en
literatuur’ verwoordde. In De zondvloed krijgt dat thema een uitwerking die het
spiegelbeeld van de novelle genoemd kan worden. Maar dan wel een spiegelbeeld
in zo'n holle scheerspiegel die alles vergroot, onaangenaam vergroot, omdat alle
onvolkomenheden van de huid een omvang krijgen die genadeloos de onvolmaaktheid
toont. De gedrevenheid waarmee Brouwers zich op het schrijven stort, maakte een
boek als dit wellicht onontkoombaar. Ik geloof hem wanneer hij zegt dat dit boek
geschreven móést worden. Wanneer de tomeloze gedachtenstroom in De zondvloed
die functie van afsluiting van een fase in zijn schrijverschap vervult, wanneer een
‘reiniging’ of ‘opschoning’ van een reeks obsessies nu voltooid is, dan heb ik met
het bestaan van dit boek volkomen vrede. In de stilte na de razende storm, nu de zee
weer is gaan liggen, kan Brouwers opnieuw beginnen.
■

Harde jongens
Twee nieuwe Nederlandse thrillers
De tweede man door Felix Thijssen Uitgever Luitingh, 184 p., f 10,Dun vernis door Theo Capel Uitgever Luitingh, 184 p., f 10,R. Ferdinandusse
Vroeger, nog niet eens zo heel lang geleden, dus nog net voorstelbaar, was het 's
nachts aardedonker. Geen hand voor ogen, zowel binnen als buiten (behalve als het
maantje scheen of de kaars brandde, maar daar hebben we het even niet over). Wie
dan een slaapkamer binnendrong - de film heeft ons dat afgeleerd - was in feite
onzichtbaar. En, zo wil de literatuur, gebeurde het vaak dat allerlei mannen (minnaars
zowel als politiespeurders) in donkere bedsteden kropen naast de daar al aanwezige
dames en zich met succes voor een ander uitgaven. Het komt voor bij Alexandre
Dumas (De Drie Musketiers!) en bij Le Fanu, en steeds moeten we als lezer aannemen
dat de vrouw in het bed niet ontdekte dat het haar eigen minnaar of echtgenoot was,
maar een vreemde die er alleen sterk op leek. In de meer erotische literatuur dienden
dat soort verwisselingen de pret, maar in de al genoemde boeken gebeurde het meestal
om - voor de intrige cruciale - informatie te verkrijgen. Het moet een mooie tijd
geweest zijn, alleen geloof ik er geen barst van. Ongetwijfeld hadden ze in die tijd
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in bed een hoop kleren aan en gebeurde ‘het’ door het omhoogfrommelen van
linnengoed, en ongetwijfeld gromden ze meer dan ze praatten, maar 't blijft
ongeloofwaardig, leuk bedacht maar het doet iets af aan het verhaal.
Dat pikkedonker (ik gebruik dat woord nu pas) is in de modernere avonturenroman
of thriller vervangen door de tweeling. In plaats van broer I treedt broer II aan, drinkt
een borrel, converseert en gaat te bed - en de vrouw merkt niks. Ik wil zelfs best
aannemen dat het wel eens is voorgekomen, maar zodra het gaat om een cruciaal
moment in een plot word ik niet vrolijk.
Vandaar de - lichte - teleurstelling bij de nieuwe thriller van Felix Thijssen: De
tweede man. Hoofdpersoon is weer Charlie Mann, die vanaf Wildschut. Thijssens
eerste, als tamelijk geharde vrije jongen de wereld onveilig maakt. Hij heeft zoveel
op zijn kerfstok dat een terugkeer naar Nederland alleen mogelijk is via een geheel
nieuw gezicht, en dat heeft hij zich door een chirurg dan ook laten aanmeten. Het
handwerk van gangster ligt hem wel en hij heeft al zijn ervaring nodig want Thijssen
heeft een snel, actievol scenario voor hem geschreven. Het is een boek - en het leest
als een trein - maar het had net zo goed een film kunnen zijn. Die scenario-vaardigheid
van Thijssen heeft voordelen: vaart, verrassingen en onverwachte wendingen, die
vooral in de eerste helft veel spanning meebrengen. Het nadeel: al lezend zijn de
erbij behorende beelden zichtbaar, de bekende filmthrillerbeelden. De vechtpartij,
het autokerkhof, de dokter die gedwongen wordt een kogel te verwijderen, de bank
in Zurich. De partner van Charlie Mann heeft natuurlijk ook een gimmick - hij citeert
te pas en te onpas jiddische spreuken. Het is vakwerk, en als die tweeling het niet
even pikkedonker had gemaakt, zou ik de neiging gehad hebben te zeggen: na Ratteval
en Koud spoor zelfs vakwerk in stijgende lijn. Uitgeverij Luitingh heeft besloten een
aantal thrillers (waaronder deze van Thijssen) meteen in pocket uit te brengen. Het
omslag is niet erg uitnodigend, de prijs (f 10,-) wel.

Agressie
De nieuwe thriller van Theo Capel is in dezelfde serie verschenen. Het boek heet
Dun vernis en de intrige draait om een schilderij dat ‘Mijn geheim’ heet - en wat
irriteert is dat de afbeelding op het omslag veel minder intrigerend is dan de
beschrijving ervan in het boek. Dat had Stammer, Capels private eye, niet mogen
pikken, hij had de illustrator een kleine, overredende stoot in de pens moeten geven.
Hank Stammer is free-lance geldophaler bij de ongelukkigen die achterreken bij de
Geldkredietbank, en overreden is zijn vak. Zijn avonturen zijn klein en overzichtelijk,
zijn beat is Amsterdam.
Er waren na Capels vorige boek. Goed gestemd, hier en daar en met name in de
Volkskrant lichte verwijten dat Stammer zich daarin nogal passief gedroeg in een
tamelijk rustig verhaal. Dat is nu - en misschien wel daarom - anders: ergens in
Stammer zit een brok agressie en die straalt door het hele verhaal heen. Vooral als
booswichten de Mercedes van zijn huis-Turk in brand steken laait de woede op, hij
wil hersens inrammen en kloten afsnijden, de toon is knorrig en ongeduldig, zeker
als de behandelende brandweerman hem bezweert naar de politie te gaan en de gek
die het gedaan heeft niet zelf op te sporen. Dat is natuurlijk aof on-Amsterdams.
Stammer doet het dus alleen en perst de ongelukkige schurk, met behulp van Omar,
de Turk en een koevoet, ook een bekentenis af. Ik gaf hem een por. Ik haakte hem
pootje. Ik gaf hem een lichte trap. (Met de koevoet) een klap op zijn pols. Ik gaf hem
Vervolg op pagina 16
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Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (4)

Isabel Allende, Eva Luna
(Wereldbibliotheek, f 29,90)

3. (3)

Harry Mulisch, De elementen (De Bezige
Bij, f 34,50)

4. (2)

A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit
een dag (Querido, f 15,-, geb. f 34,50)

5. (5)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

6. (10)

Jeroen Brouwers, De zondvloed (De
Arbeiderspers, f 49,50)

7. (8)

Roald Dahl, Matilda (De Fontein, f
24,50)

8. (-)

Annie M.G. Schmidt. Tot hier toe
(Querido, f 29,50)

9. (-)

Liesbeth den Uyl, Beppie van Vessem
(Veen, f 19,50)

10. (7)

Rutger Kopland, Herinneringen aan het
onbekende (Van Oorschot, f 14,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (4)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

2. (2)

Snoecks Almanak 1989 (Snoecks
Nederland bv, f 19,75)

3. (1)

Wim Kan, De dagboeken 1957-1968
(Balans, f 27,50)

4. (3)

Stephen Hawking. Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

5. (6)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)
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6. (5)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

7. (9)

De Stijl 1917-1931 (Libris, f 29,90)

8. (-)

Simon Wiesenthal, Geen wraak maar
gerechtigheid (Becht, f 39,50)

9. (7)

J.M.A.H. Luns, Gelooft u mij, het was
een genoegen (Sijthoff, f 22,50)

10. (-)

Wim Hazeu, Gerrit Achterberg, een
biografie (De Arbeiderspers, f 69,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Horst (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
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42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Absolut wodka
‘Er zijn maar weinig monopolies van goederen of diensten. Als de consument niet
wordt aangetrokken door de persoonlijkheid van een produkt, zoals geportretteerd
door de reclame, dan koopt hij bij de concurrent.’ Aldus Steve Blount en Lisa Walker,
in hun inleiding tot The Best of Ad Campaigns (Rockport, 255 p., ruim 250
kleurenfoto's, f 122,35, importeur van Ditmar). Wat is de persoonlijkheid van een
produkt? Niets meer of niets minder dan de associaties die het oproept. En wie zorgt
voor die associatiés? Als het aan de fabrikant lag, was het antwoord eenvoudig: het
reclamebureau. In de Verenigde Staten is alleen al het budget van het grootste
reclamekantoor, Procter & Gamble, driemaal zo groot als dat van de drie nationale
televisienieuws-netwerken, ABC, CBS en NBC. Een gemiddelde reclameschrijver
verdient een veelvoud van wat een redacteur bij een goede krant verdient. Reclame
heeft het allang gewonnen van informatievoorziening. De strijd gaat nog slechts
tussen de reclamemakers onderling. Dit althans is de indruk die men krijgt bij het
vernemen van wat er zoal omgaat bij grote, succesvolle campagnes, zoals ze in dit
grote, glimmende boek worden beschreven en geïllustreerd. De samenstellers zochten
drieëndertig van de meest geslaagde Amerikaanse reclamecampagnes van de laatste
jaren uit. Geslaagd betekent in deze context: resulterend in een aanzienlijke groei
van het marktaandeel van het produkt.
Absolut Wodka bijvoorbeeld ging van 54.000 kisten in 1979, naar 1.600.000 kisten
in 1987, toen het de status van no. 1 onder de geimporteerde wodka's had bereikt.
Dank zij een uitgekiende advertentiecampagne, waarin Absolut werd geassocieerd
met kunstzinnigheid en een avant-gardesmaak. Of de nieuwe hondebrok van Quaker
Oats, Tender Chops, die binnen zes maanden na introductie, op de markt goed was
voor een omzet van 44 miljoen dollar.

De bekendheid was te danken aan een serie televisiespots waarin honden zakken met
Tender Chops ontvreemdden (‘choplifting’). Opvallend is dat de meeste van de
drieëndertig getoonde succescampagnes inderdaad niet in de eerste plaats de aandacht
vragen voor de kwaliteit van het produkt maar voor de sfeer die het oproept. Daarbij
het gebruik van bekende persoonlijkheden en de glamour waar zij voor staan niet
schuwend. De kwaliteitsgedachte is impliciet geworden: als die-en-die het gebruikt
moet het wel in orde zijn. Belangrijk is dat je je met een bepaalde lifestyle associeert
door een bepaald produkt te kopen. Het leuke voor de reclamemakers is dat lifestyle
een zeer diffuus begrip is, en per doelgroep een telkens veranderende inhoud moet
hebben. Denk er alleen al aan hoe snel achtergrondmuziek dateert. ‘Niets is zo dodelijk
als iets dat net voorbij is,’ stellen de auteurs. Een trend van de laatste jaren is om het
publiek te vleien met de gedachte dat het intelligent is. Humor bijvoorbeeld, vroeger
riskant en getuigend van een weinig degelijke, misschien wel nonchalante benadering
jegens klant en produkt, wordt nu gezien als de meest effectieve verkooptechniek.
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Successchrijver David Stemberg: ‘Ik denk dat H.L. Mencken vandaag de dag ongelijk
zou hebben. De mensen weten veel meer dan waar we ze voor aanzien.’ Hij voorspelt
ook dat de humor in de reclame de komende jaren subtieler zal worden. Minder
slap-stick, meer Woody Allen. Een reclameboodschap kan amusant zijn zonder
meteen een grol te moeten worden. En, zeg eens eerlijk lezer: is dat niet precies wat
we allemaal willen horen?
NM

Popdiversiteit
Sport, theater, literatuur, televisie - alles wat ons lering en vermaak kan bieden wordt
tegenwoordig gezegend met een zogeheten jaarboek. Onlangs verscheen Popjaar
88-89 (Uitgeverij Luitingh, 208 p. f 24,90), als eerste deel in wat uiteindelijk een
serie popjaarboeken moet worden. Nu moet gezegd worden dat het door de
popjournalisten Alfred Bos, Tom Engelshoven en Stan Rijven samengestelde Popjaar
88-89 wel degelijk in een behoefte voorziet. Acid, rap, house, speedmetal, hiphop:
nog niet eerder in de geschiedenis van de popmuziek hebben zich zoveel stromingen
en strominkjes aangediend als in de laatste jaren. Er valt in het oerwoud van nieuwe
muziekstijlen geen heersende trend te ontdekken, de ontwikkelingen zijn zo divers
dat een verhelderende inventarisatie broodnodig is.
In Popjaar 88-89 zijn negenentwintig artikelen te vinden die voor het grootste
deel eerder in dag- of weekblad zijn gepubliceerd. Niet alleen biedt het boek daarmee
zicht op de laatste ontwikkelingen in de popmuziek maar ook op het reilen en zeilen
van de popjournalistiek in Nederland. Na het verscheiden van het ‘moderne
maandblad’ Vinyl moest de popliefhebber het maar weer doen met Oor, en zoals
bekend publiceert dit tijdschrift liever het zoveelste interview met Eric Clapton of
Sting dan dat er wordt gezocht naar de in garages of aula's van kunstacademies
verstopte bandjes met nieuwe muziek en nieuwe ideeen. Popjaar 88-89 doet zowel
recht aan de oudgedienden als aan de jongste lichting muzikanten. Gelukkig besteedt
het jaarboek net zoveel aandacht aan Michael Jackson als aan allernieuwste
rap-artiesten. Ook is bijvoorbeeld de hoogstfascinerende Afrikaanse popmuziek net
zo prominent vertegenwoordigd als de mechanisch zingende sekspopjes uit de
videoclip-industrie. En natuurlijk mag de overrompelende wereldtournee van Prince
niet ontbreken in een boek als dit; Alfred Bos schreef een mooi verslag over de
zegetocht van His Royal Badness door Nederland. Van Pieter Franssen is een artikel
over de spraakmakende acid-music opgenomen. Acid is de transcenderende
dansmuziek die hoogtij viert in de Europese discotheken, en met de opkomst van
acid wordt de traditie voortgezet dat drugs en pop onverbrekelijk bij elkaar horen.
Zonder gebruik van de genotspil ecstasy zou de monotone acid-muziek het aanhoren
immers nauwelijks waard zijn.
Tussen al die artikelen over trends, succes en concurrentie is het interview met de
achttienjarige Nederlandse saxofoniste Candy Dulfer een verademing. Met haar
groep Funky Stuff heeft ze nog nooit een plaat gemaakt, maar beroemd is ze wel, al
is het ‘Candy D.’ (zoals Prince haar tijdens zijn concert in Rotterdam noemde)
helemaal niet te doen om roem. ‘Ik zou liever minder beroemd willen zijn dan meer.
Ik word af en toe herkend en dat is misschien wel leuk, maar ik zou het vreselijk
vinden om een landelijke beroemdheid te zijn. En wereldberoemd al helemaal niet.
Wat je dan meemaakt is slecht voor je creativiteit en je persoonlijkheid. Je wordt
dan in een bepaalde richting-geduwd, men heeft verwachtingen van je.’
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Behalve interviews en overzichtsartikelen bevat Popjaar 88-89 onder andere korte
recensies van de belangrijkste platen van de laatste anderhalf jaar en wordt Nico, de
legendarische zangeres van de Velvet Underground, herdacht door het laatste gesprek
dat ze met een Nederlandse journalist had in dit jaarboek te herdrukken.
JZ

De schrijver en zijn kat
‘Hooked for life,’ zo omschrijft Kees (‘niet: Cees’) Buddingh' zijn gevoelens tegenover
katten. Poekie Buddingh'. de eerste poes die zijn hart (en dat van zijn huisgezin)
veroverde, stelde hem voor het dilemma dat elke kattenminnaar vreest: wat te doen
als Poes overlijdt? Het is daarom met enige beschaming dat Buddingh' zijn
verliefdheid op Poekies successievelijke troonopvolgers opbiecht: na haar kwam
Vlokje, na Vlokje kwam Victor, bij Victor voegde zich Sam (‘Samuel Buddingh',
asjetee’), en daarna kwamen nog Peerke (‘de echte heer des huizes) en Kootje. Ze
bleken allemaal even lief, tenminste, elk naar aard en kracht van de eigen
persoonlijkheid, want zijn ze niet allemaal eender en toch heel anders? En dan gaat
het, zoals de echte addict weet, niet om de vertedering waar alle jonge katjes het
patent op bezitten: ‘Ripeness is all.’

Mijn katten en ik (Cadans. 133 p., f 24,50) breekt af, midden in hoofdstuk acht.
Mijn katten en ik is het eerste nieuwe boek dat uit de nalatenschap van de in 1985
overleden dichter, schrijver, vertaler en lexicograaf C. Buddingh' werd samengesteld
door Frank Engerling en Ares Koopman. In het nawoord lichten de bezorgers de
ontstaansgeschiedenis toe: Buddingh' vatte begin juli 1977 het plan op voor een
‘geschiedenis van mijn (onze) katten’, maar liet het werken eraan aan het eind van
dezelfde maand liggen voor het overtypen van zijn dagboeken. De onvoltooidheid
geeft gelukkig bloot hoe Mijn katten en ik een wondermooi verhulde autobiografie
had zullen worden: leert men een mens niet kennen door zijn liefde voor zijn kat?
‘Nieuw gezelschapsspel,’ stelt Buddingh' voor: ‘Welke bekende vaderlander kunt u
zich wel met een kat in zijn of haar armen of een hond aan zijn of haar voet voorstellen
en omgekeerd? Hans Wiegel met een kat, bijvoorbeeld: onvoorstelbaar. Lucebert
met een kat: onmiddellijk. Jan Terlouw met een kat: nou, alleen als het partijcongres
het zou vereisen, Drees junior met een kat: dierenmishandeling.’ Ook andere
uitstapjes, naar de one-poem-poets en de astma van vader Buddingh' verluchtigen
Mijn katten en ik, dat zijn luister desondanks geheel ontleent aan de bijzondere
kenmerken van voornoemde Poekie, Vlokje (‘de Weduwe Jammer en Zoon’), Victor
(‘een echte aristocraat’), Sam (‘met zijn melancholieke eekhoornstaart’) en Peerke
(‘Hij heeft een moeilijke jeugd gehad als turfsteker’). Aan de karakteranalyse van
Kootje kwam Buddingh' niet toe, maar daar staan twee aan hem opgedragen gedichten
tegenover. De laatste strofe van ‘Met Kootje op schoot’ portretteert de schrijver en
zijn kat:
En zo zitten we daar: ‘een beetje bejaarde
Dordtse jongen,’ met in zijn armen
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een jong katertje, dat verrukt naar hem opkijkt
met zijn bes zwarte Emily Dickinsonogen.

DS

[The African Queen]

Er bestaan cultfilms (zelden de meesterwerken uit de cinematografie) die eindeloos
herzien, besproken en beschreven kunnen worden. Zo duikt The African Queen altijd
opnieuw op in tv-programmering of reprisebioscopen en werd hij omstandig verslagen
door alle biografen van regisseur John Huston en acteurs Katherine Hepburn en
Humphrey Bogart. Na zevenendertig jaar komt Hepburn nu met eigen herinneringen
aan opname-wel-en-wee in de Congo: The Making of The African Queen or How
I went to Africa with Bogart, Bacall and Huston and almost lost my mind (Arrow
Books, importeur Van Ditmar, f 19,90). Geen nieuwe feiten of details, wel een
persoonlijke optiek en de nodige zelfironie over haar tomeloze exploratiedrang,
waardoor de bekende gebeurtenissen zich laten lezen als bijna nieuw. (Ze stelt als
eerste voor de film te zijn benaderd en inspraak te hebben gehad over Bogarts casting,
waar alle andere versies meldden dat de feeds gecontracteerde Huston en Bogart de
suggestie van Bette Davis voor de rol in unaniem gruwen hadden verworpen.) Aardig
is vooral dat bij lezing van de korte zinnen, terzijdes en herhalingen Hepburns eigen
staccatogeluid hoorbaar wordt, alsof ze het boekje heeft gedicteerd in plaats van
geschreven.
AvI
Aan deze pagina werkten mee: Ab van Ieperen. Niek Miedema. Diny Schouten, Joost
Zwagerman.
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Harde Jongens
vervolg van pagina 14
opnieuw een tik. Tot slot overweegt hij dat afmaken en ter plekke begraven het
simpelst zouden zijn, maar ‘wat schoot ik daarmee op?’ Ook een tweede schurk
ontkomt niet aan zijn wrekende handen: ‘Ik sloeg hem opnieuw hard met zijn kop
op de stenen. Het bloed spatte alle kanten op. “Je vader had ik moeten smoren,” siste
ik. “En je broer had ik een doodklap moeten geven.”’
De klassieke private eye heeft die taak: hij is de man die down these mean streets
de wrekende gerechtigheid vertegenwoordigt. De vraag mag gesteld worden of de
intrige rond het schilderij - die ook alweer met slaan te maken heeft - zulke zware
maatregelen noodzakelijk maakt. Maar de Amsterdamse gein zit ook maar onder een
dun vernis, voor je het weet heb je een ram op je kop of een stoot tegen je kanis te
pakken. Stammers nieuwste avontuur sluit daar perfect op aan.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Eigen verhaal

Bas Heijne
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Een politicus van enig belang die laat weten dat hij tussen de bedrijven door
kans heeft gezien zijn autobiografie op papier te zetten, kan rekenen op een
korte, maar hevige mediahysterie. Uitgevers trekken hun beurzen, kranten
overbieden elkaar om hun lezers op een voorpublikatie te kunnen trakteren.
Wat overheerst is de verwachting dat duidelijk zal worden wat tot nu toe
onduidelijk bleef; de ware toedracht zal onthuld worden, de retoriek van het
politiek bedrijf ontmanteld, de waarheid over de leugens geopenbaard.
Vrijwel altijd komt men bedrogen uit. Politieke autobiografieën zijn bijna
per definitie teleurstellende opsommingen van reeds bekende feiten. De lezer
van politieke memoires heeft doorgaans het gevoel dat hij zich door een stapel
oude kranten heen werkt. Bovendien zijn politici dermate geoefend in het naar
hun hand zetten van de feiten, zozeer vertrouwd met het effect dat ieder woord
kan hebben, dat het beschrijven van hun eigen handelingen tot een uiterst
berekenende daad van zelfrechtvaardiging wordt. Dit geldt natuurlijk voor de
meeste autobiografieën, maar politieke ego-documenten spannen in dit opzicht
de kroon. Het is moeilijk voor een mens om zichzelf in zijn eigen tijd te zien;
voor een politicus is dat onmogelijk. Het hoofdthema van iedere politieke
autobiografie is de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de macht en
niemand is minder geschikt om die te doorgronden dan de politicus zelf.
Een typisch voorbeeld van het genre is Daughter of the East, het ‘eigen verhaal’
van Benazir Bhutto, dat even voor de dood van haar aartsvijand Zia ul-Haq
werd voltooid. Nu was Bhutto's toekomst op het moment dat ze het boek schreef
(er wordt geen ghostwriter vermeld) uiterst onzeker, en dus is het nauwelijks
een verrassing dat haar levensverhaal bedoeld lijkt om het gealfabetiseerde deel
van het Pakistaanse electoraat voor zich in te nemen.
Haar boek richt zich echter vooral tot westerse lezers, zoals de titel al aangeeft.
Benazir Bhutto heeft onmiskenbaar star quality (de portretfoto op het omslag
suggereert een sterke gelijkenis met Cher; dezelfde achteloze zelfverzekerdheid)
en ze weet die ten volle uit te buiten. In Daughter of the East schept ze behendig
haar eigen mythe: de mooie, onbezorgde en onschuldige jonge vrouw die door
de harteloze ‘moord’ op haar vader gedwongen wordt de politieke arena binnen
te gaan en de strijd aan te binden met de machten van het kwaad. Trefzeker
weet Bhutto haar bewogen leven tot een duizend-en-één-nachtverhaal te maken;
Daughter of the East eindigt met een minutieuze beschrijving van haar
traditionele huwelijk.
Dat ‘dochter’-thema is belangrijk voor haar. Om zich als vrouw te handhaven in
de islamitische politiek is zij min of meer verplicht er voortdurend de nadruk op
leggen dat zij een wettig erfgename is; van de Pakistaanse democratie, maar vooral
van haar vader, Ali Bhutto. Die man moet dan ook consequent als een heilige worden
afgeschilderd; iedere smet op zijn blazoen ondermijnt immers haar eigen politieke
aanzien. Die nietsontziende verheerlijking die Ali Bhutto ten deel valt, maakt hem
tot een tweedimensionaal personage, een heilige van bordkarton. De beschrijving
van de reactie van zijn dochter op zijn dood, waarmee het boek begint, heeft dan ook
iets onwerkelijks. Het gaat om gruwelijke feiten, maar het lijkt alsof het allemaal
verzonnen is: ‘“Je moet iets eten, Pinkie, je moet iets eten,” zei mijn moeder, terwijl
ze me wat soep bracht. “Je zult al je kracht nodig hebben wanneer we hier weg zijn
om de verkiezingen voor te bereiden. Als je wilt blijven doorvechten voor de principes
van je vader en wilt vechten zoals hij vocht, eet dan. Het moet.” En ik at een beetje.’
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Dat Ali Bhutto allesbehalve een heilige was, blijkt uit het interview dat de Italiaanse
journaliste Oriana Fallaci met hem had in april 1972. Dat vraaggesprek is opgenomen
in de zo juist vertaalde bundel Interview met de geschiedenis, een boek van bijna
zeshonderd bladzijden dat meer over politici en het wezen van de Macht vertelt dan
alle autobiografieën en memoires uit die tijd bij elkaar. Met haar felle, emotionele
vragen ontmaskert Fallaci de vader van Benazir Bhutto als een onevenwichtige,
mateloos arrogante man, wiens oprecht goede bedoelingen keer op keer
gedwarsboomd worden door zijn eigen megalomanie. Zeker in combinatie met het
fascinerende interview met zijn grote tegenstandster Indira Gandhi, ontstaat een
overtuigend beeld van de politieke werkelijkheid uit die dagen: de persoonlijkheden,
hun gecompliceerde motieven en de omstandigheden die hun handelingen mede
bepaalden.
Ik kan me vergissen, maar het lijkt alsof het hartstochtelijke interview à la Fallaci
tegenwoordig uit de mode is. Misschien zijn de machthebbers voorzichtiger geworden,
misschien laat de journalistiek het afweten. Opvallend is hoe gemakkelijk de
buitenlandse media het door Benazir geschapen beeld van Ali Bhutto als martelaar
overnemen, net zoals ze tot voor kort het door de Amerikanen geschapen beeld van
Zia ul-Haq als ‘verlicht’ despoot in ere hielden. Daughter of the East doet hevig
verlangen naar een interview van Oriana Fallaci met Benazir Bhutto. De geschiedenis
wordt gemaakt door politici, maar ze moet geschreven worden door journalisten.
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[3 december 1988 - Nummer 48]
Ter zake

Diny Schouten
De ban die van moslimzijde Solman Rushdies The Satanic verses treft, verspreidt
zich allengs over meer werelddelen: India, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië en Egypte.
Het Wereld Moslim Congres bereidt een aanklacht wegens blasfemie voor, waarvan
het de bedoeling is om niet zozeer de schrijver als wel de uitgever te treffen. Er is
sprake van een banvloek die álle uitgaven van Penguin en Viking treft in islamitische
staten - met Penguins oprukkende marktaandeel en zelfs recente vestiging in India
een ernstige bedreiging. Mogelijk wordt ook een andere schrijver getroffen door een
boycot. Nobelprijswinnaar (1988) Naguib Mahfouz blijkt Rusdie te zijn voorgegaan
in het gebruiken van heilige islamverhalen als materiaal voor een roman. In Mahfouz'
The Children of Gebelawi worden zowel de God van het oude testament, die van het
nieuwe, én Mohammed dood verklaard. Bij verschijning van het boek (1959) gingen
vrome moslims de straat op om tegen Mahfouz' goddeloosheid te protesteren, maar
toen vond hun roep om een boycot geen gehoor. De tijden zijn veranderd: nu wel?
Liever een man in dienst willen hebben: wie zei dat alle taboes waren opgeheven?
Directeur Guus Schut van Athenaeum Boekhandel in Amsterdam gebruikte het
argument tegen een kandidate voor een vacature in Athenaeums Haarlemse filiaal,
die haar afwijzing omkleed zag met de reden ‘dat wij bij nadere overweging in ieder
geval de voorkeur geven aan een mannelijke kandidaat om onze winkel niet te
eenzijdig bemand te doen zijn’. Sollicitante boos. Directeur Schut is de eerste die
haar daarin gelijk geeft: ‘Ik had die ongelukkige brief niet moeten schrijven, maar
ik zocht naar een neutrale reden om haar af te wijzen.’ Niet dat de overweging niet
geldig is, vindt Schut: ‘We letten inderdaad op de balans tussen mannelijke en
vrouwelijke medewerkers, daar ben ik het wel mee eens. Grote kans dat we volgende
keer pertinent naar een vrouw gaan zoeken, en ik sluit bovendien helemaal niet uit
dat er in Haarlem toch een vrouw als de beste kandidaat gekozen wordt.’ Schut vreest
geen gerechtelijke consequenties? ‘Als die er zijn, dan heb ik ze te dragen. Maar we
hebben wel keurig met m/v geadverteerd, en alle sollicitaties met een open mind
benaderd. Nogmaals, ik heb verschrikkelijke spijt van die brief. Het is ook zo moeilijk
allemaal: als ik iemand afwijs omdat hij te oud is, maak ik me óók schuldig aan
discriminatie.’
Met de verschillende periodieken die geheel aan Carmiggelt waren gewijd, gaat het
niet zo goed meer als voorheen. Het laatste nummer van het Carmiggeltbulletin
kondigde een onderduikperiode aan tot een nog steeds onzeker tijdstip. Van
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moordende concurrentie had Wim Koster, verantwoordelijk redacteur van het (volgens
bedoeling) vier maal per jaar verschijnende ‘Nieuwsblad voor Carmiggeltvrienden’
Speciaal voor ons, dus geen last. Het is Wim Koster, die er wat de produktie van zijn
blad geheel alleen voor stond, ‘in verband met nieuwe taken in mijn werkkring’
eenvoudigweg te zwaar geworden om langer in te kunnen staan voor regelmatige
verschijning. Omdat het anderhalf jaar geleden is dat het vorige nummer verscheen,
besloot Koster de fakkel over te dragen: hij werkt nog mee aan (jubileum)nummer
vijfentwintig. ‘maar daarna moeten anderen het overnemen, want het is tenslotte een
bindmiddel voor onze club. We hebben namelijk in onze vereniging geen bestuur,
geen penningmeester, geen contributie en dat soort zaken, alleen maar een paar
bijeenkomsten per jaar en het blad, waarvoor we de titel van de Carmiggeltbundels
Speciaal voor u hebben geleend, begrijpt u wel?’ Koster rekruteerde zijn opvolgers
ruimhartig onder Carmiggelt-vrienden die het verenigingsleven minder ernstig nemen:
Frans de Jong, Pierre Roth en Ruud Broens. Voor de twee laatsten, opererend onder
de naam De Literaire Loodgieters, was Koster in het verleden nogal eens doelwit
van practical jokes als de oprichting van derde, vierde en zelfs vijfde Carmiggeltgenootschappen, bonden en centra. ‘Op clubs hebben we het inderdaad niet zo erg,’
geeft Roth als commentaar. Helemáál beterschap beloven kunnen Broens en Roth
niet, ‘maar onze waardering voor Wim Koster is groot, en we vinden dat we moreel
verplicht zijn om met dit nummer geen grappen uit te halen. Trouwens, Carmiggelts
dood moet erin worden herdacht. Het is wel zo dat we ons ná nummer vijfentwintig
niet gebonden voelen aan gemaakte afspraken. Plagen is toch leuk?’
Áls de geruchtmakende fusie NDU-Perscombinatie doorgaat, raakt
Uitgeversmaatschappij Elsevier ironisch genoeg weer in de boeken: de Perscombinatie
neemt voor achtendertig procent deel in uitgeverij Meulenhoff. Meulenhoffs financieel
directeur Albert Voster is niet opgeschrikt van de rendementseisen die Elsevier in
het dichtbije verleden deden besluiten om het uitgeven van boeken aan anderen over
te laten. ‘Voor zover ik het kan overzien zijn er voor ons géén consequenties aan de
fusie, we voelen er ook geen samenhang mee. Dat is het meest zuivere antwoord dat
ik kan geven.’

Gedicht
De eerste tuin
Mijn moeder toonde ons haar nieuwe tuin,
voorbij het eindpunt van Lijn Een,
en wenkte mij mijn herkomst in.
Mijn moeder haar moeder was mee.
Ging zitten op de plaats die zij innam
al toen mijn geheugen begon: half
zichtbaar, bewogen door schaduw,
hier en daar in haar haar schilfertjes
iep. Ook mee was mijn jongste, toen twee.
Ik meende te zien hoe de tuin in een mum
zijn hoofd in groeide met moeders en al.
Hij roerde in de vijver, waarin nog geen
goudvis, waarin wel al blad, koud veen.

WILLEM JAN OTTEN
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Uit: Na de nachttrein. Gedichten. Querido, f 25,-.
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Het delicate Europa
De onenigheid over wat er wel en wat er niet bij hoort
Bart Tromp
Zeker in de politiek bestaan er geen neutrale begrippen. Elk belangrijk concept is
een slagveld waarop legers achter de meest verschillende banieren elkaar terreinwinst
betwisten. Soms wint er een, en dan constateert men dat het begrip eindelijk zijn
definitieve - en dus juiste - betekenis heeft gekregen. Het is schijn. Op volkomen
onverwachte momenten kan de rust verstoord worden door invasies van nieuwe
strijdmachten. Zelfs als dat niet het geval is blijkt de lijdelijke winnaar voortdurend
op zijn hoede te moeten zijn voor partisanenacties.
‘Europa’ is een goed voorbeeld van een begrip dat een tijdlang min of meer
gepacificeerd leek, maar over de betekenis waarvan de laatste tien jaar in toenemende
mate gestreden wordt. Dat begint al met de geografische afbakening. ‘Moet het zich
uitstrekken van de Noordkaap tot Gibraltar en Cyprus? Ja, beslist,’ schrijft
beroepseuropeaan W.L. Brugsma in het bundeltje En toch Europa. ‘Maar ook van
het Franse tot het Witrussische Brest? Van de rivier de Shannon tot de rivier de Bug?
Of is het zo dat we ons moeten aansluiten bij de woorden uit Rule Brittania: “Wider
yet and wider shall thy bounds be set...” van de Atlantische Oceaan tot de Oeral?’
De kwestie is dus: hoort Rusland, hoort de Sovjetunie (niet hetzelfde!) ook bij
Europa? Brugsma put moed uit het feit dat volgens hem de nieuwe Sovjetleider de
term ‘das gemeinsame Haus Europa’ heeft bedacht, maar hij is realist genoeg om
daaraan een eigen bombastische metafoor toe te voegen, die neerkomt op een variant
van de opmerking van Pierre Lellouche dat de Sovjetunie ondertussen wel
vijftigduizend tanks op de oprijlaan van dat gemeenschappelijke huis heeft geparkeerd.
Voor de rest heeft Brugsma het mis: het was goeie ouwe Brezjnev die voor het
eerst die term bedacht, en hij zal dat evenmin als Gorbatsjov in het Duits hebben
gedaan. Het tegenbegrip van dit begrip ‘Europa’ is ‘Amerika’, zoals het nazistische
begrip ‘Europa’ de Angelsaksische plutocraten en de Slavische bolsjewieken moest
uitsluiten.
Met die geografische afbakening heeft Flora Lewis in haar Europa, A Tapestry of
Nations nog de minste moeite, maar haar oogmerk is dan ook bovenal beschrijvend,
en niet politiek of polemisch. Ze neemt in haar journalistieke overzichtswerk alle
staten op die de Akkoorden van Helsinki hebben onderschreven, met uitzondering uiteraard - van de Verenigde Staten en Canada, van de dwergstaatjes en Malta, en
van Turkije. De Sovjetunie telt ze wei mee, echter niet als deel van Europa, maar
vanwege het effect van die staat op Europa.
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De ontvoering van Europa door de stier (een vermomming van Zeus). Wandschildering in Pompeï,
eerste eeuw na Christus.

EN TOCH EUROPA door W.L. Brugsma. Hans Magnus
Enzensberger, Timothy Garton Ash, Edgar Morin Uitgever Balans,
47 p., f 19,50)
EUROPE. A TAPESTRY OF NATIONS door Flora Lewis Uitgever
Simon and Schuster, 588 p., f 54,50 Importeur Van Ditmar
ONCE IN EUROPE door John Berger Uitgever Pantheon Books, 194
p., f 39,- Importeur Van Ditmar In het Nederlands vertaald door
Jacques Commandeur als VER WEG IN EUROPA Uitgever De Bezige
Bij. 238 p., f 34,50
AN IDEA OF EUROPE door Richard Hoggart en Douglas Johnson
Uitgever Chatto & Windus, 154 p., f 49,- Importeur Consul Books
EUROPA - SPEELBAL OF MEDESPELER Europese machtspolitiek
in verleden en toekomst Onder redactie van Henk Houweling en Jan
Geert Siccama Uitgever Anthos, 312 p., f 32,50
‘Europa’ is voor haar uiteindelijk geen geografische entiteit, maar een ‘civilization’
en in dit opzicht vormt het, bij alle verschillen, een eenheid met Noord-Amerika.
Daarmee neemt zij stelling tegen degenen die de Europese identiteit bij voorkeur
definieren in het niet-Amerika zijn. Bij Brugsma komen die aan het woord, en hij is
zelf natuurlijk een exponent van deze tendens, volgens welke in een Amerikaanse
ondergrondse mensen alleen maar hamburgers eten, en in een Europese alleen maar
poëzie lezen.
Flora Lewis is columniste van de New York Times over buitenlandse politiek, en
uit wat ze daar schrijft blijkt dat ze altijd goed geïnformeerd is. Des te meer viel mij
haar boek tegen. Het eerste hoofdstuk, over Groot-Brittannië. opent met een pijnlijke
zetfout, als zij Dean Acheson in 1962 (in plaats van 1952) zijn beroemde woord laat
spreken dat Engeland een imperium heeft verloren maar geen rol heeft gevonden.
Wat daarna volgt kan mijn geestdrift niet wekken. Allemaal heel informatief, het
midden houdend tussen een goede vakantiegids en de bijlage van een zaterdag- of
zondagkrant. Voor de zekerheid de elf pagina's over Nederland geraadpleegd. De
BKR. Krakers. Het Koningshuis (veel). Hollanditis. Tulpen. Provo. Schilders (oude).
De ‘zuilen’. Eén aardige zin: ‘The capacity of Dutch politics to co-opt challengers
is matched only by the irrelevance of its intricate rivalries to the exercise of power.’
Grove fouten ontbreken, maar ook een perspectief dat al deze anekdotische informatie
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gewicht geeft. Dat is, vrees ik, het noodzakelijke tekort van dit type boek, en een
reden waarom ik er niet van houd.

Symboliek
Once in Europa heet het nieuwe boek van John Berger, reden om het in dit rijtje
boeken over Europa mee te nemen, ook al is het ‘EUROPA’ uit het titelverhaal een
verzameling barakken die ieder naar een letter uit de naam van het werelddeel zijn
vernoemd. Het is de enige keer dat de symboliek van Bergers verhalen zo zwaar aan
de oppervlakte treedt, maar dat wil niet zeggen dat ze elders afwezig is. Aan de
verhalen zelf ligt het niet. In helder, onopgesmukt proza vertelt Berger episoden uit
het dorpse leven, zich klaarblijkelijk baserend op zijn eigen ervaringen in het kleine
Franse bergdorpje waar hij al jaren woont. Deze helderheid wordt echter vertroebeld
door de boodschap op de omslag: wij hebben hier te maken met het tweede deel (na
Pig Earth) van een trilogie die ‘in de vorm van fictie de odyssee van de boer van
dorp naar metropolis oproept’. Zo'n aankondiging produceert een Gestaltwechsel.
In plaats van enkele fraaie verhalen uit de Franse Alpen die op zichzelf staan, en ook
zeer wel op zichzelf kunnen staan, blijken wij nu te maken hebben met pretentieuze
socio-literatuur.
An Idea of Europe is bijprodukt van een zonder twijfel boeiende televisieserie en
het werk van twee intellectuele zwaargewichten. Richard Johnson - een van de
bekendste Britse historici van Frankrijk - en oud-onderdirecteur van de Unesco,
Richard Hoggart. Een aardig boek, waarin de lezer langs prikkelende citaten,
historische anekdoten en menigvuldige weetjes door de geografie en geschiedenis
van Europa wordt gevoerd. Het gaat hier echter om een teveel aan illustraties bij een
niet aanwezig argument - zoals welhaast onontkoombaar bij de tekstuele neerslag
van een televisiedocumentaire. De enige leidende gedachte is deze: de idee van
‘Europa’ is ontgeven door paradoxen, onduidelijkheden en tegenstrijdigheden, en
dat is eerder een voor- dan een nadeel. Aan het slot wordt met instemming de Franse
socioloog Edgar Morin aangehaald, die diversiteit de oorspronkelijkheid bij uitstek
van Europa heeft genoemd. Ook daar slaat een paradox toe: zonder zich er
klaarblijkelijk van bewust te zijn, stellen de schrijvers in die passage ‘Europa’ en
‘het Westen’ aan elkaar gelijk.
Morin ziet die paradox zelf wel onder ogen in het verhaal dat hij vorig jaar in
Amsterdam hield, en dat nu samen met de inleidingen van Enzensberger en Ash in
druk is verschenen. Voor hem is ‘Europa’ enerzijds een Schicksalsgemeinschaft - de
term die Otto Bauer in zijn beroemde studie over het nationaliteitenvraagstuk
gebruikte om het begrip ‘natie’ te definiëren. Waaruit beslaat die lotsverbondenheid
die ‘Europa’ zou definiëren? Dat is het besef van een gemeenschappelijke
geschiedenis die echter uit verscheidenheid heeft bestaan, andere Franse paradox.
Morins ‘Europa’ blijkt aldus ook een polemisch begrip te zijn: het richt zich tegen
het Europa van de EG. dat weliswaar zijn eigenlijke ‘E’ (van ‘Economisch’) verloren
heeft, maar in feite alleen een economie, en geen gemeenschap is.
Anderzijds kiest Morin duidelijk partij tegen diegenen die de culturele identiteit
van ‘Europa’ zo wensen te definiëren dat Albanië er wel toe behoort en Amerika
niet: ‘(...) op het ogenblik zijn we juist in de paradoxale situatie beland dat hetgeen
deze culturele Europese identiteit vormt, niet alleen gemeengoed is geworden in het
geheel van de westerse wereld, maar in de wereld als geheel.’ Opeen congres in
Venetië over de culturele identiteit van Europa, waar Morin ook aanwezig was, heb
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ik een soortgelijk standpunt geïllustreerd door V.S. Naipaul te karakteriseren als een
van de grote Europese schrijvers van deze tijd - een Caraïbiër van Indiase afkomst
die in het Engels schrijft.
Het ‘Europa’ van Enzensberger is al evenzeer polemisch. Hij roept zich de
Europaschwärmerei van vlak na de oorlog in herinnering, die toen in de
Bondsrepubliek dienst deed om de herinnering aan de verloren krijg te verdunnen.
Zijn idee van ‘Europa’ dreigt echter de sentimentele mythe van een burgermanswereld
te worden. De politieke ‘teloorgang van Europa in de wereldpolitiek’ noemt hij ‘een
gelukkig toeval’, ‘dat het continent (? - BT) in staat stek eindelijk tot zichzelf te
komen’. Het is namelijk één ding om te constateren dat ‘Europa’, of liever gezegd:
de vroegere Europese wereldmachten, terug zijn gedrongen naar het tweede plan,
het is wat anders om het voor te stellen of dat een bewuste keus is geweest, en of dit
‘Zwitserse Europa’, om het zo maar te
Vervolg op pagina 4
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
De maker door Jorge Luis Borges. Vertaling Barber van de Pol. De Bezige Bij, f
32,50. Korte poëtische schetsen in proza en verzen uit 1960.
Beppie van Vessem door Liesbeth den Uyl. Veen, f 19,50. Autobiografische verhalen.
De klacht van Gabriël door Paul Bailey. Vertaling Hans Bouman. Veen, f 39,90.
Kroniek van een excentrieke Engelse familie van het begin van de jaren veertig tot
nu.
Asael's Rust door Jacques Hamelink. De Bezige Bij, f 28,50. Poëzie.
Tuinfeest door György Konrád. Vertaling Henry Kammer. Van Gennep, f 48,50.
Kaleidoscopische roman over heden en verleden van Hongarije.
Als zand door onze vingers door Yvon Klinkert. Van Gennep, f 29,50. De schrijfster
beschrijft de laatste vier jaar van het leven van haar zoon die schizofreen bleek te
zijn.
Apollo's klacht door Marc Reynebeau. Kritak, f 25,-. Over de cultuur in Vlaanderen
en elders.
Het liberale Jodendom in Nederland 1929-1943 door Dan Michmann. Van Gennep,
f 37,50. Een studie naar de ontstaansperiode van de eerste liberaal-joodse gemeenten
in Den Haag en Amsterdam.
Een buik openen door Wim van Binsbergen. In de Knipscheer, f 39,50. Roman over
een ontwikkelingswerker op het Tunesische platteland.
Het zilt van de passaten door Aart G. Broek. In de Knipscheer, f 29,50. Vijf essays
over de Caribische literatuur.
Het lange afscheid door Bob van Laerhoven. Dedalus, f 29,50. Aan de hand van het
leven van een gewone man uit Dresden wordt geprobeerd een verklaring te zoeken
voor de wortels van de holocaust.
Croiset paragnost. Nagelaten werk onder redactie van H. van Praag en Nannie
Veerman-Croiset. Strengholt, f 39,50. Het tweede deel van Croisets autobiografie,
die hij enkele dagen voor zijn dood in 1980 voltooide.
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Hints voor een diagnose door Otto Duintjer. Ambo, f 37,50. Over het verband tussen
cultuur en bewustzijn, met Kant als uitgangspunt.
Het brood van de armen door Willem H. Oliemans. Staatsuitgeverij, f 44,90. De
geschiedenis van de aardappel te midden van ketters, kloosterlingen en kerkvorsten.
Muzikaal verhaal samengesteld door Inez van Eijk. Agathon, f 24,90. Bloemlezing
van Nederlandse verhalen en gedichten over muziek.
Stemmen van de maan door André Dubus. Vertaling Harry Pallemans. De
Arbeiderspers, f 29,50. Roman over een doorsnee Amerikaans gezin, waarvan de
leden op zoek zijn naar intens leven.
Even de hond uitlaten door Leo Derksen. Teleboek, f 15,-. Verzamelde columns
uit De Telegraaf.
Yesterday door Alistair Taylor. Vertaling Parma van Loon. De Kern, f 27,50.
Herinneringen aan de Beatles van een hun van managers.
Gonzaga door Kate Simon. Vertaling Karin Breuker. Kosmos, f 34,90. Macht, intrige
en cultuur in een Italiaanse renaissancestad.
Laten we de charleston dansen door Herman Romer. Ad. Donker, f 19,90. Korte
verhalen.

Vluchtige portretjes
Klein Amerika door Geert van der Kolk Uitgever Veen, in de serie ‘Op
schrijvers voeten’, 115 p., f 19,90
Wim Vogel
Een informatief en uitstekend geschreven onderzoek naar Amerikaanse
eigenaardigheden en tradities vind ik nog steeds Amerika, Amerika uit 1983 van Jan
Donkers. Op de laatste bladzijde citeert hij uit Geoffrey Gorers The American People
met instemming diens conclusie: ‘Amerika is niet begonnen als een staat, maar als
miljoenen individuen die op hun eigen voordeel uit waren.’ Het Amerikaanse
pragmatisme begrijp je daarna een stuk beter.
In Klein Amerika, een bundel korte tot zeer korte verhalen, komt Geert van der
Kolk niet toe aan dergelijke algemene uitspraken. Zijn belangstelling gaat uit naar
het alledaagse, het onbelangrijke. Naar heel gewone mensen die zelden iets
spectaculairs meemaken en die hun levens slijten in altijd dezelfde uithoeken van
dat immense continent. In achtendertig perfecte observaties wordt in een nuchtere
stijl het dagelijks leven weergegeven in een dorp ‘twee uur ten zuiden van St. Louis,
tussen de rivier en de horizon’. Aan de onvermijdelijke Main Street liggen de
belangrijkste winkels, het café en de burelen van de overheid. Natuurlijk is er een
Greyhoundstation, een protestantse kerk en een zwart wijkje waar fatsoenlijke burgers
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niets te zoeken hebben. Een brand is al gauw een ramp en een geweldige sensatie,
over een nieuwe dominee kan weken gesproken worden en in de tussentijd worden
er mensen verliefd, plegen ze overspel, gaan anderen dood en vervalt iedereen steeds
opnieuw in dezelfde afgezaagde fouten.
Klein Amerika, laat ik het dorp zo maar noemen, lijkt nog het meest op het stadje
dat in Our Town, het beroemde toneelstuk (1938) van Thornton Wilder bekend werd.
Ook daarin verslaat een alles wetende verteller, de regisseur, zonder ooit een oordeel
uit te spreken het doodgewone leven van zo maar wat mensen. De tragiek die in Our
Town desalniettemin vorm wordt gegeven - de vergankelijkheid van alles, ons niet
te doorgronden bestaan - en die voor de toeschouwer als een spiegel werkt, ontbreekt
in de verhalen van Van der Kolk. Figuren keren wel terug en soms ontstaan er
daardoor aardige psychologische portretjes maar de auteur had zonder bezwaar lijkt
mij nog tien of twintig verhaaltjes toe kunnen voegen, of tien andere weg kunnen
laten natuurlijk.
Al bij het debuut van Van der Kolk. De nieuwe stad (1987), werd zijn
inlevingsvermogen, zijn nuchtere en toch beeldende stijl opgemerkt. Wat dat betreft
stelt ook zijn nieuwe bundel niet teleur. Uitstekend geschikt om in bed voor het
slapen gaan te lezen. Iedere avond één verhaaltje. Gegarandeerd dat je daarna iets
pakt dat minder vluchtig is.
■

Geert van der Kolk

Het delicate Europa
Vervolg van pagina 3
noemen, niet alleen maar dankzij een ongewild en zeker niet permanent condominium
tussen de ‘supermachten’ bestaansrecht heeft.
Tegen dit behaaglijk aanschurken tegen het bestaande trekt Timothy Garton Ash
in zijn bijdrage geducht van leer, zonder zijn toevlucht te nemen tot de - vanuit
polemisch oogpunt - schitterende constructie door Milan Kundera van een
‘Midden-Europa’. Hij bestrijdt Enzensbergers wel wat al te gemakkelijke kritiek op
de EG (‘Wie in deze gemeenschap wat te vertellen heeft, is niet gekozen, en wie
gekozen is, heeft niets te vertellen.’). En hij stelt met kracht dat zonder een opheffing
van de scheiding tussen West en Oost geen Europa kan bestaan - een diagnose waar
echter geen werkelijk voorstel tot therapie op volgt.

Veiligheidspolitiek
Na al deze polemische gestalten van ‘Europa’ komt de realpolitische uit de eerste
hoofdstukken van het boek van Houweling en Siccama als een koude douche. Hun
‘Europa’ is een door eeuwen van oorlog verfomfaaid statenstelsel, dat onder de
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naoorlogse Amerikaanse hegemonie de kans heeft gekregen zich te herstellen, maar
op het moment dat het Amerikaanse machtsverval de politieke wereldorde (weer)
labiel dreigt te maken, er nog steeds niet in is geslaagd van zijn afzondelrijke kantons
één Zwitserland te maken.
De sterk historiserende analyse van de beide auteurs is soms nodeloos ingewikkeld
en elders wat onevenwichtig, maar steeds boeiend en informatief. Het boek bevat
verder een aantal beschrijvende hoofdstukken over het Europa van de EG, de WEU.
en al die andere afkortingen, en wordt afgesloten met enkele opstellen over
toekomstige ontwikkelingen, vooral op veiligheidspolitiek gebied. De pretenties van
de beide redacteuren zijn niet gering: als Machiavelli's van de voorlaatste dag noemen
zij het doel van hun bundel ‘geen ander dan ertoe bij te dragen dat Westeuropese
politici deze taak (namelijk te beslissen over de toekomst van hun Kantons in een
nog steeds niet gerealiseerd Eedgenootschap) met meer inzicht vervullen, dan
waarover hun vooroorlogse collega's beschikten’.
Of die pretentie wordt waargemaakt is een vraag; zeker is dat de discussie over
‘Europa’, die nog wel een tijd zal voortduren, met dit laatste boek meer gebaat is
dan met de meeste voorgaande.
■
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Een graalriddertje met natte dromen
De betovering van Adriaan van Dis' ‘Zilver’
Zilver Of Het verlies van de onschuld door Adriaan van Dis Uitgever
Meulenhoff, 160 p., f 24,50 (gebonden f 34,50)
Diny Schouten
Mán wil Zilver wórden, maar ook dichter. ‘Ineens begrijpt hij beter waarom hij graag
in boeken schuilt, niet alleen om met de held te praten, maar ook om het mooie van
de woorden.’
‘Het mooie van de woorden’: vanaf zijn poëtisch prozadebuut Nathan Sid (1984)
heeft Adriaan van Dis laten merken dat hij net als zijn nieuwe personage gecharmeerd
is van zinnen die tot kleine parelsnoeren zijn geregen. Was het al niet zo in Nathan
Sid? Daarin lagen de onthoudbare zinnen voor het oprapen. Van Dis' particuliere
grammatica maakt dat een paar bijna willekeurige citaten het hele boekje oproepen:
‘Met durven had Nathan het moeilijk’, ‘De badkamer walmde als een pan pruttelende
frambozenjam’, ‘Lekker gaf jeuk, alleen vies was gezond’.
Als Grimms Ezeltje-strek-je vertoont Van Dis dat kunstje in Zilver opnieuw. Of
kunstje? Een stilistisch wonder is het, want het zijn staven puur goud die Van Dis
uit de woorden filtert. Zilver is ermee volgestouwd. ‘Het ruikt naar ongewassen’;
‘Zilver houdt van hele dingen’; ‘Zilvers spieren zijn te pap’, ‘De Juffrouw ruikt naar
peertjes’, of: ‘Zeker is dat hij naar het zuiden gaat, daar ligt veel Afrika’: ingenieuze
zinnen die je doen glimlachen om hun lichte precieusheid, maar die toch betoverend
snoezig zijn.
Het lijkt waarachtig wel of álles aan Zilver sprookjesachtig glanst. Allereerst klinkt
het al zo mysterieus dat ‘Zilver’ ‘Zilver’ heet. Dat vraagstuk krijgt geen duidelijk
antwoord. Om Zilvers - met de parellak van ‘de Juffrouw’ - gelakte nagels kan het
niet zijn, want die pijnlijke faux pas, geheel de verkeerde richting op naar het hevig
begeerde ‘man-zijn’, begaat Zilver pas als het verhaal bijna uit is. Wie vorig jaar het
‘cadeauboekje’ Zoen kocht (actieprijs f 2,50), weet daarvan, want de scène van het
roeifeest waarop Zilver ten onrechte wordt ontmaskerd als ‘mietje’ komt daarin, in
licht gewijzigde vorm, voor. Zoen (in wéér andere vorm verschenen afleveringen in
Avenue: ik moet zeggen dat zoveel spin-off helaas geen gedistingeerde indruk maakt)
blijkt een handzame samenvatting van Zilver te geven, met de weergave van de paar
cruciale scènes waarin Zilver tamelijk ruw wordt geïnitieerd in de liefde. De verrassing
van de plot is zo misschien een beetje weg. Echt geven doet het niet. Tenslotte verraadt
de ondertitel ook al dat het gaat om de doorgangsriten die Zilver moet doorstaan
voor hij zich un vrai homme voelt, een ridder met wie alle dames nóg wel eens willen.
Die ondertitel is onmiskenbaar ‘vertelselachtig’ ouderwets. Hij roept zowel
reminiscenties op aan grootmoeders kinderboeken waarin de deugd wordt beloond
en het kwaad gestraft, als aan achttiende-eeuwse erotische memoires, waarin die
moraal in haar tegendeel is omgebogen. Net als in Nathan Sid is in Zilver vies gezond,
maar tot geluk van Zilver, die zo het leed ‘van wat er in zijn liezen broeit’ weet te
overwinnen. Dat is de vrolijke, erotische connotatie.
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De wat zwaarmoediger kinderboeken-associatie wordt versterkt doordat het jongetje
Zilver wees is, met tragisch-jong omgekomen ouders. Rijk, mooi en zelfverzekerd
waren ze, maar in zijn gesprekken met hun fotoalbums stellen ze Zilver niet gerust
in zijn bangelijkheid. Evenveel als een vader mist Zilver grote broers: ‘Hij praat te
hoog, omdat hij weinig lage stemmen hoort in huis. Hij loopt verkeerd, hij heeft geen
grote pas tot maat.’
Al wat Zilver heeft is een kille gouvernante, die hem, voor nog strenger toezicht,
naar een internaat stuurt. Zilver - een wat ouder neefje van Nathan Sid lijkt hij, met
overeenkomstige lichamelijke overgevoeligheden en van vergelijkbare dromerigheid
- moet van de Juffrouw leren dat rampspoed de nieuwsgierigen op de hielen zit
(curiosos consequitur calamitas, ‘de Juffrouw kent Latijnse spreuken en met Pasen
zingt zij in het Frans’), en op de toegangspoort van het Achterhoekse internaat staat
virtus post fata virescit: door schade en schande wordt men wijs. Van beide spreuken
leert Zilver dat ze waar zijn, ook dat het zijn dromen over heldhaftigheid zijn die
hem telkens in moeilijkheden doen verzeilen. Bij zijn pogingen om te ontsnappen
zít rampspoed Zilver op de hielen. Afrika lijkt hem het beste om naar toe te gaan,
‘als hij warmer woonde, was hij allang een man en voor geen plekje bang. Want
dichter bij de evenaar neemt het blote toe en de schaamte af’. Het uit de keukenkas
van de Juffrouw gestolen geld en de bergschoenen van zijn vader brengen hem weinig
verder van huis: het station. Daar reeds wordt Zilver smadelijk beroofd en vervolgens
opgebracht, en de Juffrouw heeft gelijk dat hij niet in zijn vaders schoenen kan staan.
Voor een desperate zelfmoordpoging schrikt Zilver op het moment dat het daarvoor
benodigde stofzuigersnoer hem de adamsappel afknelt terug: ‘Zelfs in doodgaan is
hij geen man.’

Adriaan van Dis Tekening Dick Wiarda

Parcival
Zulke droevige gebeurtenissen werken komiek. Als klein, voortdurend over de botte
liefdeloosheid van zijn omgeving struikelend heldje heeft Zilver alle poëtische trekjes
van Woutertje Pieterse. Zilver deelt Wouters behoefte aan edelmoedigheid, en Zilver
kent Wouters Afrika-verlangens. Dagdroomt Zilver niet over de indruk die hij maakt
op zijn ‘dame’ met een ring, ‘een cadeau van de koning van Kongo’? ‘Om te reizen
moet hij krachtig zijn en zonder kwaad geweten,’ verzoent Zilver zich met het straffe
regime van de kostschool Oudleede, en hij oefent er manmoedig zijn spieren voor.
Wouter had Glorioso; Zilver heeft ‘het Boek met Duizend Platen’, een atlas, en zijn
vaders bibliotheek: ‘Zilver bidt in bed, niet tot God, maar tot zijn helden. Remi en
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Joli-Coeur, kapitein Cortez, Cyrus Smith - alwetend ingenieur. Robinson Crusoë.
Oom Tom, de Zwanenridder en Marco Polo.’ Geen wonder dat Zilver bij zoveel
romantische lectuur en dichterlijke gevoeligheid slecht is toegerust voor de platte
werkelijkheid, vooral voor het nameloze het waartoe zijn slakje hem dwingt: ‘De
wereld is zo anders dan de boeken die hij las. De landen liggen veel te ver, het
huiswerk is te moeilijk, vrouwen hebben borsten en mannen moeten ergens in. In
zijn boeken waren meisjes borstloos, ridders deden zelfs geen plas. Liefde was een
sprookje, iets zuivers en schoons.’
Een Parcival wil Zilver zijn, ‘in een bootje voortgetrokken door een zwaan. Over
water dat geen rimpeling van stormen kent, waar geen borstenwolk in spiegelt, op
zoek naar de graal van zuiverheid.’ In plaats daarvan ‘bloeien borsten in zijn hoofd’,
de deinende exemplaren van de Franse lerares Mensinga vooral, en voelt hij zich
een vieze-dingen-dromer - ‘zijn fantasie is bezoedeld, zijn hart is niet meer heel, niet
meer zo zuiver als het blazoen van de Zwanenridder’ - en er is geen Eros met
zwanevleugels die hem ontvoert. Maar ziedaar: nauwelijks is Zilver over de schrik
heen ‘dat nette mensen zulke dingen doen’ en vermijdt hij in de pornoblaadjes van
zijn groffe kostschoolmaten angstig de aanblik van ‘de vleesroos bij het pluimpje’.
of het diploma wordt gehaald, de graal veroverd, al is het met gekochte liefde. ‘Zilver
vliegt door de straat van de ramen, hij landt. Hij hoort bij de mannen,’ is de laatste
zin, gesoigneerd als alle voorgaande.
Erg gesoigneerd voor een ridderlijke avonturenroman misschien. Zilver is te
gepolijst om zich vlug te laten lezen, maar het effect is dan ook dat van een juweel:
oogverblindend. Meer nog, een lust voor alle zintuigen, want is er een schrijver die
zinnenprikkelender is dan Van Dis, een die meer gevoel heeft voor het tactiele dan
hij? Met Zilver vervolmaakte Van Dis het procédé van Nathan Sid, dat gecomponeerd
was als een galerij van schilderijtjes, in tamelijk willekeurige volgorde opgehangen.
Zilver kent meer eenheid, door de dwingende volgorde van Zilvers groter groeien:
van dertien wordt hij vijftien. Van Dis zag, proefde, rook, hoorde en voelde aan alles
hoe dat is. Het kan niet anders of hij beschikt nog over een zesde zintuig: een voor
hoe je dat het beste opschrijft.
■
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Gespeend van iedere franje
Het prozadebuut van Bart Chabot
Babylon Hotel door Bart Chabot Uitgever De Bezige Bij. 168 p., f 25,Joost Zwagerman

Bart Chabot

Van de drie gedichtenbundels die Bart Chabot tot nog toe publiceerde, staan vooral
in Captain America (1982) en!STAND (1985) veel reisgedichten. In die bundels
nemen wolkenkrabbers, snelwegen en hotels een prominente plaats in; wie zijn
gedichten leest jakkert als het ware mee over onder andere Amerikaanse highways
op weg naar weer een andere stad waar bij voorkeur grauwe achterbuurten worden
bezocht.
Ook in Babylon Hotel. Chabots prozadebuut, wordt veel gereisd, al heeft Chabot
zich dit keer tot West-Europa beperkt. Babylon Hotel bevat vier verhalen, waarvan
er drie eerder in Playboy werden gepubliceerd. Maar als het aan Chabot had gelegen,
was ook het vierde (en langste) verhaal, ‘Eur-O-Rama’, in dat blad verschenen.
‘Euro-O-Rama’ begint op het moment dat de ik-figuur, in het verhaal ‘Robijn’
geheten, door Duitsland zwerft en in het plaatsje ‘Juist’ morbide oorlogsverhalen
moet aanhoren. Eenmaal thuisgekomen vindt Robijn bij zijn post de mededeling dat
McDonald's Nederland BV bereid is mee te werken aan een artikel voor Playboy.
Hierna volgt, als verhaal in een verhaal en derhalve gezet in een kleiner letterkorps,
‘Het evangelie naar McDonald's’, de reportage die de journalist Robijn vervolgens
schrijft over de hamburgerketen. McDonald's wordt geportretteerd als een imperium
met een licht sektarisch tintje. Personeelsleden praten over het bedrijf als over een
goedaardige Big Brother. Chabot signaleert hoe er ‘vol ontzag, bijna devoot’ wordt
gesproken over de oprichter van McDonald's. Ray Kroc. Binnen de organisatie is
deze Kroc uitgegroeid tot ‘een bijna mythische figuur’. ‘McDonald's is een religie,’
luidt de mening van een toeleverancier die Chabot met instemming citeert.
Aan het eind van ‘Het evangelie van McDonald's’ blijkt dat al het gegraaf in de
wereld van de hamburger voor niets is geweest. Het Amerikaanse hoofdkantoor van
McDonald's verbiedt plaatsing van ‘Het evangelie naar McDonald's’ in de Nederlandse
Playboy. Waar ook ter wereld wil de hamburgerketen niet met een blad als Playboy
worden geassocieerd, omdat zulks afbreuk zou doen aan het familie-imago van
McDonald's.
Inmiddels is de lezer opnieuw in het verhaal ‘Eur-O-Rama’ beland en vernemen
we niets meer van de hamburgerketen noch van de eventuele teleurstelling van Robijn
over deze voor de journalist zo ongewenste tegenwerking van McDonald's, maar
volgen we de hoofdpersoon bij een nieuwe reis door Europa. Gevolg van deze abrupte
overgang is dat de indruk ontstaat dat het verhaal over McDonald's nogal plomp
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tussen de reisverslagen is geperst, zonder enige dwingende reden. Alsof de journalist
het, in plaats van in Playboy, in arren moede maar in zijn reisverslag heeft
ondergebracht.
Twee andere verhalen. ‘Gesundheit macht krank’ en ‘Tranendal BV’, zijn gevuld
met meer of minder grimmige anekdotes die Chabot te horen kreeg van onder anderen
hoteliers, kasteleins, aanhangers van de Hare Krishna en kunstenaars. Commentaar
van de ik-figuur op de verhalen die hij te horen krijgt ontbreekt; Chabot bedient zich
bij het weergeven van de monologen, evenals in zijn beschrijvingen van landschappen,
hotels en snelwegen, van korte, onopgesmukte zinnen. Het resultaat is faction van
het afgemeten soort, waarbij het duidelijk is dat Chabot veel opheeft met de
Amerikaanse beoefenaars van dit genre.

Herman Brood
Het meest op dreef is Chabot echter in het verhaal waarin hij zijn betrokkenheid
onomwonden toont: ‘Gesundheit macht krank’, het openingsverhaal van Babylon
Hotel. In dit verhaal doet Chabot verslag van zijn ontmoeting in Berlijn met zijn
goede vriend Herman Brood. Chabot vergezelt de rock-ster in zijn rondgang langs
shabby etablissementen van Berlijn en tekent tal van verbazingwekkende verhalen
op uit de mond van Brood: ‘Ik wilde me verzekeren, zocht een arts die me gezond
wilde verklaren. Bleek niet te vinden. Toen hoorde ik van dokter L. Hij gaf me dat
papiertje. Laconieke man. Eén keer per half jaar ben ik doodziek, komt-ie op
huisbezoek. Hij komt nooit de kamer in maar blijft op de drempel staan, leunend
tegen de deurpost. Dan volgt een receptje. Hij is fantastisch met geslachtsziektes. Ik
haat het als artsen aan mijn pik rommelen. Bij hem is het; “Uit geweest? Je hebt een
druiper. Gezonde ziekte.” Op een dag vroeg ik hem of ik pep kon krijgen. “Hoeveel
gebruik je.” vroeg-ie. Ik noemde een voorzichtig getal dat ver achterbleef bij mijn
werkelijke inname. “Dat kan niet,” zegt-ie, “dan had je allang dood moeten zijn.”
Sindsdien schrijft hij mijn receptjes. Ik heb het getroffen met hem. Ik heb hem nu al
jaren als arts. Hij heeft me nog nooit aangeraakt.’
Herman Brood is al vele malen geïnterviewd en geportretteerd, maar met
‘Gesundheit macht krank’ heeft Bart Chabot het definitieve verhaal afgeleverd over
Neerlands enige echte legende in de popmuziek. Ook hier heeft Chabot geschreven
naar Amerikaans voorbeeld; in dat land is het immers traditie dat in bladen als Rolling
Stone popgrootheden worden geëerd met literair getinte portretten. ‘Gesundheit
macht krank’ besluit met een passage waarin Chabot de hotelkamer van Brood in
loopt en zich verbeeldt dat de rock-'n-rolljunkie is overleden: ‘Dan zie ik Herman.
Op bed, gewikkeld in een laken, opgebaard. Blote voeten en een plukje zwart haar
steken uit het opgerolde laken. Alsof de verpleegster een ogenblik werd weggeroepen,
maar elk moment kan terugkomen om... (...) Deze grafkelder. Berlijn, dwingt me
afscheid te nemen van een dierbare.’ Door de doolhof van gangen zoekt Chabot
vervolgens zijn kamer en pakt zijn bagage: ‘Niets dat me hier nog bindt.’ Dit gevoel
aan niets te zijn gebonden overvalt Chabot wel vaker in de verhalen in Babylon Hotel.
En misschien is dat er wel de oorzaak van dat de andere drie verhalen in dit boek
een soms wat al te zakelijke indruk maken. Chabot streeft een onderkoelde, van
iedere franje gespeende schrijfstijl na, die men in Amerika zou rangschikken onder
het kopje hard boiled. Die stijl werkte toen ik zijn verhalen destijds in Playboy las.
Nu de verhalen zijn gebundeld en ze achter elkaar zijn te lezen, blijkt dat Chabots
zakelijke aanpak soms afglijdt naar een vlakheid die verre van uitnodigend is. Op
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de beste momenten dragen de reisverslagen in Babylon Hotel een schrijnend karakter,
wat niet wegneemt dat die momenten te schaars zijn om van een geslaagde
verhalenbundel te spreken.
■
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Gokken dat er een God is
De Booker Prize 1988 voor Peter Carey
Oscar and Lucinda door Peter Carey Uitgever Faber and Faber, 512 p.,
f 18,50 Importeur Nilsson & Lamm
Hans Schoots
De toekenning van een literaire prijs betekent lang niet altijd dat er ook sprake is van
bijzonder prijzenswaardig werk. Als de bekroonde auteur bovendien afkomstig blijkt
te zijn uit Australië dat, o toeval, juist zijn tweehonderdjarig bestaan als westers land
viert, bekruipt ons al gauw de twijfel. Maar Peter Carey heeft de Booker Prize 1988
voor zijn prachtige Oscar and Lucinda dubbel en dwars verdiend.
Het verhaal van hel tragische duo Oscar Hopkins en Lucinda Leplastrier speelt
zich af in het midden van de vorige eeuw, ten dele in Engeland, hoofdzakelijk in
Australië. Er is dus een historisch decor, maar toch hebben we hier niet te maken
met een historische roman. Ondanks de aanzienlijke om vang van het boek zijn de
uitvoerige beschrijvingen van landschappen, steden, maatschappelijke toestanden
en kleding, die voor dit genre zo kenmerkend zijn, vrijwel afwezig. Carey heeft
weinig woorden nodig om een voorstelling te geven van de wereld waarin alles zich
afspeelt. Deze wereld blijft op de achtergrond, terwijl het denken van de
romanpersonages zelf in het middelpunt staat, hun vroomheid, hun gewetensconflicten
en schuldgevoelens, hun omzichtigheid in de omgang met anderen. De atmosfeer
van de tijd bereikt de lezer meer via deze ideeenwereld dan via de uiterlijkheden.
Het hoofdthema van de roman is heden ten dage nog even actueel als midden vorige
eeuw, want dit betreft de vraag welke rol wijzelf, het toeval en God spelen in de
bepaling van onze levensloop.
In Oscar and Lucinda komt het gokken voor in vele gedaanten: kaarten om geld,
wedden op de renbaan, spelen in achterafkamertjes in de achterbuurten van Sydney.
Vooral Oscar maakt bovendien een gok van alle belangrijke beslissingen in zijn
leven. Als een blindelings geworpen steentje terechtkomt in vakje a (van Anglicaans)
is dit voor hem reden het ouderlijk huis te verlaten en van het baptisme over te gaan
naar de Anglicaanse kerk, ook al heeft hij er helemaal geen zin in. Als hij later
Anglicaans predikant is, vraagt hij zich af of hij naar Australië moet gaan voor
bekeringswerk. De munt valt op de kop van koningin Victoria, dus gaat hij, hoewel
de zeereis een marteling is, want hij heeft een grenzeloze angst voor water. Aan
boord maakt Oscar kennis met Lucinda, eigenares van een glasfabriek in Sydney en
even verslingerd aan het kansspel als Oscar zelf. Hij neemt haarde biecht af, maar
wanneer zij vergiffenis vraagt voor haar verslaving aan het kaarten antwoordt hij;
‘Waar is de zonde?’ Oscar kan niet inzien hoe God kansspelen zou kunnen
veroordelen, terwijl hij zelf van de mensen verwacht dat zij hun hele leven tot een
gok maken door in te zetten op de niet te verifiëren aanname dat hij bestaat.
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Peter Carey
ABC

In Sydney krijgt Oscar een betrekking als predikant, maar hij tart God of het
noodlot door tot midden in de nacht met open gordijnen, in het vrouwelijke gezelschap
van Lucinda, om geld te gaan zitten spelen. De verontwaardigde gemeente stuurt
hem de laan uit.
Als Oscar en Lucinda verliefd op elkaar raken, maar besluiteloos om elkaar heen
blijven draaien, laten ze hun toekomst bepalen door de uitkomst van een absurde
weddenschap, waarvoor de fragiele Oscar een gevaarlijke expeditie moet ondernemen
teneinde in de Australische binnenlanden een glazen kerk te doen verrijzen. De roman
krijgt nu een sterk magisch-realistische sfeer en eindigt in een volkomen onverwachte
ontknoping. Vooral het verhaal van de expeditie kan ik mij levendig voorstellen in
een verfilming door Francis Ford Coppola.
Ondanks de schijn van het tegendeel gelooft Oscar niet in het toeval. Hij meent
dat God zelf alle beslissingen voor hem neemt, want hij veronderstelt dat zijn grootste
gok klopt: ‘we gokken dat er een god is’.
Die God bestaat niet, of hij heeft het slecht voor met Oscar en Lucinda, of het
tweetal gelooft ten onrechte dat hij hun leven voor hen uitstippelt. De beslissingen
die ze uit handen geven - aan wié? - vallen zonder uitzondering uit in hun nadeel.
Ze zien daarin een bevestiging van hun schuldgevoelens. Het is de straf van een
verpletterend aanwezige God, die wel niets tegen gokken heeft omdat hijzelf de
uitslag bepaalt, maar die de passie waarmee het duo zich op het spelen werpt nooit
kan goedkeuren. Ze zitten in een vicieuze cirkel, want de angst voor God belet hen
hun lot in eigen handen te nemen en het geluk te grijpen dat hun voor de voeten rolt.
Juist daardoor gaan ze van de ene tegenslag naar de andere, zeg ik dan als ongelovige.
Oscar and Lucinda is een eigentijds werk in negentiende-eeuwse verpakking. Het
doet denken aan de grote realisten uit de vorige eeuw, door zijn stijl en epische
reikwijdte. Het is geschreven met een grote gevoeligheid en met een scherp oog voor
details. In de dialogen is de spanning vaak te snijden. Maar tegelijk blijft steeds de
ironie aanwezig, het besef van de absurditeit van deze hele geschiedenis. Meer dan
dat: het genre van de realistische roman zelf wordt gerelativeerd. Het boek is
opgedeeld in niet minder dan honderdtien hoofdstukjes, van gemiddeld nog geen
vijf pagina's. Deze opeenvolging van scènes attendeert de lezer erop dat hier nu wel
een verhaal wordt verteld, maar dat het eigenlijk maar stukjes en brokjes zijn van
een werkelijkheid, die nooit in zijn ware omvang verteld kan worden.
Aan het slot vinden we een verklarende woordenlijst waar na vijfhonderdelf
pagina's acht min of meer willekeurige moeilijke begrippen worden uitgelegd en het
zou me niet verbazen als enige daarvan niet eens in de tekst voorkomen. Zo neemt
Carey zijn negentiendeeeuwse voorgangers op de hak, die meenden dat met zo'n
nadere uitleg van een paar woordjes dan tenslotte alles gezegd was.
■
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Ben je mooi, dan heb je mazzel
De geschiedenis van het uiterlijk schoon
Beauty in history door Arthur Marwick Uitgever Thames & Hudson, 480
p., f 78,25 Importeur Nüsson & Lamm
Mariëtte Haveman
In de tijdschriftenwereld is het bekend uit de verkoopstatistieken: een mooi meisje
op het omslag verkoopt beter. Of het gaat om auto's, levensverzekeringen,
breipatronen of koningshuizen, het maakt niet uit wat. Zelfs het blad Playgirl schijnt
aan deze wet onderhevig te zijn, wat toch verbazing zou moeten wekken.
Het merkwaardige is echter dat haast niemand zich hier over verbaast. Er zijn wel
mensen die zich er kwaad over maken, maar dat is iets anders. Voor iemand die zich
kwaad maakt is de oorzaak van het woede-opwekkende verschijnsel meestal een
uitgemaakte zaak: Piet. Jan of De Man in het algemeen heeft het op zijn geweten.
Zo het vraagstuk onder de aandacht wordt gebracht gebeurt dat in de sfeer van het
naturenurture debat, waarschijnlijk het meest modegevoelige terrein van de moderne
wetenschap. Was in de jaren zeventig alles nurture, of het nu ging om esthetiek,
intelligentie, seksuele identiteit of de wet van het centraal perspectief, sinds enige
tijd blijkt de staart van de pendule naar de andere kant te zijn omgeslagen.
Wetenschappers die de liefde toeschrijven aan biochemische processen worden overal
hartelijk onthaald, en ook de naam Buikhuizen heb ik binnen een maand door twee
verschillende openbare sprekers (onafhankelijk van elkaar) met respect horen noemen.
Arthur Marwicks boek Beauty in History past ook in deze trend (het is zeker een
trend, ongeacht het waarheidsgehalte van de gedane beweringen), met de hypothese
dat de buitenproportionele rol van vrouwelijk schoon in het maatschappelijk verkeer
geen culturele maar een universele, biologische grondslag heeft. Het is niet de
hegemonie van de man in onze samenleving, maar iets veel ergers, de natuur, die
ons deze streek levert. Ben je mooi, dan heb je mazzel, of je nu leeft in de
middeleeuwen of in het postindustriële tijdperk. Dat geldt tot op zekere hoogte voor
mannen, maar het geldt in extreme mate voor vrouwen. De gevolgen gaan veel verder
dan het relatieve geluk in de liefde dat iemand ten deel valt. Tot diep in de negentiende
eeuw werden er pogingen ondernomen om het verband tussen uiterlijk en karakter
van een wetenschappelijke grondslag ie voorzien - de fysionomie. Een uitgesproken
lelijke vrouw liep tot in de zeventiende eeuw de kans om als heks vervolgd te worden,
zeker wanneer zij dat uiterlijk combineerde met een onafhankelijk karakter en een
onderzoekende geest. De Verlichting heeft hier enige verandering in gebracht,
maarniet wezenlijk. Tot op de dag van vandaag wordt het uiterlijk van iemand als
mevrouw Bush niet alleen met haar eigen denkbeelden, maar ook met die van haar
man verward.

Oneerlijk
Is het de natuur of de cultuur die ons dit kruis doet dragen? Allebei, zou ik zeggen.
Eén probleem met dit soort vraagstukken, en waarschijnlijk ook de reden waarom
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de antwoorden zo aan mode onderhevig zijn, is dat ze zwaar belast zijn met ideologie.
De eigenaardigheid daarvan is dat ‘de natuur’ zowel door de natureals door de
nurture-ideologen vaak als iets in wezen goedaardigs wordt beschouwd, waarbij die
goedaardigheid als argument wordt gehanteerd: ‘Het is natuurlijk, dus is het goed’,
of ‘het is tegennatuurlijk (een perversiteit van de patriarchale samenleving), en dus
slecht’. Marwicks grootste kwaliteit is dat hij niet in die valkuil loopt, en zijn
onderwerp zo neutraal mogelijk tegemoet treedt. De natuur heeft geen morele, en
zeker geen eerlijke bedoelingen gehad in de distributie van eigenschappen die het
levensgeluk bevorderen. Een vrouwelijke baby heeft meer kans dan een mannelijke
dat haar leven door haar uiterlijk zal worden beïnvloed. Dat is een feit dat iedereen
uit ervaring kent, al is er op zichzelf nog niets mee bewezen.

Nastassia Kinski in ‘Tess’, 1980

George Eliot

Een tweede probleem is dat natuur en cultuur zich niet altijd even duidelijk van
elkaar laten onderscheiden. Voor beide standpunten is meestal een enorme hoeveelheid
bewijsmateriaal voorradig, zoals ook blijkt uit de dikte van de boeken die er over
geschreven kunnen worden. Al dat materiaal lijkt zelden echt iets te bewijzen. Het
feit dat iets al eeuwenlang zo is, is geen garantie voor de natuurlijkheid van dat
verschijnsel, want ook zuiver culturele tradities (voorbeeld: de Egyptische schilderstijl)
kunnen hardnekkig standhouden. Omgekeerd is het feit dat iets pas in een bepaalde
tijd is ontstaan geen garantie voor de zuivere cultuurgebondenheid van dat
verschijnsel, want ook natuurlijke fenomenen moeten tot op zekere hoogte ontdekt
worden, en kunnen langdurig latent blijven als er geen beroep op wordt gedaan.
Mijn grootste kritiek op Marwicks boek is niet zijn stelling, die ik wel geloof,
maar zijn methode van verdedigen. In plaats van op zoek te gaan naar gegevens die
zijn hypothese zouden kunnen ontkrachten, en het vervolgens interpreteren van die
gegevens, kiest hij voor een eenzijdige kwantitatieve bewijsvoering, waarbij hij zich
bovendien tot onze cultuur beperkt. Zijn boek is grotendeels samengesteld uit een
reusachtige hoeveelheid case histories van mooie mannen en vrouwen van de
zeventiende eeuw tot nu. In bijna alle gevallen gaat hel bovendien om mensen die
van hun uiterlijk min of meer hun beroep hebben gemaakt: maitresses, courtisanes,
grandes horizontales, fotomodellen, filmactrices, televisiepresentatoren, politici. De
uitkomst van dit materiaal is voorspelbaar - sociale mobiliteit bij vrouwen is sterker
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aan hun uiterlijk en aan seksuele transacties onderhevig dan bij mannen - maar alweer:
geen werkelijk bewijs voor de stelling dat het uiterlijk van vrouwen op biologische
gronden prevaleert boven dat van mannen in hun lotsbestemming. Marwicks
belangrijkste argument - dat wat door de tijd heen mooi is gevonden veel minder aan
verandering onderhevig is dan wel wordt aangenomen - bewijst evenmin veel, omdat
we het moeten doen met at random bij elkaar gesprokkelde commentaren van
tijdgenoten op deze of gene schone, aangevuld door het commentaar van de schrijver.
Wat hij beoefent is hooguit een soort vergelijkende kunstkritiek van het genre dat
zich op de intersubjectieve consensus beroept, en we moeten hem maar volgen in
zijn stelling dat Mme de Pompadour. George Sand en Mata Hari eerder ‘personable’
dan ‘beautiful’ genoemd mogen worden.

Mme Récamier, geschilderd door David, 1800

Kortom: wetenschappelijk zit dit boek volgens mij wat krakkemikkig in elkaar.
De kwaliteiten ervan liggen meer op het vlak van de petite histoire en de
zedengeschiedenis dan op dat van de psychologie en de biologie, waar de bewijzen
uiteindelijk vandaan moeten komen. Dat neemt niet weg dat het boek het lezen waard
is, en zeer informatief in de beschrijving van de verschuiving van de normen die
bepaalden hoe mooi en lelijk zich vanaf de zeventiende eeuw door het leven sloegen.
Daarbij maakt hij wel aannemelijk wat als zijn tweede hypothese beschouwd kan
worden: dat de erkenning en definitie van schoonheid als puur fysieke factor, los van
moraal, pscudo-wetenschap en mystiek eerder met emancipatie dan met
geestvernauwing te maken heeft. Wat hij beschrijft is een civilisatieproces, waarvan
de gang vooral afleesbaar is aan de toon en strekking van schoonheidsbrochures
(overigens meestal geschreven door vrouwen). Tot in de jaren vijftig van deze eeuw
waren die in een geleidelijk afnemende mate moralistisch gekleurd en geglazuurd
met hypocrisie. Het was de plicht van de vrouw om aantrekkelijk te zijn, maar het
was een zonde om met dat streven te koop te lopen. Uitzonderingen: de maîtresses
en courtisanes, maar Marwicks gegevens leren dat het pad van deze vrouwen bezaaid
was met mijnen. Oud worden was er meestal niet bij. Na je dertigste werd je
weggedaan. Alleen de zeer stuwen en intelligenten wisten zich op tijd een zekere
plaats te verschaffen onder een veilig, hooggeplaatst dak, met een titel als verzekering
voor de oude dag.
Becky Sharp, de heldin van Thackerays Vaniry fair is opvallend afwezig in dit
boek, terwijl deze ijskoude veroveraarster met haar schemerige komaf, scherpe
ellebogen en onweerstaanbare scornful green eyes als schutspatrones en
schoolvoorbeeld van de traditionele vrouwelijke carrière van rags to riches mag
gelden. In plaats daarvan krijgen we wel de loopbaan van Nell Gwyn, Madame de
Pompadour. Catherine Sedley, Ninon de Lenclos. Madame Récamier, Lizzie Siddall,
Jean Shrimpton, Catherine Deneuve, Marilyn Monroe. Jackie Kennedy en vele, vele
anderen. Een zekere monotonie in dit alles is onvermijdelijk, door de manier waarop
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de constanten de variabelen overheersen. Ze zijn veelal samen te vatten in de zin
waarmee Marwick de handel en wandel van één van hen beschrijft: ‘Hortense escaped
and boldly travelled all over Europe, skilfully exploiting the devastating effect she
had on men.’

Molensteen
Het beeld dat Marwick schetst is niet al te vrolijk, ook al vertelt hij het met verve.
De uitzonderingen op de regel, van vrouwen die het zonder de hulp van een
beeldschoon uiterlijk toch ver brachten - George Eliot, Catharina de Grote, Julie de
Lespinasse, Madame de Staël - bevestigen iets dat iedereen eigenlijk al weet: dat
vrouwen traditioneel twintig keer zoveel talent en geluk moesten hebben als mannen
om zich op eigen kracht een plaats in de wereld te veroveren. Of ze daarbij ook het
geluk vonden staat nog maar te bezien. Alweer: het geldt ook voor mannen, maar
bij vrouwen blijft het uiterlijk een factor die minder als een sieraad dan als een
molensteen om onze nek kan hangen. ‘Ik gaf de helft van mijn gereputeerde geest
voor de helft van jouw schoonheid’, aldus de Staël in een brief aan Récamier. Het
leven van George Eliot contrasteert met dat van haar jongere tijdgenote George Sand
op een manier die niets met haar talent maar alles met haar uiterlijk te maken had.
Sand valt voor Marwick onder de categorie ‘personable’, dat wil zeggen aantrekkelijk
genoeg om met behulp van een hoeveelheid talent en karakter de aandacht op zich
te vestigen, wat ze ook deed.
Voor George Eliot lag dat anders. Zij was niet eens personable, en meer dan één
tijdgenoot beschrijft haar als horse-faced. Haar liefdesleven was erg moeizaam: een
paar onduidelijke relaties, met de uitgever John Chapman die naast haar nog een
vrouw en een maîtresse had, de socioloog-pionier Herben Spencer die zich beklaagde
over haar lelijkheid en zelfs traktaten schreef over het verband tussen uiterlijk en
karakter, en George Henry Lewis die ook al - weinig gelukkig - getrouwd was, en
met wie ze tot zijn dood toe de Victoriaanse moraal trotseerde. ‘George Sand voerde
als stelregel dat ze een minachting had voor de condities van normaal geluk. “Normaal
geluk” was wat George Eliot wilde, maar toen het kwam was het laat en nog steeds
niet helemaal normaal genoeg’, aldus Marwicks gevoelige commentaar.
Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar als je zijn boek leest is het
onontkoombaar: de Here God is moeilijk, en boosaardig is hij ook. Tenminste, als
we ervan uitgaan dat dit alles in laatste aanleg aan de natuur moet worden
toegeschreven, en niet aan de samenzwering van de westerse mannenmaatschappij.
Marwicks standpunt lijkt mij het meest aannemelijk, ook al wordt het in dit boek
niet echt bewezen.
Weinig reden dus tot optimisme op dit terrein, ook al bewaren we uiteraard ons
goede humeur. Het is weer de ongenoemde Thackeray die met zijn slotregels van
Vanity Fair het passende motto bij dit onderwerp levert: ‘Ah! Vanitas Vanitatum!
Wie van ons is gelukkig op deze wereld? Wie van ons krijgt wat hij (of zij) verlangt?
Of, na het gekregen te hebben, is tevreden? - Kom kinderen, laat ons de deur sluiten
en de poppen opbergen, want ons spel is uitgespeeld.’
■
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Amerikaans stof
Brautigans verloren Arcadië
Dat de wind er geen vat op krijgt door Richard Brautigan Vertaling Graa
Boomsma Uitgever Bert Bakker. 107 p., f 27,90
Eric Gobbers
Richard Brautigan pleegde in 1984 zelfmoord door zich net als zijn literaire idool
Emest Hemingway een paar kogels door het hoofd te jagen. Zijn laatste boek was
nog niet klaar, zodat So the Wind Won't Blow It All away uit 1982 de afsluiting is
geworden van een oeuvre dat zeer ongelijk is van kwaliteit. Brautigans grootste
vijand was een overvloed aan jongensachtige grappenmakerij die zijn boeken veel
oppervlakkiger en onbelangrijker deed lijken dan ze in werkelijkheid waren. Maar
net als bij grote clowns en komieken werd uit een heel tragisch vaatje getapt.
Het boek wordt in stukken verdeeld door een steeds terugkerende bezwering: dat
de wind er geen vat op krijgt. Stof... Amerikaans... stof. Dit stof is de neerslag van
een mythisch Amerika nel na WO II zoals het wordt beschreven door de
vierenveertigjarige verteller die tergend langzaam naar een dramatisch hoogtepunt
in zijn jeugd toewerkt, waarna de betovering van zijn kindertijd voorgoed voorbij
zal zijn. Brautigan weet zeer goed een elegische toon aan te slaan vol van spijt over
een vreemdsoortig verloren Arcadië. Het twaalfjarige kind waarover verteld wordt
beweegt zich aan de rand van de maatschappij. Zijn familie leeft van bijstand en
verhuist van de ene schamele woning naar de andere. Een vader is er niet en de
moeder tolereert het kind, verder niet. Het kind is een toeschouwer, hij luistert goed
naar de oude marginale mensen, zijn interesse voor de dood zou morbide zijn als ze
niet zo nauw aan verwondering verwant was.
Door het nauwgezet manipuleren van tijdsniveaus (de naderende fatale dag, de
periode ervoor die door het besef van het naderende noodlot donker getint is, het nu
waarin een verteller van middelbare leeftijd de film van dat deel van zijn leven waarin
alles besloten lag tergend langzaam afspeelt) ontstaat een duizelingwekkend effect,
waardoor gesuggereerd wordt dat er een kern van waarheid bereikt zal worden. Maar
net als in de droom van David, het vriendje dat door de protagonist op de fatale dag
zal worden doodgeschoten, waarin een soort essentiële waarheid steeds net niet
zichtbaar wordt, is die ultieme betekenis er niet.
Het hele boek baadt in een dromerige (wat iets anders is dan zweverige) atmosfeer
die perfect weergeeft hoe een kind dat gedoemd is om als een artiest op te groeien
de wereld bekijkt als een wezen met het allereerste paar ogen. Een goed voorbeeld
hiervan is het hilarische beeld van een man en een vrouw die elke avond komen
vissen aan een meer en dan elke keer hun zitkamer meebrengen achter op de truck.
Ze zitten daar dan in de open lucht bij valavond te vissen in een gemakkelijke fauteuil,
bijgelicht door olielampen. Voor de jongen is dit echter niet lachwekkend, maar
mysterieus.
Richard Brautigan heeft met Dat de wind er geen vat op krijgt een prachtig portret
van de schrijver als kind geschreven en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan de
geschiedschrijving van het niet te klasseren individu, dat zeer zelden opgewassen is
tegen de wonderen vernietigende geschiedenis. De paradox die zich bij een schrijver
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als Brautigan aandient en die een centraal en tragisch gegeven van de Amerikaanse
literatuur is, bestaat erin dat het literaire meesterwerk aan dezelfde bron ontspringt
als de zelfdestructie van hem die het in zich had.
■

Voorheen de koloniën

In dit Australië-jaar eerst een boek over de kolonisten van de jaren vijftig. Van deze
eeuw, wel te verstaan. Na de Tweede Wereldoorlog had Australië burgers te weinig
en in Engeland was het nat, koud en vooral arm. Voor tien Engelse ponden konden
zich overtollig voelende Britten passage boeken naar Australië, zij het dat ze door
een selectie moesten. Dat systeem bleef bestaan tot in de jaren zeventig, en de
ervaringen van de eerste emigranten werden opgeschreven door Betka Zamoyska in
The Ten Pound Fare, experiences of British people who emigrated to Australia
in the 1950s (Viking, f 52,50). Het is een braaf, oppervlakkig boekje geworden met,
tja wat dacht u, enerzijds prettige en anderzijds minder prettige herinneringen. Hoe
Zamoyska haar informanten selecteerde, blijft duister. De inleiding van de
Australische hoge functionaris die over de emigratie gaat is precies van de
inhoudloosheid die je ervan verwacht. De interviews met verbindende tekst van
Zamoyska sluiten daar helaas op aan. Je leert er nauwelijks iets uit over wat emigreren
voor proces is en wat voor samenleving de Australische is.
Nederlanders en vele anderen koloniseerden de Cariben, die dan ook doordrenkt zijn
van Engelse, Franse, katholieke, protestantse en Afro-Amerikaanse invloeden. In
Het zilt van de passaten (In de Knipscheer, f 29,50) beschrijft Aart G. Broek aan
de hand van een aantal grote romans het eigene van de Caribische literatuur. Zijn
boek, een bundel van eerder gepubliceerde opstellen, opent met interessante
beschouwingen over de zogenaamde barrack yard-literatuur, een vorm van
sociaal-realisme van tussen de twee wereldoorlogen. Naipaul werd er door beïnvloed
- zie Miguel Street. Ook komen Jean Rhys, Tip Marugg. Maryse Condé, Simone
Scharz-Bart en een aantal vergeten, maar interessante schrijvers aan bod. Een tikje
minder literatuurwetenschappelijk aangekleed hadden de essays van Broek wel mogen
wezen; literatuurwetenschap is het leukst als het er niet dik op ligt. Maar verder: een
zeer lezenswaardig boek.
Nog meer Carabisch gebied. Hollandse pioniers in Brazilië is een bescheiden boek
met fraaie illustraties in zwart-wit dat de koloniale exploratie van Brazilië door
Nederlanders beschrijft. De historie begint in de zestiende eeuw; Johan Maurits van
Nassau is er een kleine eeuw later als gouverneur. Het verwaarloosde Braziliaanse
hoofdstuk uit Nederlands koloniale geschiedenis wordt door Harald S. van der Straaten
op een levendige, doch wat verouderde manier uit de doeken gedaan. De beeldspraak
van de schrijver is niet zelden die van het frisse jongensboek. Een sociologische
schets van deze multiraciale samenleving is vrijwel afwezig. Wat er wel is, is een
stevige chronologische aanpak, neerlandocentrisch, met ferme veldslagen en de
nodige handelspolitiek. (Van Wijnen Franeker, f 49,50)
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Indonesië blijft voor Nederlanders ex-kolonie nummer éen. Talloze zogenaamde
Indonesië-kenners, al dan niet met koloniale achtergrond, pretenderen door te kunnen
dringen in de ziel van de Javaan of de Sumatraan zonder een bliksem te weten van
de islam. Dat is natuurlijk onzin. Wie het moderne (en daarmee ook met het oude)
Indonesië wil begrijpen, vindt een goede introductie in Islam en Politiek in
Indonesië, waarin prof.dr. C. van Dijk artikelen bundelde van verschillende
specialisten. Chris Baart beschrijft het begrip heilige oorlog en politiek geweld in
onze tijd; Henk Maier schrijft over islamitische literatuur in Maleisië en Indonesië;
religieuze leiders en handelaren komen aan de orde in een stuk van Huub de Jonge;
Martin van Bruinessen behandelt een aspect van de islamitische mystiek en Cees
van Dijk zelf schrijft over de islam nu, maar ook over de manier waarop de
Nederlanders er zich destijds toe verhielden. Een mooie bundel voor wie serieus
bezig is met tempo doeloe, maar vooral met daarna. (Coutinho. Muiderberg, f 22,50)
Over Madura gaat het proefschrift van Huub de Jonge dat Handelaren en
Handlangers, ondernemerschap, economische ontwikkeling en Islam op Madura
is getiteld. Zoals meer voorkomt tegenwoordig combineert De Jonge antropologie
met economie en geschiedschrijving. Het veldwerk zorgt voor de verdieping ter
plaatse en voor het plastische in dit boek-dat opvalt door helder, simpel taalgebruik.
Iedere leek die zijn hersens wil gebruiken, kan het lezen. Interessant is het zeker: de
relatie tussen des handelaars positie in de religieuze islamitische wereld en zijn
handelsbelangen staat centraal. In dit geval is tabak de handelswaar; elders in
Indonesië is het iets anders, maar het patroon waarin handel en religie verweven zijn,
is in essentie overal hetzelfde. (Foris Publications, Dordrecht, f 30,-)
Hoe is het op de Molukken? Gert de Boer en Dick Boukema gingen er naar toe, en
schreven er over in Verkenning op Ambon, reisimpressies van de Molukse
eilanden Ambon en Saparua. Het boek is gemaakt voor kinderen, maar een
volwassene kan er zich af en toe ook aan ergeren. De beide auteurs openen met een
warhoofdig exposé over Jan Ligthart, de pedagoog Langeveld en leren door leven.
Wat dat alles met Ambon te maken heeft is een raadsel, maar pretentieus klinkt het
wel. Net zo erg is dat ze weinig feitenkennis van Indonesië hebben - ze zijn dol op
het woord ‘blijkbaar’ als ze aan het gissen en raden zijn. Is er een wet op de
kinderarbeid op de Molukken? Blijkbaar niet, want ze zien kinderen werken. Sturen
Nederlandse Molukkers Nederlandse guldens naar Ambon? Blijkbaar wel, want ze
zien mensen guldens wisselen bij de bank. Krijg je geen ambtenarenbaan als je meer
dan twee kinderen maakt? Ze zeggen van wel, maar zeker weten doen de auteurs
ook dat niet. Hebben de officieren vanuit hun kazernes veel invloed op het
burgerleven? De auteurs zouden het niet weten, schrijven ze zelf. Maar waarom
weten ze al die gewone dingen niet? In Nederland stikt het van de eersteklas
Indonesianisten bij wie ze te rade kunnen gaan. Onaardig is Verkenning op Ambon
niet; ook de volwassene die een eerste bezoek aan dat deel van de archipel brengt,
kan met deze simpele introductie zijn voordeel doen. (Christelijk Pedagogisch
Studiecentrum, Pb. 30, 3870 CA Hoevelaken. Tel. 03495-41206. Prijs: f 25,-)
TESSEL POLLMANN
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Een opmerkelijk gevoel voor moord
Edgar Award-winnares Laurali Wright
The Suspect en Sleep While I Sing door L.R. Wright Beide uitgegeven
door Penguin, f 11,75
R. Ferdinandusse
In 1985 ging de Edgar Award, de prijs voor het beste misdaadboek van het jaar,
ingesteld door Mystery Writers of America, naar een outsider. De winnaar was L.R.
Wright, een oud-actrice, oud-journaliste, die na het schrijven van drie redelijk goed
ontvangen romans plotseling met een ‘detective’ op de markt kwam. Het bekroonde
boek heet The Suspect, en kan in elke boekwinkel die een kast Penguins heeft staan
zo van de plank gehaald worden.
De auteur. Laurali Wright, roepnaam Bunny, woont in Vancouver, maar haar boek
speelt iets noordelijker, in het kleine stadje Sechelt aan Canada's Sunshine Coast.
Het verhaal is in vele opzichten zowel ouderwets als onorthodox. De lezer is in het
eerste hoofdstuk al getuige van een moord gepleegd door een zeer oude man (hij is
tachtig) op zijn vriend, een andere oude man. Het boek is een speurtocht naar het
waarom. Een andere hoofdpersoon is Cassandra Mitchell, houdster van de openbare
leeszaal in Sechelt, die als het boek begint net een kennismakingsadvenentie heeft
gezet en bij de brieven er eentje vindt van Karl Aiberg, de plaatselijke speurneus van
de Royal Canadian Mounted Police. In een interview heeft Wright eens verteld dat
ze eigenlijk weer aan een roman bezig was. Al schrijvend schiep ze Alberg, de
politieman en besloot pas toen om van hem de hoofdpersoon te maken. Hals over
kop zocht ze contact met de Mounted Police om iets te leren van het politioneel
onderzoek. Na de lezer weet ook Aiberg vrij gauw dat de oude man de moord begaan
heeft, zeker als hij ontdekt dat de oude ook nog eens de stompe voorwerpen die hij
bij de moord gebruikte en die Aiberg heeft gezien is gaan weggooien. Het is een
simpel verhaal, een eenvoudig why did he do it? maar doordat de schrijfster haar
invalshoeken steeds even anders kiest blijft de aandacht gespannen. Er ontstaat een
boeiende driehoeksverhouding: Aiberg, de politieman, die meent te weten wie de
moordenaar is en langzamerhand ook vermoedt waarom. Cassandra, die het weet
omdat de oude man haar in het geheim over zijn daad heeft verteld, en de oude man
zelf, die eerst volledig bereid is de consequenties van zijn daad te accepteren maar
langzaam begint te geloven dat hij de dans kan ontspringen.

L.R. Wright

Na het succes van The Suspect heeft L.B. Wright gedaan wat te verwachten viel:
ze schreef een tweede Alberg-boek. Op een nacht wordt aan de ruige kust van het
schiereiland een liftende vrouw op gruwelijke wijze vermoord. Dit keer weet de lezer

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

niet wie het gedaan heeft, maar alles wijst in de richting van een langdurig in het
dorp logerende filmacteur. Die man heeft een verhouding met Cassandra Mitchell
(die van de bibliotheek) en Mountie Karl Aiberg is tamelijk jaloers: hij wíl ook graag
dat de acteur schuldig is. Het boek heet Sleep While 1 Sing, staat ook op de
Penguinplank, en is na het begin ongelooflijk saai. Pas tegen het eind wordt het weer
erg aardig, want Wright heeft een prachtige moordenaar met een opmerkelijk motief
bedacht. Maar voor het zover is, is het ploegen en zwoegen van de ene verdachte
naar de andere zonder dat er iets van een intrigerend plot merkbaar wordt. Een
opmerkelijk verschil, misschien te danken aan het feit dat Wright van The Suspect
eigenlijk een roman had willen maken, waardoor haar moordenaar (de oude man)
zo'n groot stempel op het verhaal drukt.
Wright heeft een opmerkelijk gevoel voor moord, schrijft mooi, en het landschap
van die Sunshine Coast is een ideale achtergrond. Wie niet van de harde actie houdt
maar misdaad à la Ruth Rendell of P.D. James prefereert, moet The Suspect niet
overslaan. Dat andere boek is eigen risico.
■
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Een gemeenschappelijk lot
Het leven in Warschau tijdens en na de oorlog
De mooie mevrouw Seidenman door Andrzej Szczypiorski Vertaling
Gerard Rasch Uitgever Amber, 245 p., f 29,90
Paul Beers
Tijdens de Frankfurter Buchmesse van verleden jaar beluisterde ik op de Duitse tv
voor het eerst het Literarisches Quartet, waarin onder de niet mis te verstane leiding
van Primarius Marcel Reich-Ranicki een anderhalf uur durende discussie werd
gevoerd door drie heren en een dame over enkele juist verschenen boeken. Een ervan
was het unaniem hooggeprezen en nu ook in het Nederlands verschenen De mooie
mevrouw Seidenman van de Pool Andrzej Szczypiorski. Dit jaar zag ik in een ander
programma rond de Buchmesse deze zelfde Pool een fragment voorlezen uit zijn
tweede nu in het Duits vertaalde roman. Ik hoorde dat er van Die schöne Frau
Seidenman inmiddels 100.000 exemplaren waren verkocht en dat het al zijn achttiende
boek was - maar vooral is me bijgebleven zijn antwoord op de vraag hoe het voelde
om van een onbekend auteur opeens een internationale beroemdheid te zijn geworden.
Ach, zei hij, natuurlijk is dat plezierig, maar belangrijker is dat ik in mijn eigen land
al heel lang een bekend auteur ben. En er lag iets superieurs, iets van een lichte
terechtwijzing in dit antwoord van de vierenzestigjarige schrijver.
Toch zag ik vóór in het boek dat het niet in Polen zelf was gepubliceerd, maar bij
de bekende Parijse emigrantenuitgeverij Instytut Literacki, 1986. En ook zag ik, na
lezing pas, dat het boek in het Pools een heel andere titel had, een veel neutralere,
kleurloze, namelijk Poczqrek, wat ‘begin, aanvang’ betekent. Ik geef toe dat je met
zo'n titel heel wat minder zult verkopen, maar ik begreep nu tenminste waarom ik
me door de flaptekst op een dwaalspoor voelde gebracht: ‘Hoofdpersoon in de roman
is Irma Seidenman, de knappe weduwe van een aan tbc gestorven röntgenoloog.’
Nee, Irma Seidenman is niet meer dan een van de vele personages - Polen, joden
en Duitsers - die allen te zamen een beeld oproepen van Warschau anno 1943, die
gedoemde stad in het midden van de oorlog. Zeker zo belangrijk zijn de gymnasiasten
Pawelek Kryński en zijn joodse vriend Henio Fichtelbaum, die in 1940 het getto
ingaat, er twee jaar later uit wegvlucht, via Pawelek een onderduikadres vindt, het
daar op zolder niet kan uithouden en tenslotte vrijwillig terugkeert naar het getto,
een zekere dood tegemoet. Er is de wereldvreemde, tot over zijn oren ‘klassieke’
filoloog dr. Adam Korda, die niettemin als het erop aan komt actie onderneemt om
Irma Seidenman te redden en thuis op te vangen. Er is ook de non Weronika, die net
als zovele Polen ‘moeite’ heeft met joden, maar deze innerlijke weerstand overwint
en zich steeds meer inzet voor joodse kindertjes die zich een echt Poolse naam moeten
aanmeten: Artur Hirschfeld wordt zo Wladzio Gruszka en blijft na de oorlog
Gruszecki, Henio's kleine zusje Joasia Fichtelbaum wordt Marysia Wiewióra en heet
na de oorlog in Israël Miriam Wewer.
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Andrzej Szczypiorski

Bij de beschrijving van de personages en hun lotgevallen vallen gaandeweg twee
dingen op. Inhoudelijk domineert het documentaire boven het psychologische aspect.
De personen - ik noem nog in het bijzonder de ‘goede’ Duitser Müller en de
opportunistische Parteigenosse Stuckler - worden weliswaar scherp geportretteerd,
maar vervolgens onthoudt de schrijver zich van een al te diep doordringen in de
persoonlijke drama's. Alle personages delen met elkaar een gemeenschappelijk lot,
en daarop ligt de nadruk: te leven in het Warschau van 1943. aan deze zijde van het
getto. Op het getto zelf, de opstand of de concentratiekampen wordt niet nader
ingegaan. En het lijkt wel of de hele toon van het boek iets afgezwakts heeft, iets
van voorbij de verschrikking, alsof een elementair godsgeloof, dat van tijd tot tijd
uit de regels opklinkt, behoedt voorde definitieve absurditeit.
Een tweede kenmerk van het boek is de wijze waarop de - vaak verre - toekomst
van de personages in de beschrijving wordt binnengehaald, waarna aan het slot van
het hoofdstuk de draad van het heden weer wordt opgenomen. De schrijver werkt
niet met flash-backs, maar met ‘look-forwards’, en bij de een betreft dat een spoedige
dood, bij vele anderen reikt het tot dertig jaar later, zoals bij Pawel en Irma Seidenman,
die elkaar ontmoeten in een Parijs' café aan de avenue Kléber, of zoals bij Johann
Müller, die ook als goede Duitser na de oorlog ‘zijn’ Polen moet inruilen voor Beieren.
Sterke pagina's zijn het waarin hij, die bijna zijn hele leven in Polen heeft gewoond,
het verschil tekent tussen de perfectie van de Duitsers, tot in de moordmachinerie
toe, en de hypocrisie van de Russen. ‘Misschien ben ik daarom weggegaan om onder
de Polen te leven, want ik heb wel altijd dat tikkeltje waanzin in me gehad, die galop
van de fantasie die een echte Duitser nooit zal kennen.’
Gemeenschappelijk in de naoorlogse ervaringen is de teleurstelling, of liever
ontgoocheling, over het Polen van nu. Het fascistische Duitsland heeft plaats gemaakt
voor het communistische Rusland, maar dat niet alleen: ‘Dit was de eerste keer, de
allereerste keer dat Polen zelf Polen te schande heeft gemaakt en vertrapt.’ Een
duidelijk slachtoffer van die schande is Irma Seidenman, die tijdens de oorlog dank
zij een netwerk van haar welgezinde relaties vrijkomt uit de Gestapo-kooi (cel?) in
de Szuchstraat, waar ze een dag eerder door het verraad van een joodse verklikker
is beland. De mooie blonde Irma, joodse dochter van een volkomen geassimileerde
familie, die zich achter haar christelijk-Poolse schuilnaam Maria Magdalena
Gostomska veilig achtte, ontsnapt op het nippertje. Toch heeft niet die ervaring haar
het diepst geschokt. De viool van haar innerlijk is pas echt ‘gebarsten’, toen zij in
1968 als joodse te verstaan kreeg dat het afgelopen was met haar baan aan het
ministerie, dat nota bene gevestigd was in hetzelfde gebouw aan de Szuchstraat waar
de Gestapo had gehuisd en waar nu ook het Museum van de Martyrologie gevestigd
was. Die ondraaglijke paradox blijft haar kwellen, ook als ze al lang de wijk heeft
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genomen naar Parijs, dat toevluchtsoord sinds tweehonderd jaar van zovele Poolse
intellectuelen en kunstenaars.
De vertaling van Gerard Rasch uit het Pools leest doorgaans heel goed, vreemd
genoeg werd ik nogal eens gestoord door Duits aandoende wendingen, met name
het houterige ‘dat wat’, waar wij meestal met ‘wat’ kunnen volstaan. ‘De Here Jezus’
is protestantse taal, de katholieken spreken (spraken?) van ‘Jezus’. Als
schoonheidsfouten zie ik: ‘na aan het hart stonden’. ‘hij wuift met zijn zweep’ en ‘hij
zou graag niet meedoen’.
De tekstverzorging laat zeer te wensen over. Het provinciale karakter van onze
letterkunde blijkt minder uit het niveau van het geschrevene dan uit de verzorging
ervan. In Duitse boeken is een zetfout een zeldzaamheid, in Nederlandse wemelt het
er vaak van. In dit boek kies ik uit meer dan vijfentwintig de volgende: Arbeid macht
frei, sousterrain, kapiteintsweduwe, jodendverklikker, mmaag, mensen- en
die-refiguren, triomfale, blauweige, zwaluwe, nogh. Bij de overigens indrukwekkende
reeks noten correspondeert meerdere malen de noot niet met de aangegeven pagina.
Waar vertaler én uitgever de tekst corrigeren, moet een zo groot aantal fouten
onmogelijk worden geacht.
■
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Uitstel van deportatie
De levensgeschiedenissen van Duitse joden in Nederland
Anne Frank war nicht allein Lebensgeschichten deutscher Juden in den
Niederlanden door Volker Jacob en Annet van der Voort Uitgever J.H.W.
Dietz, 256 p., f 29,50
David Barnouw
‘Ik ben er vast van overtuigd, dat ik een “goede” Duitser zou zijn geworden, als men
mij niet op een dag wegens mijn joodse afkomst tot niet-gewenst persoon verklaard
zou hebben.’
Naast hun Duitse afkomst hebben de personen die in dit boek hun levensverhaal
vertellen slechts één ding gemeen: hun jood-zijn en daarmee het dodelijke gevaar
dat zij met name na 1933 liepen. Vijftig joodse vluchtelingen die in Nederland
terechtkwamen werd door de samensteller van Anne Frank war nicht allein naar hun
verleden gevraagd; een dertigtal daarvan is in dit boek opgenomen.
Het zijn stuk voor stuk verhalen die een heel boek zouden kunnen vullen, maar
juist het opnemen van meerdere verhalen laat zien dat de geschiedenis een optelsom
van zeer verschillende belevenissen is.
Het jood-zijn werd ook in Duitsland door iedereen anders beleefd en ingevuld.
Hans uit Thüringen vertelt dat hij als dertienjarige jongen heftig protesteerde tegen
het voorstel van een rabbijn om in diens voetsporen te treden, omdat hij dan geen
Thüringer Bratwurst meer zou mogen eten. Maar geassimileerd of niet, liberaal of
orthodox; voor de nazi's maakte dat geen verschil.
Toch is het antisemitisme, vanaf 1933 in Duitsland als partij- en staatsdoctrine
gelegaliseerd, via de geregisseerde Kristallnacht van 1938 tot de Endlösung leidend,
door alle geïnterviewden verschillend ervaren.
Op de ene school werden joodse kinderen zo gepest en getreiterd dat ze de school
verlieten. Op de andere school drukte de directeur, ook na 1933, het antisemitisme
de kop in. Renate, afkomstig uit Bielefeld, merkt op dat in haar geval de meeste
kinderen aparte uren ‘nationaal-socialisme’ kregen, terwijl zij op zaterdag naar de
synagoge moest om joodse geschiedenis en Hebreeuws te leren. Daarnaast noemt ze
ook nog haar afgunst op de mooie uniformen van de Bund Deutscher Mädel.
En Herman, wonend aan de Nederlandse grens, die in 1933 tijdens de anti-joods
boycotacties leden van SA ziet posten voor de zaak van zijn vader. Een van hen, die
hij van zijn voetbalclub kent, vraagt hem zachtjes of hij de volgende dag toch wel
komt mee voetballen.
En de vader van Gert, uit Berlijn, ‘zou graag zelf nationaal-socialist zijn geworden,
als men hem het maar had toegestaan.’
Een deel van de ouders is ‘sóóóó deutsch’, dat ze het gewoonweg niet kunnen
geloven dat ze Duitsland beter kunnen verlaten. Sommigen komen in 1933 wel tot
die conclusie, dan is het nog mogelijk met (een deel van) de bezittingen te emigreren
en sommigen worden ertoe gedwongen na november 1938. Vaders werden tijdens
de Kristallnacht gearresteerd en kwamen pas vrij als ze al hun bezittingen afstonden
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en hun emigratie geregeld hadden. Hoe later men emigreerde, hoe meer men
uitgeplunderd werd én hoe moeilijker het werd een land te vinden dat nog joden op
wilde nemen.

Netjes
Enkelen, overwegend jongeren, wilden naar Palestina en kwamen via Duitse
opleidingskampen in het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer terecht, tot het in
maart 1941 door de Duitsers gesloten werd. Zij werden toen overgebracht naar
Amsterdam. Niet alle emigranten kwamen in Amsterdam terecht; de
tweeentwintigjarige Hans Ludwig zegt dat hij expres niet naar Amsterdam ging; ‘het
emigrantenleven daar, mensen die elkaar telkens opnieuw hun zorgen vertelden, dat
beviel me niet.’
In Nederland was het leven, zeker in de crisisjaren, niet gemakkelijk, maar men
waande zich tenminste veilig. Zoals voor alle emigranten overal geldt blijkt ook hier
de taal een stap tot integratie in het nieuwe land. Hans uit Freienwalde aan de Oder
leert op vijfentwintigjarige leeftijd als eerste woorden het oerhollandse ‘zuinig’ en
‘netjes’.
Maar op die tiende mei in 1940 worden ook de joodse vluchtelingen uit de
‘Nederland blijft neutraal droom’ wakker geschud. Behalve dat (ex)Duitse joden als
eersten oproepen krijgen om zich naar Westerbork te begeven, verschillen hun
lotgevallen niet wezenlijk met die van de Nederlandse joden. Uitroeiing was het doel
van de nazi's en de doodenkele keer dat een nazi een vroegere joodse stadgenoot wat
uitstel van deportatie verleende, doet daar niets aan af.
Onderduiken, met vooral in de hongerwinter huizenhoge problemen of deportatie
met steeds de dood letterlijk voor ogen is het lot van bijna allemaal. Sommigen weten
tot aan de Spaanse grens te vluchten, maar komen toch nog in een Duits kamp terecht,
eentje weet Zwitserland te bereiken: iedereen heeft een ander verhaal.
En dan na de oorlog. Bevrijding in Nederland, maar sommigen worden bij
terugkomst in Nederland in kampen vastgezet waar ook SS'ers op hun berechting
wachten. Ook zij worden na 1945 door het opbouw-virus gegrepen, waar
klaarblijkelijk geen plaats is, geen plaats mág zijn voor terugkijken. Maar toch. Dorit
uit Silezië, in 1934 naar Nederland gekomen en Auschwitz overleefd hebbend, vraagt
zich na de oorlog af waarom ze nog in leven is. Nu nog wenst ze dat ze nooit in
Duitsland geboren was.
Bij diegenen die door onder te duiken de oorlog overleefd hebben heerst een gevoel
van grote dankbaarheid tegenover hun helpers. Zodoende zou een scheef beeld kunnen
groeien van het o zo gastvrije Nederland dat zijn joden zo geholpen heeft. In het
voorwoord wordt dat beeld wat rechtgetrokken, onder meer door het hoge percentage
vermoorde joden uit Nederland te noemen.
De interviews zijn zeer indringend geworden en het is niet verwonderlijk dat het
voor sommige geïnterviewden een hele stap was om te praten. ‘Al deze jaren hebben
we eigenlijk maar heel weinig over deze dingen gesproken, en we hebben er lang
over nagedacht voor we u alles wat er toen gebeurd is wilden vertellen.’
Moeten interviewers fouten ‘verbeteren’? Mij dunkt van wel, want nu moeten we
weer diverse keren lezen dat Colijn enige weken voor de inval in een radiotoespraak
meldde dat iedereen zonder angst te hebben rustig kon gaan slapen. Colijn zei het
een jaar eerder.
■
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Tijdschrift
Indruk willen maken, zou dat de drijfveer zijn van schrijvers van autobiografieën?
Het dubbelnummer van Maatstaf (nummer 9/10, september/oktober 1988, f 38,50),
bij de gelegenheid van de jubilerende Privé-Domein-reeks van uitgeverij De
Arbeiderspers geheel gewijd aan autobiografieën, beval een citatenboek vol
gedenkwaardige uitspraken over het genre dat aan Stendhal de zo mooie benaming
van ‘egotistische souvenirs’ ontleent. Zo zijn volgens Shaw alle autobiografieën
gelogen, en noemde Goethe de zijne niet, in alle eerlijkheid, Dichtung und Wahrheit?
Wim Meulenkamp en Bert van Veen demonstreren de fictieve elementen het aardigst
in hun bijdrage over Hitlers bezoek aan Parijs, juni 1940. De militaire auto waarin
een kleine Kunstreise langs Louvre, Trocadéro, Eiffeltoren, Opéra, Dóme des Invalides
en Montmartre werd gemaakt, had zes inzittenden, van wie vier hun memoires te
boek stelden: Albert Speer. Amo Breker, Hermann Giesler en Hans Baur. ‘Deze
autobiografen zouden het in bijna alles oneens zijn: de datum van de excursie, de
uren waarop deze plaatsvond, de gevolgde route en hun respectievelijke stijve leren
plaatsen in de Mercedes. Er werd vooral geruzied over wat de voornaamste inzittende
tegen hen had gezegd, de man wiens gedeeltelijke autobiografie Mein Kampf erg
populair was gebleken in Duitsland en veelgelezen in het buitenland.’ Ed Schilders
brengt de erotische memoireliteratuur terug tot ‘gedroomde levens’: ‘De seksueel
openhartige autobiografie bestaat niet in de zuivere, betrouwbare, oprechte zin.’
Schilders herkent de onbetrouwbaarheid aan ‘modieuze motieven’: spraakmakende
wetenschappelijke inzichten, zoals de etnografische ontdekking van de clitoris, duiken
immer post factum in seksueel vrijmoedige autobiografieën op. Maarten 't Hart maakte
een catalogus op van beroemde musici die hun memoires schreven, zonder zich erg
te bekommeren over het verschil tussen dagboek, memoires en autobiografie, waar
veel andere bijdragen daartussen een strikt onderscheid maken. Een hooggeleerd
artikel van P. Spigt legt het verschil uit met behulp van de begrippen ‘objectief’ en
‘subjectief’: ‘De unieke waarde van de autobiografie komt tot stand door de
opzettelijke poging van een subject om schriftelijk in één greep op zekere leeftijd
zichzelf uit te beelden zoals hij het wil.’ Spigt bespreekt het kolossale werk van
Georg Misch, die vijfenzestig jaar werkte aan zijn monumentale compilatie Geschichte
der Autobiographie: acht zware boekdelen, bijna vierduizend bladzijden over ongeveer
tweeduizend schrijvers-over-zichzelf, stuk voor stuk op hun waarde voor het genre
van de autobiografie bepaald. In het Maatstaf-nummer komen tal van beroemde en
minder beroemde voorbeelden van Selbstbiographen ter sprake: Goethe, Theodor
Fontane. Paul Léautaud, Alma Mahler-Werfel, Ernst Jünger, Osbert Sitwell, George
Gissing, Jean-Baptiste Louvet de Couvray, Edward Gibbon, Jef Last, Franziska zu
Reventlow, Oswald Spengler, John Cowper Powys. De laatste is een evenwichtig,
gelukkig mens, wat voor de zelfbiograaf niet de beste uitrusting lijkt. Het verwondert
dus niet dat de getormenteerden in dit themanummer in de meerderheid zijn, al is
het niet altijd een neurose maar eenvoudig de strijd tegen de armoede die hen kwelt.
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Ethel Portnoy ontrukte het gemartelde bestaan van de zeventiende-eeuwse heilige
dichteres Bahini aan de vergetelheid. Het schrijven van háár biografie was ‘niet een
manier om zichzelf interessant te maken’, maar een geval van heilig moeten: ‘Een
dergelijke roeping is dwingend voor de geroepene, een last en zelfs een vloek.’
DS

Vertaald

Volgens ingelichte kringen zei Günter Grass bij de verschijning van Die Rättin dat
het zo goed als zeker zijn laatste boek is. Die Rättin heeft inderdaad alle kenmerken
van een eindwerk, schreef Gerda Meijerink toen het boek in Duitsland verscheen
(Boekenbijlage 29 maart 1986). Bij uitgeverij Meulenhoff is nu de vertaling van
Grass' ‘grootse verbeelding van een nachtmerrie’: De rattin, vertaald door Peter
Kaaij (478 p., f 39,50, gebonden f 55,-). In zijn vorm- en taalkunstwerk laat Grass
ze nog één keer opdraven, de figuren uit zijn grote romans. Oskar Matzerath en zijn
grootmoeder Anna Koljaczeck uit De blikken trommel, de vis en de vrouwen uit De
bot, de gebroeders Grimm uit Trefpunt Telgte, de anoniem gebleven maar o zo
herkenbare politici uit Kopgeboorten en andere romans. ‘Het saldo van een
meesterschrijver, van zowel een balans als van een laatste wilsbeschikking,’ oordeelde
Gerda Meijerink. ‘De rattin is een fantastisch boek, letterlijk en figuurlijk. Het is
rijk aan alles wat taal en verbeelding te bieden hebben. Alleen: het doet je niet
warmlopen, het is een schitterend maar koud vuur dat daar brandt. Het is een vreemde
ervaring, dat l'art pour l'art van de ondergang van de mensheid en ik vraag me af of
Grass het zo bedoeld heeft. Je kunt je bijna niet voorstellen dat hij niet de intentie
heeft gehad een boek te schrijven dat ons ook op een andere manier aangaat, zoals
ook de boodschap in De bot hem bittere ernst was. Als die intentie er is geweest dan
is die Haar doel voobij geschoten.’
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (2)

Isabel Allende, Eva Luna
(Wereldbibliotheek, f 29,90)

3. (3)

Harry Mulisch, De elementen (De Bezige
Bij, f 34,50)

4. (4)

A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit
een dag (Querido, f 15,-, geb. f 34,50)
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5. (-)

Adriaan van Dis, Zilver (Meulenhoff, f
24,50)

6. (6)

Jeroen Brouwers, De zondvloed (De
Arbeiderspers, f 49,50)

7. (5)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

8. (-)

Anatoli Rybakov, Kinderen uit de Arbat
(Bert Bakker, f 47,50)

9. (9)

Liesbeth den Uyl, Beppie van Vessem
(Veen, f 19,50)

10. (7)

Roald Dahl, Matilda (De Fontein, f 24,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (2)

Snoecks Almanak 1989 (Snoecks
Nederland bv, f 19,75)

2. (1)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

3. (3)

Wim Kan, De dagboeken 1957-1968
(Balans, f 27,50)

4. (7)

De Stijl 1917-1931 (Libris, f 29,90)

5. (4)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

6. (5)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

7. (-)

Jan Hulsker, Vincent van Gogh, een leven
in brieven (Meulenhoff, f 19,90)

8. (-)

Jan Kuitenbrouwer, Percies! (Bert
Bakker, f 14,90)

9. (6)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

10. (9)

J.M.A.H, Luns, Gelooft u mij, het was
een genoegen (Sijthoff, f 22,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
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Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Horst (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Dubieuze bronnen
Ontwerpen is een vak; design is, zoals iedereen weet, een mode. Zo bestaat er naast
de degelijke broodwinning grafisch ontwerpen nu ook graphic design, een verschijnsel
waaraan tentoonstellingen, gespreksavonden en plaatjesboeken kunnen worden
gewijd. Eén zo'n plaatjesboek is het Graphic Design Bronnenboek (Gaade) van
ontwerpster Liz McQuiston en grafisch docent Barry Kitts. Het is in het Nederlands
vertaald; de oorspronkelijke titel luidt Graphic Design Sourcebook (1987). Het zegt
toch wel iets als niet alleen een uitgever er brood in ziet een duur plaatjesboek te
publiceren over zoiets specialistisch als grafisch ontwerpen, maar ook een andere
uitgever een vertaling van datzelfde boek aandurft!

Een oproep: wil de vrouw, grijzend haar, mooie ogen, die op dinsdag 22 november
om circa 15.45 uur in de trein tussen Leiden en Den Haag naast mij zat en informeerde
naar titel en prijs (f 89,95!) van het toen door mij doorgebladerde boek, contact
opnemen met de redactie? Ik zal haar het plaatwerk met alle liefde opsturen. En wel
hierom:
- Grafisch ontwerpers hebben een dergelijk boek niet nodig; uit hoofde van hun
beroep hebben ze immers zelf allerhande materiaal (‘bronnen’) in de kast staan. De Nederlandse vertaling irriteert: men gebruikt het woord ‘belettering’ voor letter,
‘typografie’ voor lettertypen, ‘komisch blad’ voor stripblad en ga maar door. - De
bronnen van dit Bronnenboek zijn dubieus. De auteurs pretenderen ‘een visuele gids
voor de grafische vormgeving van de twintigste eeuw’ te hebben gemaakt. In
werkelijkheid hebben ze links en rechts maar wat uit de kast getrokken, en het is
duidelijk dat die kast in Engeland stond, (ín de rubriek ‘Kranten’ vinden we uitsluitend
Britse dagbladen.) - De meeste, en misschien wel alle voorbeelden van kenmerkende
letters zijn gefotografeerd uit de Encyclopedia of Typefaces (Jaspert e.a., 1970;
herdrukt 1983) - zelfs compleet met de oorspronkelijke bijschriften! (Zie: Fregio
Razionale, Bronnenboek bladzijde 63; Encyclopedia bladzijde 323). - De
illustratiebijschriften zijn teleurstellend. Beeldt men dan eens een mooi en intrigerend
ontwerp uit vervlogen jaren af, zodat de lezer benieuwd is naar ontwerper, jaartal en
andere bijzonderheden, dan krijgt hij in plaats daarvan iets te lezen als: ‘Affiche voor
schoonmaakmiddel van het merk “Zog”, Engeland, omstreeks 1910’; precies de
dingen dus die je al met eigen ogen had waargenomen. - De Haagse ontwerpstudio
Dumbar wordt meermalen genoemd als producent van belangrijke, toonaangevende
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ontwerpen in de jaren zeventig en tachtig. Ik heb niet kunnen nagaan of dit ook in
de oorspronkelijke uitgave heeft gestaan of dat de vertaler (Aaldert van den Bogaard)
een en ander heeft toegevoegd. Hoe het ook zij: een misverstand.
PS

Keuzeprobleem
Sinds vrouwen in toenemende mate de arbeidsmarkt zijn opgegaan, is hun leven er
niet eenvoudiger op geworden. Dat is het thema van de oratie waarmee Christien
Brinkgreve onlangs haar ambt als hoogleraar Vrouwenstudies in Nijmegen
aanvaardde. Deze oratie getiteld De belasting van de bevrijding is nu in een klein
boekje verschenen bij uitgeverij Sun (38 p., f 9,50). Zij heeft het over vrouwen van
globaal tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar, oud genoeg om nog een
traditionele opvoeding (althans een traditioneel voorbeeld van hun eigen moeder)
meegekregen te hebben en jong genoeg om de les uit de tweede feministische golf
geleerd te hebben. Deze les was duidelijk in wat er afgewezen werd: huisvrouw zijn
en thuis zitten achter de theepot met de kinderen, maar minder duidelijk in hoe het
dan wél moest. Wat werd het nieuwe ideaalbeeld, de niet-moeder, de werkende
vrouw, de androgyne mens, de carrière-vrouw, de lesbische vrouw, de ongebonden
vrouw? Kinderen vormen het scharnierpunt in de reeks van keuzen die vrouwen
moeten maken in de loop van hun leven, zoveel is wel duidelijk, en het is te makkelijk
om te zeggen dat als vrouwen maar eenmaal baantjes hebben, het wel in orde is met
de emancipatie. Kinderen laten zich nu eenmaal niet soepel combineren met een
carrière waar hard aan gewerkt moet worden; zelfs als de kinderopvang tot in de
puntjes geregeld zou zijn met op elke hoek van de straat een crèche, dan nog zouden
vrouwen heen en weer geslingerd worden tussen de aantrekkelijkheid van een baantje
en de aantrekkelijkheid van het je althans voor een deel van de tijd bezighouden met
je eigen kinderen (die je uiteindelijk niet genomen hebt om ze nooit mee te maken
in hun dagelijkse dingetjes). Brinkgreve geeft een goed overzicht van de stand van
zaken in het onderzoek en de theorievorming op dit gebied en gaat daarbij vooral in
op de machtsverschillen tussen de seksen die ervoor zorgen dat dit (keuze)probleem
wél voor vrouwen maar bijna nooit voor mannen geldt. Helaas is ze niet erg
uitgesproken in haar ideeën over hoe deze situatie ten goede gekeerd kan worden.
Ze is zo ‘gematigd en redelijk’ in haar analyse - op het eind van haar betoog gaat ze
zelfs zo ver te stellen dat ‘het maar de vraag is of de verkleining van de
machtsverschillen nu direct zal leiden tot een vergroting van het geluk of een
vermindering van de problemen’ - dat je je afvraagt waar ze het allemaal voor doet
(die vrouwenstudies, bedoel ik). Niet dat ik het niet met haar eens ben, integendeel,
het lijkt me perfect geanalyseerd, alleen verwacht je van een hoogleraar
vrouwenstudies op de een of andere manier een wat fanatiekere stellingname en
aanwijzingen voor welke richting het op moet. Het door haar genoemde punt van
het ‘verder onderzoek’ waar deze oratie aanknopingspunten voor zou moeten bieden,
vind ik dan al met al wat magertjes.
BR

Ultieme ervaringen
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Restaurants zijn ‘opgeleukt’, schrijven Ronald Hoeben en Ellen Verbeek tevreden
in hun inleiding bij de exclusieve Bijenkorf-uitgave Het Fijnproevers Leesboek
(f 14,90). De ondertitel Van Culinaire Kunst tot Cult moet verduidelijken dat het
Hoeben & Verbeek te doen is om de verbazend veranderde tijdgeest op zijn staart
te trappen - door uitspraken erover op te tekenen uit de mond van als daar zijn een
foodstylist, een keukenwerktuigkundige, een sommelière, een traiteur, een
truffelimporteur, een cuisinière, een kookdocente, een bonbonmaker, een
kaasadviseuse, een uitbater van een broodjeszaak, en de smaakmakers van Mona.
Onder hun bevindingen tekent zich af dat de ‘croissanterie’ zijn tijd even zeer gehad
heeft als de tosti-osseworst en het bistroplankje, maar voor het overige zijn Hoeben
en Verbeek niet helemaal zeker hoe de plotselinge liefde van de Nederlander voor
‘mooi eten’ geduid moet worden. ‘Is Nederland plots een volwassen natie aan het
worden of hebben sommige mensen gewoon geld te veel?’ Maar duidelijk is toch
we) dat ieders streven is naar ‘orale satisfactie’ en ‘ultieme eetervaringen’ - termen
die in de Zeitgeschichte een opmerkelijke parallel vinden. Zo'n vijftien jaar geleden
las men ook dergelijk enthousiast proza, maar toen werden zulke exotische genietingen
door de NVSH aanbevolen. Tóén waren er contactavonden, nú kan men (bij mevrouw
Pat van der Wall Bake) een cursus volgen die Magimix, gebruikt u hem? heet. Het
Fijnproevers Leesboek probeert de weg te wijzen naar ‘ultiem genot’, waarbij de
goedwillende amateur, die dacht een eind op weg te zijn met pastamachine, high-tech
espresso-apparaat, magnetron, en foodprocessor met inductiemotor, wordt
teruggestuurd naar af: als ze al niet roestten (de espressoapparaten) of spontaan
uiteenspatten (de pastamachines), deugen ze niet voor de nieuwe trends. De ‘nieuwe
culinaire zakelijkheid’ voorspelt home cooking: gestoofde osselapjes en
andijviestamppot, en het einde van het trendy designer's restaurant. De simpele
verlangens van de schrijvers die door Ileen Montijn werden gevraagd om een
gedroomde maaltijd samen te stellen (met zowel het menu als het gezelschap naar
keuze) sluiten naadloos aan bij de nieuwe terugkeer naar de natuur. W.F. Hermans
wenst het onmogelijke: een groene haring die niet ingevroren is. ‘De Nederlanders
kunnen nergens meer tegen, die krijgen daar tegenwoordig haringworm van.’
DS

Aan deze pagina werkten mee: Beatrijs Ritsema, Diny Schouten, Piet Schreuders.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
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Drie vertellingen door Gustave Flaubert. Veen, f 34,90 (gebonden). Het
melancholieke verhaal over de trouwe ziel Félicité (‘Een eenvoudig hart’), de legende
van de heilige Julianus de Gastvrije en de reportage over de moord op Johannes de
Doper (‘Herodias’) vertaald en toegelicht door Hans van Pinxteren.
Sonnetten door Hugo Claus. De Bezige Bij, f 21,50. Nieuwe bundel liefdesgedichten,
waarin Claus zich van een onverwacht berustende kant laat zien.
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Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Misselijk

Bas Heijne
Toen de Victoriaanse kunstprofeet John Ruskin in 1875 zijn geliefde stad Florence
bezocht, wachtte hem een onaangename verrassing. De stad van zijn dromen bleek
ten prooi gevallen aan verloedering. Overal stuitte hij op moderne lelijkheid en
jammerlijk verval. Bovendien was hij aan alle kanten omringd door ‘vervloekte’
Duitsers, Engelsen en Yankees, die zich op de stad stortten als ‘strontvliegen’. ‘De
teloorgang is te gruwelijk en hartverscheurend geworden voor een ziel die zich de
dagen van weleer herinnert,’ schreef hij. Een jaar later vatte hij zijn indrukken nog
eens kort en bondig samen: ‘Nu rest nog slechts de schim - nee, het lijk - van alles
dat ik eens zo liefhad.’
John Pemble haalt Ruskins wanhoopskreet aan in The Mediterranean Passion,
zijn studie over de zucht naar het zuiden van de Engelsen in de late negentiende
eeuw. Het verloren paradijs waarnaar Ruskin zo hartstochtelijk terugverlangde, heeft
volgens de historicus helemaal nooit bestaan. Ruskins brieven en dagboeken uit die
‘dagen van weleer’ geven nergens blijk van de euforie die hij zich later in zijn leven
zou menen te herinneren. Ook toen klaagde hij al over verloedering en verval, ook
toen al kon hij bijna niet schrijven van verontwaardiging. Het ideale Italië - het land
van volmaakte, idyllische schoonheid - dat hij zich in donkere uren voor de geest
placht te halen, blijkt een produkt van diezelfde geest.
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In dit opzicht toonde Ruskin zich een kind van zijn tijd. De Victorianen bereisden
en masse de landen rond de Middellandse Zee, maakten Italië tot hun tweede
vaderland, maar voor de werkelijkheid van hun omgeving daar, voor het heden,
hadden zij nauwelijks belangstelling. In de brieven, dagboeken en reisverslagen over
deze landen onthullen zij onbewust alles over zichzelf - hun preoccupaties, hun
vooroordelen, hun diepste verlangens, hun grootste angsten - maar vrijwel niets over
de cultuur van die landen. Van werkelijk contact met de allochtone bevolking was
geen sprake.
Dat was tegen de verwachtingen in. Algemeen was voorspeld dat de revolutionaire
ontwikkelingen op het gebied van de vervoermiddelen - de trein, het stoomschip de grenzen tussen noord en zuid zouden slechten. Techniek en verbroedering zouden
hand in hand gaan. De economische eenwording had gevolgd moeten worden door
een culturele unificatie.
Maar de Engelsen behielden hun afstandelijkheid. Het Zuiden was voor hen een
droomwereld waar de tijd stilstond, een onbedorven Arcadië waar ze zich van hun
fatigue du nord konden bevrijden; en in een dergelijke wereld kon de werkelijkheid
maar het beste zoveel mogelijk worden gemeden. Bovendien voelden de Victorianen
zich een superieur ras. Juist het besef dat zij boven alles en iedereen verheven waren,
stelde hen in staat hun vleugels zo wijd mogelijk uit te slaan. Dat hield echter wel
in dat men zich moest wapenen tegen vreemde invloeden. De Engelsman die zich
aanpaste aan een onbekende cultuur, die zich andere zeden en gewoonten eigen
maakte, was verloren. Met andere woorden, hij was eenvoudig niet langer een
Engelsman; en een gruwelijker constatering was niet denkbaar.
Dat de puriteinse geesteshouding van Ruskin en zijn geestverwanten een opvallende
gelijkenis vertoont met die van Margaret Thatcher anno 1988, is niet echt
verbazingwekkend. Thatchers politieke ideologie is immers grotendeels gebaseerd
op een heftig verlangen naar Victoriaanse grandeur, naar de goede en grootse ‘dagen
van weleer’. Economisch gezien valt er wellicht winst te halen uit een Europese
eenwording, maar aan de andere kant moeten ‘vreemde invloeden’ zoveel mogelijk
worden geweerd. Contact tussen Europese landen is in principe geen slechte zaak,
maar van culturele vermenging mag geen sprake zijn. De Engelse cultuur mag niet
worden aangetast.
Echte Europeanen drijven natuurlijk de spot met de autocratische verlangens van
Thatcher. In de Haagse Post van afgelopen week schampert de heer Van der Goes
van Naters, oud-PvdA-fractieleider en Europaadept: ‘Al die praatjes van Thatcher
over hoe dat nou moet met de eigen cultuur zijn natuurlijk flauwe kul. Als zij bang
is dat haar uitgesproken Engelse cultuur, die bij mijn weten overigens alleen maar
bestaat uit paraplu's dragen, bolhoeden opzetten en naar de races gaan, gevaar loopt,
dan wil ik haar best geruststellen, hoor. Een verenigd Europa wordt op cultureel
gebied geen eenheidsratjetoe. Als de Engelsen vinden dat ze hun culturele
eigenaardigheden willen behouden, dan kan dat.’ En in dezelfde week nam
CDA-lijsttrekker voor Europa Jean Penders in een verkiezings‘clip’ iedere
bezorgdheid bij zijn toekomstige kiezers weg: ‘Nederland zal nog lang blijven bestaan
met zijn tradities en zijn vorstenhuis.’
Troostende woorden. Van Van der Goes van Naters mag Engeland een cultureel
reservaat worden, vol ‘eigenaardigheden’ als bolhoeden en paraplu's. Als het aan
Jean Penders ligt, dansen we ook in 2020 nog dagelijks de driekusman. Dus waarover
maken we ons nog zorgen? Europa 1992: de cultuur als VVV-folder.
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‘Als een rechtstreeks gevaar voor de verdere evolutie van Europa beschouw ik de
activiteiten van mevrouw Thatcher niet,’ aldus Van der Goes van Naters, ‘maar ik
vind het wel bijzonder misselijk van haar.’ Het is gemakkelijk om Ruskins ingebeelde
nostalgie belachelijk te maken, zijn verlangen naar een zuivere cultuur, het is
verleidelijk om Thatchers verzet tegen een verenigd Europa af te doen als insulaire
megalomanie, maar wie er het cultuur-besef van onze eigen politici tegenover zet,
wordt van schrik een bikkelharde chauvinist.
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[10 december 1988 - Nummer 49]
Ter zake

Diny Schouten
Uitgever Jan Bos, verantwoordelijk voor het De Haan-fonds van Unieboek, tekende
vorige week het contract voor de eerste ‘min of meer officiële’ Sovjet-biografie van
Jozef Stalin. De internationale rechten zijn door Novosti Press ook verkocht aan
Weidenfeld, Flammarion, Econ Verlag en Mondadori. Novosti Press, bij wie het
boek is aangekondigd voor zomer 1989, kan nog geen manuscript overleggen, want
de auteur Dmitri Volkogonov heeft ‘The Triumph and the Tragedy; A Political Portrait
of Joseph Stalin’ zoals de Engelse titel luidt, nog niet voltooid. Gedeelten ervan
werden, ter meerder bewijs van glasnost, reeds gepubliceerd in Pravda en
Literatoernaja Gazeta, en aldaar zowel door De Haans Nederlandse als de
Amerikaanse scout ‘gespot’. Voor de rechten werd, aldus Jan Bos, een ‘normaal’
voorschot betaald: ‘Niet meer dan de helft van de te verwachten royalty's over het
eerste verkoopsjaar.’ Gegeven de hem door Novosti geschetste omvang (1500
bladzijden), overweegt Bos een ‘gecondenseerde’ publieksuitgave van Volkogonovs
Stalin-biografie, ‘maar het kan ook wel zijn dat we besluiten om er een gebonden,
wetenschappelijke uitgave in twee banden van te maken. Het is moeilijk te zeggen
hoe groot de markt voor zo'n boek is.’ Bos heeft hoge verwachtingen van ‘de eerste
officiële Stalin-biografie die uit de Sovjetunie komt’: ‘Volkogonov, die filosoof is
én militair een hoge rang bekleedt, heeft toegang gekregen tot alle KGB-archieven.
Stalins privé-archief bestaat niet meer, maar Volkogonov beschikt over de documenten
die Stalins betrokkenheid bij de moord op Trotski bevestigen.’ Een vertaalteam zit
nog niet klaar, maar Bos droomt al over de promotiecampagne: ‘Misschien komt
Volkogonov wel bij Pegasus signeren, hoewel ik natuurlijk eerst eens moet informeren
of een voormalige stalinist daar tegenwoordig persona grata is.’
Een jaar boek, het woord zegt het al, geeft bij wijze van handzaam overzicht een
indruk van wat er jaarlijks aan Nederlandse en Vlaamse literatuur verschenen is. Bij
uitgeverij Aramith verscheen kortelings het derde jaarboek (1988): een bloemlezing
van recensies uit dag- en weekbladen, plus een door criticus-hoogleraar Jaap
Goedegebuure geschreven ‘Jaaroverzicht van de Nederlandse literatuur’.
Goedegebuure bracht ‘het landschap van de Nederlandse letteren’ naar vermogen in
kaart, maar moet, geconfronteerd met een slip of the pen, daar achteraf bij aantekenen
‘dat een mens niet alles kan lezen’. Goedegebuure wijdde onder de oogst aan
columnisme ook een zin aan Jan Blokker. In diens Hart van Europa, aldus
Goedegebuure. ‘sprak Jan Blokker zich op de van hem bekende nurkse wijze uit over
de manifestatie Amsterdam Culturele Hoofdstad’. De boekhandel weet echter Hart
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van Europa níét te leveren. Een boek van die titel, dat Blokkers beschouwende
stukken over Centraal-Europa zou bevatten, werd bij uitgeverij De Harmonie wel
ooit aangekondigd, maar daar werd de verschijning (onder een in De pyramide van
Austerlitz gewijzigde titel) verdaagd tot 1989, ‘het jaar waarin herdacht wordt dat
vijftig jaar geleden de Tweede Wereldoorlog begon’. ‘Ik heb gewerkt met een uitdraai
van de titels die de Koninklijke Bibliotheek per jaar opgeeft, daar stond die titel Hart
van Europa in,’ zo reconstrueert Jaap Goedegebuure zijn ‘ongelukkige fout’, die
helaas ook herhaald wordt in de bibliografie van Een jaar boek. ‘Ik heb bij het
schrijven van mijn overzicht geput uit mijn herinnering aan Blokkers stukken in de
Volkskrant.’ De criticus betoont zich deemoedig: ‘Je kunt eruit leren dat je niet moet
schrijven over een boek dat je niet in handen hebt gehad.’ Hier voegt het citaat van
the Rev. Sydney Smith (1771-1845): ‘I never read a book before reviewing it; it
prejudices a man so.’
‘De radiozendamateurs van de literatuur’ noemde Vic van de Reijt ooit het gezelschap
van drukkers en uitgevers in de marge. De (elfde) jaarlijkse traditie van de ‘Beurs
van kleine uitgevers’, even traditioneel kort voor Kerstmis (op zondagmiddag 11
december) te houden in het Amsterdamse Paradiso-gebouw, wordt dit jaar - met
genereuze steun van de afdeling Letteren van het ministerie van WVC - opgeluisterd
door een kloeke, professioneel te noemen catalogus: Klein uitgeven. Dat plan voor
een informatieve gids met opsomming van adressen en fondsen was er een jaar
geleden óók al, maar bleef toen steken in de poging om de meestal verre van
professioneel denkende en werkende marginale uitgevers te bewegen om voor de
gratis ter beschikking gestelde advertentiepagina's ‘cameragereed’ materiaal in te
zenden. De catalogus is om die reden ‘nog niet erg volledig’, ‘maar we gaan ervan
uit dat de volgende editie veel dikker zal zijn,’ zegt Marc Rouffaer van Book Industry
Services (BIS/Nederhof), optimistisch. BIS, gespecialiseerd in ‘sponsored books’
valt naar men vermoedt níét onder het fenomeen ‘kleine uitgever’; een begrip dat
Propria Cures-redacteur Theo Gaasbeek in zijn plichtmatig geschreven scriptie die
als inleiding fungeert, vruchteloos probeert te definiëren. Is het streven van een kleine
uitgever zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden, of gaat het om publishing for
pleasure? Een enquête bracht geen uitkomst. Voor Arbeiderspersredacteur Martin
Ros, sinds vorig jaar óók ‘zondagsuitgever-in-de-eigen-voorkamer’ (van De
Herenpers), bestaan zulke tobberijen niet. Ros' voorwoord, in de vorm van een klein
autobiografisch geschrift over het Arbo- en Omnibus-verleden van De Arbeiderspers,
is een lofzang op ‘de nieuwe hazewinden’, ‘die je in eenparig versnelde beweging
passeren met ideeën waarop je zelf niet meer kunt komen omdat de oude boeken en
gedachten je hebben bedolven’. In hun zich onttrekken aan het Uniekaas-sjabloon
ziet Ros een ‘overlevingsstrategie’ van het boekenvak. En zou de wereld James Joyce'
Ulysses hebben gekend, zonder de achterkamer van Shakespeare & Co., waarin
Sylvia Beach besloot daar een boek van te maken?

Gedicht
Lievelingsdieren
Tussen de stenen hollen de platte, brede
pissebedden omlaag naar het donker. Vergeten
toen het nog koud was te kijken: hoe overwintert
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een dier dat zo lijkt op herinnering,
zo afvalkleurig, met zijn hoofd naar binnen
en doodstil bij de minste aanraking.
Ik weet een kind dat van ze houdt, het streelt
hun dadelijk verstijvende stofjassen,
draagt ze tussen twee handen de kamer door.
O! zachte pootjes hebben ze, mag ik ze niet
houden in een kistje met onderaan glas?
Daar kijk ik de hele tijd naar, daar zing ik dan voor.

EVA GERLACH
Uit: De kracht van verlamming. De Arbeiderspers, f 29,50.
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Een man die zich schuilhield achter zijn poëzie
Wim Hazeu verheldert de obsessies van Gerrit Achterberg
Gerrit Achterberg Een biografie door Wim Hazeu Uitgever De
Arbeiderspers, Open Domein, met bijlagen 717 p., (gebonden) f 69,50
Rob Schouten
Van geen enkele Nederlandse schrijver was een biografie zo noodzakelijk als van
de dichter Gerrit Achterberg. Wie naarde recente, weliswaar bescheiden maar voor
Nederlandse begrippen toch opvallende stroom literaire biografieën kijkt, zal een
ding moeten beamen. Zowel het leven van Couperus, zoals gezien door Bastet, het
leven van Vestdijk, belicht door Hans Visser, als ook dat van Van Oudshoorn,
opgetekend door Wam de Moor, hebben weinig invloed gehad op de karakteristieken
en interpretaties van de betreffende oeuvres. Dat geldt zelfs voor Werkmans studie
over Willem de Mérode, over wie ons tot nu toe niet veel meer bekend was dan wat
naslagwerken over hem zeiden. Bij nader inzien wisten we kennelijk toch al genoeg
van de betrokken auteurs of droeg begrip van hun leven niet substantieel bij tot dat
van hun werk. Het ging bij alle vier om interessante, deels zeer uitgebreide
aanvullingen op het bestaande beeld, dat op zichzelf echter niet geschokt werd.
Anders ligt dat bij Achterberg; diens persoonlijk leven is lange tijd een raadsel
gebleven. Zozeer zelfs dat hij min of meer zetstuk werd in een meningsverschil tussen
de autonomistische literatuurbeschouwers en hun autobiografische tegenvoeters.
Jazeker, hij had ergens in de jaren dertig zijn hospita vermoord, dat wist iedereen
wel, maar je moest de frequent optredende ‘gestorven geliefde’ in zijn werk toch
kunnen en willen duiden zonder daar steeds op terug te komen, zeiden de
autonomisten. Nee, aldus aanhangers van de autobiografische opvatting: je kon niet
om dit persoonlijke levensfeit heen als je de essentie van dit werk wilde snappen.
De onlangs verschenen biografie van Wim Hazeu geeft beide kampen in zekere zin
ongelijk, waarover later. Het belangrijkste is dat Hazeu de lezer het karakter van de
dichter, die door velen als onze grootste van deze eeuw wordt beschouwd, uit de
doeken doet, en dat je voortaan in de Achterbergstudie niet goed meer om deze
levensbeschrijving heen kunt.
Het werk van Achterberg is in de eerste plaats een monument van taal. Wie of wat
daar precies aan persoonlijke betrokkenheid achter schuilging wisten we tot voor
kort nauwelijks. De dichter scheen zich geheel en al op geheimzinnige wijze achter
zijn werk te hebben verscholen. Het was niet duidelijk wat voor iemand Achterberg
was geweest. Wie daar in geschreven bronnen achter wilde komen kwam terecht bij
bij voorbeeld het portret dat Vestdijk van hem gaf in ‘Gestalten tegenover mij’.
Daarin krijgen we een nogal rustiek beeld voorgeschoteld van een brave, goedhartige
burgerman die zijn collega Vestdijk ooit uit bezorgdheid een fles melk kwam brengen
en daarvoor na zijn dood in 1962 getracteerd werd op zinnen als ‘Hij leek voor het
geluk geboren, meer dan een ander’ en ‘Hij was een zondagskind, dat voortdurend
gevaar loopt, maar ook voortdurend gered wordt’. Vestdijk paste er in zijn in
memoriam wel voor, misschien deels uit onwetendheid maar zeker ook uit piëteit,
over Achterbergs kwellingen en obsessies uit te pakken. Het resultaat blijkt nu een
verbluffend vertekend beeld.
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Overigens zou pas rond 1964 de stilte rond Achterbergs fameuze moord op zijn
hospita publiekelijk verbroken worden. Tot die tijd was er sprake van een soort
collectieve bescherming/verdringing. Wie het fijne ervan wisten - Achterbergs
vrienden, veelal schrijvers - hielden kies hun mond, en huize Achterberg verschafte
vanzelfsprekend ook geen communiqués. Het beeld dat zo van de dichter zelf bestond
was dat van zijn laatste jaren, waarover Hazeu aan het eind van zijn biografie schrijft:
‘Gerrit Achterberg was de gewone burger geworden die hij zou zijn geweest, wanneer
hij decennia terug niet in de waan was gebracht, door een toenmalige autoriteit
(Houwink), dat hij een dichter was, waarna hij zich als een waanzinnige volledig,
zonder enige reserve in dienst stelde van het dichterschap.’ De onthulling van
Achterbergs crimineel of psychopathisch verleden paste daar niet goed bij, maar de
moord werd als een uitschieter beschouwd, onbegrijpelijk genoeg maar niet voldoende
om het beeld, dat men toch al nauwelijks had, te wijzigen: een man verdwenen achter
zijn gedichten.

Erotisch driftleven
De biografie van Hazeu verandert dat beeld op spectaculaire wijze. In zijn
Verantwoording verklaart de schrijver in de eerste plaats een feitenbiografie te hebben
willen schrijven en de feiten spreken voor zich: de moord van Achterberg op zijn
hospita, die Roel van Es blijkt te hebben geheten, was niet zomaar een uit de hand
gelopen incident, maar volgde onvermijdelijk op een cumulerende ontwikkeling
waarin Achterberg al veel vaker met vuurwapens had lopen zwaaien en met moord,
respectievelijk zelfmoord had gedreigd. En dat dit agressieve gedrag niet pardoes
met de jarenlange terbeschikkingstelling, die op zijn fatale daad volgde, was afgelopen
blijkt nog uit een gebeurtenis uit 1950, toen hij een vriend achtereenvolgens met een
mes en een pistool te lijf wilde gaan. Niks degelijke burgerman dus, maar iemand
die ten prooi was aan enorme spanningen en een (vooral erotisch) driftleven dat snel
uit balans raakte.

Hendrik de Vries en echtgenote op bezoek bij het echtpaar Achterberg

Waar de ontsporing begint is, ook voor Hazeu, moeilijk na te gaan. Het wijten van
de delicten aan Achterbergs streng-calvinistische achtergrond, waarover Hazeu als
voormalig geestesverwant goed en treffend blijkt te zijn ingelicht, verheldert weinig.
Hazeu zoekt de oorzaken veeleer in Achterbergs eigen mentale dispositie, mogelijk
verergerd door een fikse hersenschudding op jeugdige leeftijd.
Achterberg was ongetwijfeld een absolutistisch man. Waar dat aan de ene kant
blijkt uit de totale overgave aan zijn dichterschap, daar spreekt het ook uit zijn sociale
en erotische leven. Hij wilde zijn geliefden volkomen bezitten en werd nerveus en
agressief als dat niet lukte. Als een rode draad loopt daarbij Achterbergs lezing van
Dostojevski's Schuld en boete (en in mindere mate die van Van Schendels
Verlaine-biografie) door deze levensbeschrijving. In de figuur van Raskolnikov, die
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zonder moreel beletsel doodde om zichzelf te bewijzen dat hij tot de categorie der
buitengewone mensen behoorde, heeft Achterberg iets van zijn eigen
geestesgesteldheid herkend. Uit zo'n speculatieve psychologiserende uitleg van het
geval-Achterberg blijkt wel dat Hazeu er niet voor terugdeinst de door hem geleverde
feiten zo nu en dan te interpreteren. Toch is hij nergens hinderlijk aanwezig in
presentatie of rangschikking van de geboden feiten. Integendeel, zijn biografie bestaat
voor een zeer aanzienlijk, misschien wel het grootste, deel uit citaten en feitenkennis.
Het beeld dat je van Achterberg krijgt volgt daar grotendeels vanzelf uit.
Heel kort Achterbergs leven. In 1905 geboren in het dorpje Nederlangbroek bij
Wijk bij Duurstede in een streng-calvinistisch milieu, waaraan hij zich aanvankelijk
zeker niet onttrok. De aldaar erkende macht van het Woord zal zijn dichterschap an
sich zeker beinvloed hebben. Al vroeg onderwijzer geworden, wat op een mislukking
uitliep. Na de ontdekking van zijn dichterschap en de erkenning daarvan door de
toentertijd in zijn kringen gezaghebbende Roel Houwink, leverde hij zich mentaal
helemaal aan de poëzie uit. Als onderwijzer nam hij ontslag na een niet opgehelderd
incident met een meisje in zijn klas. Zijn driftleven bleek ook elders allerminst
ongecompliceerd. Een van Hazeus getuigen vertelde: ‘Zo zei hij mij dat hij elke dag
heel veel onaneerde. Zeven keer was gewoon.’ Tenslotte kwamen ook zijn
verlievingen en verlovingen er niet zonder kleurscheuren vanaf. Cathrien van Baak
(zijn latere vrouw) en Bep van Zalingen werden diverse malen met geweld bedreigd.
In 1937 liep het definitief verkeerd. Hij vermoordde zijn Utrechtse hospita, poogde
ook haar dochter te vermoorden - tot beiden voelde hij zich aangetrokken maar werd
min of meer afgewezen. Daarna geen gevangenisstraf maar terbeschikkingstelling
die, op mogelijk niet onterechte gronden, almaar verlengd zou worden, tot er pas in
1955 een einde aan kwam. In de diverse inrichtingen. Avereest en Rekken, bleef hij
schrijven en na de oorlog werd hij, ondanks zijn terbeschikkingstelling, langzaam
erkend en opgenomen in het literaire leven. Hij trouwde met Cathrien van Baak,
woonde eerst in het verre gehucht Neede bij Enschede, verhuisde later naar Leusden.
In 1962 overleed hij onverwacht aan aan hartaanval. De laatste jaren van zijn leven,
na de tijd in de inrichtingen, was hij een probleemdrinker die regelmatig dronken bij
zijn literaire vrienden in Amsterdam weggehaald moest worden. Aldus de feiten
zoals die door Hazeu worden aangedragen.

Waas van geheimzinnigheid
In de weergave van dit alles valt op dat Hazeu zich grotendeels op het verslag van
(vele) anderen moet beroepen. Zelden of nooit krijgt men een kijkje bij Achterberg
thuis. Dit komt natuurlijk in de eerste plaats omdat Achterberg geen autobiografie
heeft nagelaten en zich ook in zijn brieven allerminst openhartig toont. En dat heeft
weer alles te maken met het feit dat in 1938, na de moord, het verleden bij Achterberg
op slot ging. Het werd taboe, er mocht niet meer over gesproken worden. Later
werden ook al te concrete verwijzingen naar de gebeurtenissen van 1937 uit zijn
poëzie verwijderd. Toen hij nog aan psychiatrische behandeling onderworpen was,
was Achterberg er al als de dood voor dat psychiaters in zijn poëzie naar verklarende
en belastende elementen zouden gaan zoeken.
Het moet gezegd worden dat ook na het lezen van deze biografie Achterbergs ziel
niet voor ons open ligt. Dat we desondanks een helder beeld van hem krijgen is
grotendeels te danken aan Hazeus informanten en geschreven bronnen. Maar over
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de precieze omstandigheden van de moord bij voorbeeld, het huiselijk leven bij Roel
van Es, blijft een waas van geheimzinnigheid hangen. Relatief besteedt de
feitenbiograaf er ook weinig woorden aan. Het is in zijn boek als het ware een droge
knal.
Waar het zo nu en dan wel huiselijk wordt, ontkomt Hazeu niet altijd aan
ongelijksoortige banaliteiten. ‘In een bakje met olie lag de ketting waarmee vader
Achterberg koeien van kalveren verloste. Dan werden er keitjes op het dak gegooid
en werd er geroepen: “Buur! Buur!” waarmee vader Achterberg uit zijn bed werd
geroepen.’ Of dit, bij Achterbergs verloving met Bep van Zalingen over ‘Cor van
Veen, collega-onderwijzer van Gerrit, van wie zij een grote bos dahlia's kregen, de
bloemen bij uitstek voor de maand augustus.’ Heel anders dan in Vissers
Vestdijk-biografie is zulke nutteloze informatie in deze biografie veel te schaars om
als reëel bezwaar te kunnen gelden.
Discutabeler want persoonlijker, maar tegelijkertijd ook fascinerend is Hazeus
poging om een flink aantal gedichten van Achterberg met zijn autobiografie in verband
te brengen. Men kan er, met alle respect voor de autonome kracht van dat werk, niet
omheen dat Hazeu vaak zeer plausibele verklaringen voor de ontstaansachtergrond
van een vers aan voert. Het lijkt überhaupt al moeilijk om bij een gedicht als ‘H. v.
B.’ (Huis van Bewaring) te ontveinzen dat Achterberg er enige tijd heeft doorgebracht,
maar ook minder evidente fragmenten worden door Hazeu vaak op ervaringen uit
Achterbergs leven (pruggevoerd. Toch geeft hij, als gezegd, met zijn tekstverklaringen,
geen van beide interpretatiekampen gelijk. De autonomisten worden er weliswaar
op geattendeerd dat het werk wel degelijk in het leven wortelt, maar de
autobiografische duiders krijgen te horen dat het werk zeker niet om die ene (ge)dode
geliefde draait, maar veeleer om een zoektocht van Achterberg naar een absolute
geliefde, die hij wel degelijk pas in zijn poëzie heeft kunnen sublimeren.

Boers floers
De grootste verdienste van deze biografie, en dat is geen geringe, is dat Hazeu
aanschouwelijk maakt hoe het werk van Achterberg zich tot zijn maker verhoudt.
Dat is daarom zo'n klus omdat het soms ongenaakbare taalbouwsel
Vervolg op pagina 4
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Het boek van het licht door Chaim Potok. Vertaling Jeanette Bos. Bzztôh, f 49,50.
Roman over een joodse jongen die opgroeit in een armoedige buurt in New York en
later als geestelijk verzorger naar het Amerikaanse leger in Korea wordt gestuurd.
Medische schaarste en het menselijk tekort onder redactie van F.C.L.M. Jacobs
en G.A. van der Wal. Ambo, f 29,50. Een bundel artikelen over de prioriteitsstelling
binnen de medische zorg.
Nachtschade door Sylvia Snabel. Uitgeverij Scripta Manent Hoogland, f 24,50.
Overpeinzingen van een vrouw in de jij-vorm, gericht aan haar echtgenoot die zwaar
gewond raakte na een auto-ongeluk onder invloed van alcohol.
Liefdesgedichten, heilige sonnetten en preken door John Donne. Vertaling en
nawoord J. Eijkelboom. De Arbeiderspers, f 29,50.
Hollandse pretenties door Carel Peeters. De Harmonie, f 39,50. Essays over 19
naoorlogse essayisten, columnisten, polemisten en critici.
Reizen en stilstaan door Hugo Pos. In de Knipscheer, f 27,50. Reisverhalen over
Zuidoost-Azië.
Iemand, niemand en honderdduizend door Luigi Pirandello. Vertaling en nawoord
Annegret Böttner en Leontine Bijman. Coppens & Frenks, f 37,50. Bitter-komische
roman uit 1926 over een grootaandeelhouder van een bank die ineens last krijgt van
identiteitsproblemen.
Het materiële leven door Marguerite Duras. Vertaling Tineke van Dijk en Rosalie
Siblesz. Arena, f 24,50. De schrijfster zelf betitelde dit boek uit 1987 als ‘een
autobiografisch leesboek’.
Plattelandjes door Carry van Bruggen. Conserve, f 32,50. Een bloemlezing uit haar
Larense columns samengesteld door Jan Fontijn en Diny Schouten.
In het land der levenden door Carl Fredrik Engelstad. Vertaald uit het Noors door
Janke Klok, Lucy Pijttersen en Kim Snoeijing. Conserve, f 49,90. Roman over de
betrekkingen tussen Jeanne d'Arc en Gilles de Rais.
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Witte waan door Rod Jones. Vertaling Rob van Moppes. Luitingh, f 22,90. Roman
van een Australiër over een Freudiaanse arts die zich in de jaren twintig in Sjanghai
met aan morfine verslaafde vrouwen bezighoudt.
De eigen tijd door Sonja Pos. Contact, f 24,90. Poëzie.
Schoonheden door Giuseppe Antonio Borgese. Vertaling Anthonie Kee. Goossens,
f 17,50. Korte verhalen over mooie vrouwen.
De sneeuwpoppen van 1511 door Herman Pleij. Meulenhoff, f 54,50. Over de
stadscultuur in de late middeleeuwen.
De ontkenning van de holocaust door Gill Seidel. Vertaling Ad J. Koekkoek.
Ambo/Novib, f 35,-. Over antisemitisme, racisme en Nieuw Rechts.
Eeuwige hartstocht door Joseph R. Orgel. Vertaling Pauline Moody. De Kern, f
29,50. Een verzameling anekdotes over schrijvers en hun liefdesleven.
Landschap achter het oog door Hans Steketee. Veen in de serie ‘Op Schrijvers
Voeten’, f 19,90. Reisreportages over Engeland, Frankrijk en Spanje.
Rimpels in de poel door Rebeka Njau. Vertaling Joke Schreden. An Dekker, f 29,50.
Keniase roman.

Post-modieuze stripfiguren
Debuutroman van René Huigen
De meter van Napoleon door René Huigen Uitgever In de Knipscheer,
151 p., f 25,Wim Vogel
Een slecht bericht wordt de boodschapper zelden in dank afgenomen. Een schrijver
die oninteressante want post-modieuze personages kritiseert door hun flodderige
leventjes te noteren, loopt eenzelfde risico. Een perfecte stijl, de nodig distantie en
een verbeelding die hun armetierige werkelijkheid zichtbaar maken, kunnen dat
gevaar bezweren. In zijn eerste roman De meter van Napoleon is dat René Huigen
(geboren in 1962) niet gelukt. Zijn stijl is voorspelbaar, zijn geestigheden flauw, zijn
kritiek op zijn hoofdpersonen zo verpletterend dat je je afvraagt waarom er eigenlijk
over hen moest worden geschreven. Iets aardigs blijft er daarom niet over en dan
richt de kritiek zich tenslotte terecht op de boodschapper, op de schrijver zelf.
Wat zal diens bedoeling zijn geweest? In ieder geval een roman, deelt zijn uitgever
mee, ‘die in het geheel niet autobiografisch is en niets heeft van de oude vertrouwde
psychologische roman.’ Dat belooft iets en getuigt van lef. Huigen wil duidelijk
maken dat het chaotische, waardevrije leventje van zijn vijf personages alles heeft
van de bekende romantische zoektocht naar het ideale. Dat laatste is natuurlijk nergens
te vinden, is daar waar jij niet bent. Blijven of weggaan, beweging of rust: verschil
maakt het niet. De standaardmeter van het geluk is als de graalbeker: onvindbaar
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voor wie hem zoekt, heel nabij voor wie nergens op hoopt. Geen misselijke thematiek,
wel een die serieus genomen moet worden. Huigen heeft het daar moeilijk mee
waardoor er een wanverhouding tussen vorm en inhoud, tussen thematiek en stijl is
ontstaan.
De vijf dertigers in De meter van Napoleon leiden in alle opzichten een theatraal
leven. Het zijn acteurs die zich moeiteloos een ander kostuum aanmeten, die hun
karikaturale rol net zo gemakkelijk spelen in een Hollandse kruidenierswinkel als in
de Transsiberië Expres. En of ze nu in Indonesië, in Duitsland of in
Noordwest-Amerika zijn, er verandert niets. Ze blijven mensen zonder opvattingen,
op de vlucht voor zichzelf, voor elke emotionele en morele verplichting, die alleen
door de dood tot elkaar komen.
Ruim tien jaar geleden introduceerde Aad Nuis in zijn bloemlezing Korte verhalen
uit de jaren zeventig de term ironisch realisme. Hij karakteriseerde daarmee de
hoofdstroom van de toenmalige literatuur. Huigen heeft van dit realisme veel geleerd.
Zijn beschrijvingen van Lasker, een failliete kruidenier die zijn vrouw Marga laat
zitten om met een zeer gefortuneerde en heuse Française aan de rol te gaan, van de
vreugdeloze promiscuïteit van Marga daarna met de twee vrienden Harry en
Suikertaart, van de merkwaardige pseudo-medische experimenten van Lörze, de
derde vriend, zijn ongetwijfeld ironisch bedoeld maar missen understatement om de
tragiek van die personages zichtbaar te maken. Als zij na vele, zogenaamd spannende
avonturen elkaar uiteindelijk weer ontmoeten in Spokane, een stad in het noordwesten
van Amerika, is er feitelijk niets veranderd. Lasker en Marga ‘groeien weer naar
elkaar toe’, Harry en Suikertaart vergeten hun overspelige activiteiten en Lörze blijft
de slimste vogel op wie niemand greep heeft. ‘De teneur werd die avond bepaald
door de vraag wat men nu eigelijk waard was. Men had niet het gevoel dat er
wezenlijk iets veranderd was...’ Iedereen is terug bij af, ook de lezer. Van
ontwikkeling is geen sprake, de personages blijven zo als ze bedoeld zijn: stripfiguren
die geen moeite hebben met tijd en ruimte, die altijd, vol lucht, zichzelf zijn en die
onveranderlijk spreken en denken in knullig Nederlands. Laskers borstkas ‘zwelde’,
hij heeft ‘contourloze dromen die van een kneedbare substantie leken te zijn’, zijn
ogen absorberen ‘als tampons het diffuus rode licht’ en zijn hersenen vullen ‘zich
met onreine hersenspinsels, die als verboden vruchten onder zijn schedeldak
ovuleerden.’ Wie daar niets aan overhoudt...
Ik heb dus nogal wat moeite met de goedkope en zwak uitgewerkte filosofietjes
van Huigen. Zijn personages laten mij koud, zijn stijl vind ik bombastisch. En in een
volgende roman moet hij in ieder geval de tientallen irritante zinnetjes vermijden die
onveranderlijk met ‘Ja,...’ beginnen. Een greep uit pagina 10 tot en met 14: ‘Ja, haar
eigen vertrouwde wereld’, ‘Ja, je moest wel een goed acteur zijn...’ ‘Ja. Lörze gedraagt
zich...’ ‘Ja, dat kon ze...’ ‘Ja, in Laskertje schemerde een theatrale persoonlijkheid..’
‘Ja wel, het moge duidelijk zijn...’ Zo gaat dat honderdvijftig pagina's door.
■

Gerrit Achterberg
Vervolg van pagina 3
dat deze poëzie vaak is, zich eigenlijk niet goed met een menselijk karakter lijkt te
kunnen verenigen. En toch heb je, na Hazeus biografie, het gevoel dat het ene
wonderbaarlijk op het andere past. Deels is dat een ontmythologiserend gevoel. De
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gedachte dat achter grote poëzie ook een groot mens of denker moet schuilgaan,
wordt er door weerlegd.
Achterberg was intellectueel gesproken zeker geen licht. Hij sprak, op Duits na,
geen vreemde talen, wist zich in proza niet goed uit te drukken, had geen kritisch
vermogen voor andere literatuur, las te hooi en te gras, was op ander cultureel terrein
(muziek, beeldende kunst) duidelijk onontwikkeld. Ook wordt hij ons zeker niet als
een prettige persoonlijkheid voorgesteld. Er hangt een wat boers floers over zijn
beeld, iets plomps en onaangepasts. Nog afgezien van zijn sterk agressieve neigingen,
die toch minstens in de buurt van psychopathie staan, valt zijn onvermogen op om
boete te doen. Achterberg heeft zich nooit schuldig gevoeld over de moord, en juist
dit element was voor de toeziende psychiatrische instanties een argument om zijn
terbeschikkingstelling eindeloos te verlengen. Men bleef, en niet ten onrechte blijkt
uit het incident van 1950, enigszins beducht voor recidive. Later beschouwde
Achterberg de vijf gedichten die hij aan het dochtertje van zijn hospita wijdde, als
voldoende genoegdoening voor het weesje. Hazeu verklaart dat gebrek aan concreet
schuldbesef uit een (door het calvinisme gevoed) overheersend gevoel van existentiële
schuld: ‘Nadat Achterberg dus ver voor 1937 zijn existentieel schuldig-zijn ook in
zijn poëzie had ondergaan, was het voor hem ná 1937 niet nodig nog eens schuld te
belijden over welke daad dan ook. De “geliefde” was in zijn poëzie al lang dood.
Een dode, schijnbaar onbereikbare liefde was voor hem inspirerender dan een levende.
Aan die houding veranderde door de concrete daad van 1937 niets.’ Moreel
overtuigend klinkt het niet.
Toch zijn het juist die onaangename en bezwarende kanten van Achterbergs
persoonlijkheid die mede de verklaring voor zijn grote dichterschap bieden.
Achterberg was monomaan, leefde met tal van obsessies en waar die op zijn poëzie
uitwerkten kregen ze een uniek resultaat. Zo lijkt bij voorbeeld juist zijn
on-ontwikkeldheid de oorzaak van zijn fascinatie voor vreemde, ‘moeilijke’ woorden
en uitdrukkingen uit niet-poëtische disciplines, waarmee hij zijn, én de Nederlandse
poëzie, uit een poëtisch isolement verloste. En zijn sociale onaangepastheid vindt
zijn weerslag in een onalledaagse kijk op zijn omgeving, die hij als het ware steeds
weer opnieuw wist te depersonaliseren en te abstraheren. Zo leverde zijn ontzag voor
encyclopedie, rubricering en kaartenbak, in het dagelijks leven moeilijk anders dan
als aberratie te zien, de poëzie een volkomen nieuw jargon. En zo wordt het ook
volkomen aanvaardbaar dat bij Achterberg tamelijk ernstige psychische defecten een
uiterst gelukkige, gesublimeerde rustplaats in zijn poëzie hebben gevonden. Er was
deze biografie voor nodig om dat wonderlijke verband tussen de afstandelijke poëzie
die we al kenden, en het onbeheerste driftleven dat we nog niet kenden, aan te tonen.
Dat men daarnaast nog een aardig beeld krijgt van bij voorbeeld de zwarte-kousenkerk
aan het begin van deze eeuw, de praktijk van psychiatrische behandeling in de jaren
dertig en veertig (het had geen haar gescheeld of ze hadden Achterberg, volgens toen
heersende inzichten, gecastreerd) en het literaire leventje na de Tweede Wereldoorlog,
is een prettige bijkomstigheid. Maar het voornaamste is dat een opvallend
onbeschreven blad opeens beschreven is, zonder dat men het gevoel heeft dat
Achterbergs leven zijn poëzie nu voortaan voortdurend voor de voeten zal gaan
lopen.
■
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De psychiatrische inrichting ‘Rhijngeest’ te Oegstgeest
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Van alles wat, maar van alles te weinig
Een onsamenhangende studie van Barbara Tuchman naar de
achtergronden van de Amerikaanse vrijheidsstrijd
Het eerste saluutschot De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek
door Barbara Tuchman Vertaling Rein van Essen en Tom van Son
Uitgever Fibula, 365 p., f 49,90
Chris van der Heijden
Barbara Tuchman is op dit moment vermoedelijk 's werelds meest gelezen historica.
Haar werk wordt voor groot geld verkocht, blijkbaar voor zoveel dat haar Nederlandse
uitgever bij dit laatste boek afhaakte en de vis aan een ander overliet. Tot voor kort
werd zij door academische historici genegeerd maar haar studie over de veertiende
eeuw bracht ook daar verandering in. Drie redenen waarom zij op handen gedragen
wordt, door lezers, uitgevers en collegae. Evenveel redenen om haar nieuwste boek,
pas enkele maanden geleden in het Amerikaans, nu ook in het Nederlands verschenen,
niet vriendelijker te bejegenen dan nodig is. En dan is maar één conclusie mogelijk:
Het eerste saluutschot is een zwak boek, zeker in vergelijking met de studie van een
Nederlandse historicus die een kleine tien jaar geleden verscheen, ongeveer hetzelfde
onderwerp behandelt maar minder aandacht kreeg dan het verdiende, beduidend
minder dan deze best-seller bij voorbaat van Barbara Tuchman.
Zwak is Het eerste saluutschot in de keuze van het onderwerp. De titel refereert
aan een schijnbaar minuscule gebeurtenis op 16 november 1776 toen een Amerikaans
schip door de Hollandse kolonisten van het Middenamerikaanse eiland St.-Eustatius
met saluutschoten onthaald werd. Dit was de eerste keer dat iets dergelijks gebeurde
en het werd door de Engelsen als stuitend ervaren. Met dit saluut werden de
Amerikaanse opstandelingen (de onafhankelijkheidsoorlog was in volle gang, de
gelijknamige verklaring pas enige maanden eerder aanvaard) door een buitenlandse
mogendheid immers als partners erkend en niet als ‘piraten’ of ‘rebellen’ zoals de
Engelsen hen zagen. St.-Eustatius zou in de komende jaren een cruciale rol spelen
in de oorlog tussen de Amerikanen en de Engelsen en het diplomatiek verkeer tussen
die laatsten en onze Republiek. Dat beschrijft Barbara Tuchman in het eerste, tweede,
vijfde en zevende hoofdstuk van haar boek. Had ze zich daartoe beperkt, had ze dat
kleine eiland als perspectief van die grote strijd genomen, dan was het onderwerp
duidelijk geweest. Maar dat doet ze niet. In het derde hoofdstuk vertelt ze (op
discutabele wijze) over de opkomst van de Republiek, in het zesde over de rivaliteit
tussen de twee belangrijkste zeemogendheden van het moment, diezelfde Republiek
en Engeland. Vanaf het achtste hoofdstuk verschuift het onderwerp geheel naar de
andere kant van de oceaan, naar de Onafhankelijkheidsoorlog zelf, om ten slotte
traditioneel te eindigen met de overwinning van de opstandelingen. Minstens drie
onderwerpen dus (het zijn er door de vele uitweidingen nog veel meer, maar goed),
waarvan één tot op zekere hoogte origineel (St.-Eustatius) en twee afgekloven als
het bot in een hondenasiel.
Daarom van alles wat maar van alles te weinig.
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Molshoop
Onevenwichtig is Het eerste saluutschot, ook omdat het reuzenpassen naast
damesstapjes zet. Soms gaat Barbara Tuchman met sprongen door de geschiedenis,
dan verwijlt ze weer zo lang bij details dat ongeduld onvermijdelijk wordt. Het is
voor het verhaal onbelangrijk dat het paard van Willem III in 1702 over een molshoop
struikelde, het is grof om in een boek met als ondertitel ‘De Amerikaanse
Vrijheidsstrijd en de Republiek’ het verlies van St.-Eustatius in enkele zinnen te
koppelen aan de Patriottenbeweging, die weer aan de inval van de Franse troepen in
1795 en dat feit aan de inlijving bij Frankrijk. Zou je deze afwisseling van snel en
langzaam hier en daar nog verrassend en een consequentie van die onduidelijke
onderwerpskeuze kunnen noemen, irritant wordt het wanneer dit alles gebeurt in een
aaneenrijging van onzinnige causaliteit, reisgidsjestaal, souffleursproza, halfzachte
modernismen, vreemde vergelijkingen en toverformules. Om met dat laatste te
beginnen. ‘Dat de coördinatie vlekkeloos verliep,’ schrijft Tuchman over de
samenwerking tussen de Franse troepen en de Amerikaanse opstandelingen bij de
slag om New York. ‘is ogenschijnlijk alleen aan een serie wonderen te danken.’ De
expansie van de Republiek in de zeventiende eeuw wordt ‘een raadsel’ genoemd ‘in
deze zin dat de grenzen van het menselijk kunnen nu eenmaal nooit geheel verklaard
kunnen worden’. Die Gouden Eeuw zelf heet een ‘onverklaard fenomeen’ en ‘de
moord op Willem de Zwijger sorteerde niet het door Filips gehoopte effect, want de
prins had de opstand een eigen levenskracht meegegeven’ (mijn cursivering).

Het eiland St. Eustatius waar het eerste saluutschot viel. Kopergravure (1782) van C.F. Bendorp,
een Hollandse kunstenaar.

Barbara Tuchman
RAND HENDRIX

Regelmatig vallen woorden en frasen die alleen in het boekje van die wanhopige
reisgids thuishoren die over het volgende plaatsje niet meer weet te melden dan dat
het plein wonderschoon is. Een goede opmerking van een Engels politicus wordt de
‘onthullendste Britse uitspraak van heel de oorlog’ genoemd. Aan het eind van de
achttiende eeuw ziet de Republiek er opeens heel anders uit: ‘De werkloosheid
verspreidde zich over de ene stad na de andere en tastte alle sectoren aan. Bedelaars
en zwervers verschenen op straat. De vroeger zo smetteloos geschrobde stoepen
waren nu vuil, glanzend gezeemde ruiten werden stoffig en weerspiegelden de hoge
groene bomen langs de grachten niet meer.’ Wat een onzin! Een belangrijke zeeslag
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vlak voor de inname van Yorktown ‘zou ook werkelijk het keerpunt van de oorlog
en misschien wel van de hele achttiende eeuw blijken te zijn’. Over de Hollandse
schilderkunst weet zij niet meer te melden dan wat kreten die ook in folders te vinden
zijn: Rembrandt. ‘meester der menselijkheid’. Vermeer, ‘vertolker van serene
perfectie’, Ruysdael en Hobbema. ‘uitbeelders van betoverende landschappen vol
lommerrijke bossen en zeilschepen’. Enzovoort.
Dan het souffleurproza, op één lijn te stellen met die ‘modernismen’ waarvan er
in elk hoofdstuk wel een paar voorkomen. ‘De zucht naar heerschappij is een oude
en onbedwingbare menselijke drift die in de praktijk bijna altijd destructieve gevolgen
heeft,’ vertelt Tuchman naar aanleiding van de expansieve drang van Lodewijk XIV.
Wanneer zij over de slechte betaling van soldij spreekt en de gebrekkige
staatsinkomsten daarvoor als verkaring geeft, last zij tussen het een en het ander twee
overbodige vragende zinnen in waarin zij de lezer nog eens toefluistert dat het toch
godgeklaagd onbegrijpelijk is dat die arme vechtende boeren zo slecht behandeld
werden. Elders: ‘In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, leren mensen soms
wel degelijk van de geschiedenis.’ ‘Het gevaar van zelfvoldaanheid,’ moraliseert
Tuchman met het aloude Amerikaanse cliché over de Engelsen, ‘is dat de bezitter
van deze eigenschap de neiging heeft de gebruiken en levensomstandigheden van
anderen als onbelangrijk af te doen.’ En meteen daarop trekt ze een van haar vele
vreemde vergelijkingen, in dit geval tussen China en Engeland. Die laatsten, zegt
ze, huldigden ‘iets minder uitdrukkelijk dezelfde opvatting, namelijk het gevoel dat
zij de maan waren die het tij van de wereldpolitiek bepaalde’. Maar daarmee gaat ze
wel voorbij aan een verschil tussen beide samenlevingen dat zo fundamenteel is dat
vergelijken ongerijmd wordt, namelijk tussen het gesloten en naar binnen gerichte
China en het expansieve Engeland.
Maar het meest stuitend van al is de wijze waarop Barbara Tuchman met de
causaliteit omspringt, dat altijd manke stokpaardje van de historicus dat alleen met
zijden handschoenen van stal gehaald mag worden. Na weer eens het verhaal verteld
te hebben dat het bij kinderen zo goed doet - over die Hollanders die toch maar
helemaal alleen land uit water maakten - vervolgt zij: ‘Door het werk van Genesis
te herhalen wisten de Hollanders dat zij andere mensen evenmin als de natuur hoefden
te vrezen en werden zij bezield met zelfvetrouwen. Daardoor waren zij, hoewel
weinig in getal en gevestigd op een hachelijk grondgebied, in staat in opstand te
komen tegen de heerschappij van Spanje... en de Tachtigjarige Oorlog met succes
te bekronen.’
Landaanwinning veroorzaakt moed veroorzaakt opstand veroorzaakt succes. Een
vreemdere reeks verklaringen is nauwelijks denkbaar. Of toch? ‘In de zeventiende
eeuw leidde het overschot aan energie tol een periode van spectaculaire uitbreiding
van handel en verkeer waarbij de Hollanders door hun natuurlijke aanleg en hun
methoden konden uitblinken en de status van grote mogendheid konden verwerven.’
Weinig goede woorden dus voor dit boek van de bewonderenswaardige historica
Barbara Tuchman. In mijn herinnering trapte zij nooit eerder in zoveel valkuilen.
Maar daar komt bij dat Het eerste saluutschot in de kast komt te staan naast Voorbeeld
in de verte van J.W. Schulte Nordholt, een voormalig Leids hoogleraar die bij het
grote publiek nauwelijks bekendheid geniet. Tuchman vermeldt de Amerikaanse
vertaling ervan ook in haar bibliografie en zegt dat zij ‘voor de behandelde periode
(van deze studie) verreweg het meest gebruik heeft kunnen maken’. Lezing ervan
had haar op andere gedachten mogen brengen, namelijk dat door het bestaan hiervan
haar boek overbodig wordt en dat zij zonder kennis van de Nederlandse taal en met
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als enige ‘bronnen’ het oude werk van Motley, Blok en enkele anderen, ja, dat zelfs
zij te hoog kan grijpen. Want Voorbeeld in de verte is niet alleen van hoge
professionele kwaliteit maar bovendien meeslepend geschreven, meesterlijk in zijn
beperking en intelligent in zijn analyse. Ik denk zelfs dat het het beste werk van een
Nederlands historicus van de afgelopen tien jaar is. Normaliter zou je zo'n vergelijking
dan ook niet mogen maken maar in dit geval - de beroemde Tuchman, hetzelfde
onderwerp, de regelmatig terugkerende klachten over de zwakke produktie van
Nederlandse historici - kan ik het niet laten. Het eerste saluutschot kan alleen gezien
worden als een flauwe afschaduwing van wat in Nederland veel eerder, veel beter
gedaan werd.
■
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Nooit meer een wit paard op de achtergrond
Het veranderde beeld van voetbalfoto's
Interland Het Nederlandse elftal 1911-1955 Inleiding Jan Mulder Uitgever
Focus/SDU, 107 p., f 49,90
Nico Scheepmaker
Op maandag 21 november 1988, de historische dag waarop het voetbalfotoboek
Interland met een inleiding van Jan Mulder gepresenteerd werd, hadden de dagbladen
in hun sportkatern weer menige voetbalactiefoto afgedrukt. De Volkskrant 7,
Algemeen Dagblad 7, De Telegraaf 11, Het Parool 15, NRC Handelsblad 1 (één? ja:
één!), Utrechts Nieuwsblad 13, Alkmaarsche Courant 10, Leeuwarder Courant 8,
Nieuwsblad van het Noorden 7, Leidsch Dagblad 8, PZC 4, Het Vrije Volk 6. Bij
elkaar 97 foto's waarop spelers in actie te zien zijn.
In zijn inleiding bij het tachtigtal foto's van het Nederlands elftal tussen 1911 en
1955 dat in Interland is opgenomen, schrijft Jan Mulder dat het de persfotografen in
deze jaren tachtig vooral gaat ‘om een kunstfoto, het liefst met twee spelers erop, in
verbeten duel over de grond of in de lucht. Elke maandag, jaren nu al weer, staat
deze foto op de sportpagina. Twee spelers die elkaar dwars zitten. En nooit meer zie
je een wit paard op de achtergrond of een zinken emmer.’
De hedendaagse sportfotografen geven een foto niet meer de kans zelf met een
ideetje te komen, schrijft Jan Mulder. Ze zijn panisch geworden voor ‘te ver af’. De
rustige toneelstukken in het strafschopgebied maken in de kranten plaats voor de
nervositeit van twee Adidasmannen in duel. ‘Wat wil jij dan. Van Raalte zwevend
naar de hoek?’ zei Frans Ensink van de Volkskrant eens tegen mij, toen ik weer eens
hardop verlangde naar een andere foto dan die twee bekende mannen, vervolgt Jan
Mulder. En Jans antwoord is dan: ‘Ja! Van Raalte zwevend naar de bovenhoek! Vier
Oranjeverdedigers en drie Rode Duivels kijken in spanning toe hoe het afloopt.’
Enzovoort...
En mijn antwoord is ook: Ja! Van Raalte zwevend naar de bovenhoek, want dat
kon hij, de keeper van Blauw-Wit, die de bal klemvast wegplukte uit die bovenhoek,
en de sportfotografen waren in die jaren vijftig niet te beroerd om dat voor de krant
vast te leggen. Maar mijn vraag is ook: waarom staat Herman van Raalte, die
inderdaad in het doel stond tegen de Belgen op 21 november 1948 (zijn enige
interland, ten onrechte!), dan niet plukkend in Interland 1911-1955? Plukte hij niet
in die wedstrijd 1-1?

Grootbeeldlens
Misschien was het nooddruft, waarom je toen veel vaker dan tegenwoordig de keeper
in beeld kreeg. Met de lange tengels van hun grootbeeldlens kunnen de fotografen
tegenwoordig elk duel op het middenveld in close-up in beeld brengen, zij hebben
hun grenzen verlegd van de rand van het doelgebied naar de middencirkel, en om
redenen die ook voor mij niet na te volgen zijn hebben ze tegenwoordig liever een
duel tussen twee spelers om de bal, dan een save van een keeper die de bal uit de
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bovenhoek plukt. Want het is waar wat Jan Mulder daarover schrijft, ik heb het voor
u nagerekend in bovengenoemde kranten. Op hoeveel van die 97 actiefoto's was de
keeper überhaupt te zien (ik zwijg van een bal uit de lucht plukken)? Het Vrije Volk
2, PZC 1, Leidsch Dagblad 2, Nieuwsblad van het Noorden 2, Leeuwarder Courant
3, Alkmaarsche Courant 3, Utrechts Nieuwsblad 3. NRC Handelsblad 1, Het Parool
3, De Telegraaf 3, Algemeen Dagblad 0, de Volkskrant 1.
Bij elkaar 24 keer. Er staan dus drie keer zoveel foto's zonder keeper in de krant
dan met keeper, terwijl het in het voetbal toch om de doelpunten gaat. En daar plegen
keepers nauw bij betrokken te zijn. Bovendien waren die met keeper nogal eens
dezelfde foto (een AC Milan-actiefoto met Marco van Basten en de Atalanta-keeper
in een grondduel), dat vertekent het beeld nog eens extra. Mooie saves van de keeper
heb ik helemaal niet gezien, meestal stonden of lagen de keepers er verslagen bij.
Welk beeld geeft nu de keuze die fotograaf Hans van der Meer en columnist Jan
Mulder maakten uit het fotoarchief van Spaarnestad? Van de actiefoto's laten er 44
de keeper zien, op 4 ontbreekt de keeper. De rest van de foto's toont elftallen in
elftalhouding, de toss, snapshots van de reservebank of het publiek, de elftallen die
het veld betreden en dergelijke. Je ziet een 25-tal keren de keeper (met meer of minder
succes) ook daadwerkelijk in actie, je ziet ook 20 keer een doelpunt scoren, met de
bal in het net of onstuitbaar op weg naar het doel.

Amsterdam 1951, Holland-België (5-4). Kraak constateert met ontzetting het derde Belgische
doelpunt

Bij die 97 actiefoto's in de kranten van 21 november was 12 keer sprake van een
doelpunt, maar in de meeste gevallen zag je of de bal niet of het doel niet of zelfs
beide niet en moest je de onderschriftenschrijver maar op zijn woord geloven.
Laten we hopen dat het fotoboek Interland in de Nederlandse sportfotografie
eenzelfde rol zal gaan vervullen als De negerhut van Oom Tom in de vrijmaking van
de Amerikaanse slaven, zodat we van onze persfotografen met hun veel snellere
apparatuur dan in de jaren 1911-1955 ook weer eens foto's te zien krijgen van de
zeldzame momenten in de wedstrijd: de bal in de touwen, de keeper die horizontaal
de bal uit de bovenhoek tikt. En dan graag met bal, met keeper en met bovenhoek!
Net als vroeger dus.
■

Pockets
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Een heilige van onze dagen, althans in de ogen van de heren James S. Denton en
Peter Schweitzer, is de scheidende president van de Verenigde Staten. Zij schreven
een bijna gênant bewonderende inleiding bij de door hen samengestelde bundel
Grinning With The Gipper (Atlantic Monthly Press, 117 p., f 21,70), die bestaat
uit gerubriceerde grappen en off the cuff opmerkingen die president Reagan tijdens
zijn ambtsperiode te pas en soms te onpas heeft gemaakt. Reagans humor blijkt niet
altijd even verheffend, maar hij komt af en toe gevat uit de hoek. Na de aanslag op
zijn leven bijvoorbeeld, toen een medewerker hem gerustellend kwam vertellen dat
alles in Washington normaal zijn gangetje ging. Reagan: ‘En wat doet je
veronderstellen dat ik daar blij mee zou zijn?’ Van bemoeienis met het leven van de
burger door een al te bedillerige centrale overheid moet Reagan niets hebben. Eén
van zijn opmerkingen hieromtrent: ‘Ik heb altijd gevonden dat de wijsheid en het
gezond verstand van de overheid werden samengevat op een bordje dat vroeger op
de Hoover-stuwdam hing. Dat luidde: ‘STAATSEIGENDOM, NIET
VERWIJDEREN’.
Een ander recent citatenboek is het Oxford Book Of Ages (Oxford University Press,
202 p., f 25,10), samengesteld door Anthony en Sally Sampson. De eerste is bekend
van The Changing Anatomy Of Britain. De veranderingen die de mens zelf
ondergaat tijdens het ouder worden komen in deze bloemlezing uitgebreid aan bod.
Voor iedere leeftijd van nul tot honderd is een apart hoofdstukje gemaakt. De citaten
komen voornamelijk uit de literatuur. Er is daarbij niet gezocht naar spectaculaire
aforismen. Veel van de citaten zijn sfeervolle stukjes, gelicht uit een groter betoog
of verhaal, en wat terloops van aard, hetgeen deze bundel aardiger maakt dan menige
soortgenoot.
Hemingway's passie voor het stierengevecht is bekend. Maar wist u dat Joyce Carol
Oates eenzelfde liefde koestert voor de bokssport? In On Boxing (Pan Books, 118
p., f 20,85) doet ze hiervan verslag. Het moet al op jonge leeftijd begonnen zijn, toen
haar vader haar meenam naar wedstrijden. Wat Oates fascineert is de lichamelijkheid
van het boksen. Die lichamelijkheid is een van de meest pure uitdrukkingsvormen
van mannelijkheid die zij kent. ‘De kampioen zwaargewicht is de gevaarlijkste man
op aarde, de meest gevreesde en de meest mannelijke. Zijn ideale partner is
waarschijnlijk de sprookjesprinses die als ze in haar spiegel kijkt het mooiste meisje
ter wereld ziet.’ Als Oates echter romantiseert, dan is dat de romantiek van het
werkelijkheid geworden sprookje: anekdotes, korte levensbeschrijvingen, waar
gebeurde voorvallen van ambitie, pijn, zweet en meedogenloosheid. En het eeuwige
geluk vindt niemand. Zelfs de grootste kampioen moet eens toegeven dat hij het niet
meer kan. Het boek is doorspekt met prachtige citaten van boksers. George Foreman:
‘Boksen is de sport waarnaar alle andere sporten streven.’ José Torres: ‘Wij boksers
begrijpen leugens. Wat is een schijnbeweging?’ Floyd Patterson: ‘Ik ben nooit knock
out geslagen. Ik ben buiten bewustzijn geweest, maar altijd op mijn voeten.’ De tekst
is verder geïllustreerd met een aantal wat smoezelige zwart-wit foto's, die er erg goed
bij passen. Je moet steeds goed kijken en er zijn geen onderschriften. Oates legt
evenmin weinig uit. Haar belangstelling voor machismo zal niet iedereen delen, maar
ze schrijft zo goed dat het geen moment verveelt. Ze kan lyrisch worden van alleen
al de bijnamen van boksers. En dat ze het louter voor het grote geld zouden doen,
zoals menige prof zelf stoer beweert? Daarvan gelooft de schrijfster niets. Dergelijke
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uitspraken horen bij de mannelijke bluf van het métier. Waar het dan allemaal wél
om gaat is het onderwerp van haar boek.
Een andere vrouw die over mannenwerelden heeft geschreven is Barbara Rogers. In
Men Only (Pandora, 283 p., f 29,25) geeft zij een beeld van allerlei formele en
informele verbanden die door mannen worden gedomineerd, zoals het leger, de
anglicaanse kerk, de beurs en de City, de internationale clubnetwerken van de
vrijmetselarij en Rotary, de privéscholen en universiteiten en de daaruit voortvloeiende
Old Boy-netwerken, maar ook sportverenigingen en cafés. Een deel van de door haar
beschreven clubs en genootschappen is helemaal niet voor vrouwen toegankelijk.
Het boek is dan ook voor vrouwen geschreven, om te laten zien wat achter de
schermen omgaat. Rogers heeft daarbij geen bezwaren tegen mannenorganisaties
voor sociale doeleinden (ze vindt zelfs dat mannen meer mannelijke vrienden zouden
moeten hebben: dat is goed voor ze), maar wel tegen verbanden die vrouwen uitsluiten
van toegang tot middelen of faciliteiten die hun kansen in de maatschappij zouden
vergroten. Het boek is helder geschreven en goed gedocumenteerd en leest in feite
als een serie tijdschriftartikelen.
Chinese Lives (Pantheon, 367 p., f 28,15) door Zhang Xinxin en Sang Ye, met nadere
bewerking door twee Amerikaanse redacteuren, draagt de wat pretentieuze hulptitel
‘Een Orale Geschiedenis van Hedendaags China’. Studs Terkel, pionier van de orale
geschiedenis in Amerika, schreef een kort voorwoord. Hijzelf had zich destijds laten
inspireren door de Zweedse antropoloog Jan Myrdal, wiens Report from a Chinese
Village (1962) was gebaseerd op gesprekken met vijftig dorpelingen. De cirkel is
met dit boek weer rond, want de beide Chinese interviewers kwamen op het idee van
een portrettengalerij van gewone mensen dankzij Terkels werk in Amerika. Chinese
Lives is fascinerend, niet zozeer door het exotische, maar juist door het herkenbare,
gewone. Een kapper, een cipier, een boekverkoper, een boef, een straatventer, een
postbode, een masseuse, goudzoekers, studenten, reünisten, een crematoriumbediende,
mannen en vrouwen, als een geschreven totoboek. Zhang en Sang moeten goede
interviewers zijn, want men spreekt vrijuit. Er is de laatste tijd veel over China
gepubliceerd, maar dit is China van binnen uit.
NIEK MIEDEMA
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Geen standpunten, geen moraal, geen diepgang
Boven de grond in Washington en New York Berichten uit een nieuw
Amerika door H.M. van den Brink Uitgever Meulenhoff, 144 p., f 16,90
Ad van Iterson

Diana Vreeland

Ronald Reagan, Andy Warhol en Diana Vreeland. Zij zijn de hoofdpersonen in
Boven de grond in Washington en New York, negen beschouwelijke reportages van
H.M. van den Brink. De bijpersonen - Edward Koch, Oliver North, Ronnie Cutrone,
Mark Kostabi, om er een paar te noemen - zijn navolgers, kopieën of jonge versies
van de grote drie. Te zamen, hoofd- en bijpersonen, symboliseren zij het Amerika
van de jaren tachtig. Al hun verschillen ten spijt, hebben ze in Van den Brinks ogen
een paar dingen gemeen: geen standpunten, geen moraal, geen diepgang. Zij vormen
‘een bestuurlijke en culturele elite die consequent de voorkeur is gaan geven aan
vorm boven inhoud, aan schijn in plaats van wezen.’
H.M. van den Brink, chef van het Zaterdags Bijvoegsel van NRC Handelsblad, is
ruim anderhalf jaar voor die krant correspondent geweest in de Verenigde Staten.
Zijn standplaatsen waren Washington en New York. Daar heeft hij voor een belangrijk
deel ‘boven de grond’ vertoefd in de nabijheid van de rijken en machtigen. Over hen
(Reagan, Koch) gaan de beschouwingen in dit boekje én over de groep mensen die
‘na decennia van obstinate afwezigheid’ eveneens hun nabijheid heeft opgezocht:
schrijvers, kunstenaars en ontwerpers (Warhol, Vreeland, Kostabi). Niet, zoals Van
den Brink, om kritisch over deze rijken en machtigen te oordelen, maar om zich te
kunnen koesteren in de warme glans van weelde en invloed. Van den Brink: ‘Dit
verklaart waarom onder een president die een kapitalisme bepleit dat zo min mogelijk
wordt gebreideld door sociaal besef, de kunsten bloeien als nooit tevoren.’
Een goed voorbeeld van het vorm-boveninhoud en schijn-in-plaats-van-wezen is
de opkomst van USA Today. Dit meest gelezen en snelst groeiende dagblad kent als
richtlijn: gebruik nooit woorden wanneer iets ook in een beeld is te vangen. Ter
redactie wordt bijna een uur vergaderd over de foto op de voorpagina en tien minuten
over het tekstuele gedeelte. Het is immers deze foto-voorop die de lezers moet
verleiden de krant aan te schaffen. Een andere richtlijn luidt: een Amerikaanse
beroemdheid krijgt altijd voorrang boven een buitenlands staatshoofd. Een derde:
waar ook maar enigszins mogelijk de positieve kanten van het nieuws naar voren
halen. ‘Wij beleren niet, wij reflecteren,’ zegt hoofdredacteur Ron Martin. ‘Wij zijn
een spiegel waarin Amerika zichzelf herkent.’ Ook de New York Times en de
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Washington Post zullen rekening met hun lezers moeten gaan houden, meent Martin
en roept dreigend uit: ‘Het zijn moderne tijden, heren!’
De spectaculaire ommekeer in waardering voor Oliver North. ‘de kekke kolonel’,
moet in hetzelfde licht worden gezien. De ‘jonge, soldateske versie’ van Reagan
werd niet populair om wát hij zei tijdens de tv-verhoren, maar om hóé hij het bracht.
En Van den Brink conludeert: ‘Oliver North liet zien dat zelfs aan het licht gebrachte
feiten die tot algemene verontwaardiging hadden geleid, gemakkelijk konden worden
overspeeld door een aansprekende persoonlijkheid met een uitgekiende presentatie.’
Afgelopen zomer nog, toen de Olliemania al weer een tijdje voorbij was, waren op
de Republikeinse conventie de speldjes en vaantjes met ‘Ollie North for president’
het eerst uitverkocht.

Parfum in première
Musea in het nieuwe Amerika zijn niet langer stoffige tempels. De deuren zijn
wagenwijd opengezet voor de commercie (lees: schone schijn). Het pas geopende
National Museum of Women in the Arts in Washington valt eerder op door zijn
architectuur en faciliteiten dan door de kwaliteit van de collectie. De feestzaal is
groter dan de ruimte voor de kunst. Er kunnen meer dan vijfhonderd gasten tegelijk
in het museum dineren. Er wordt voortdurend gebroed op manifestaties waarin, zoals
het wordt genoemd, ‘het commerciële en het museale harmonisch samengaan’. Zo
heeft modehuis Givenchy er een nieuw parfum in première laten gaan, een gebeurtenis
die door de museumstaf werd begeleid met een tentoonstelling over de ontwerpen
van de couturier. Als er maar veel bezoekers komen. ‘Eerst worden de drempels
geëgaliseerd en daarna in één moeite door de kunst zelf,’ schrijft Van den Brink
somber. ‘De werving die moest attenderen op alles van waarde binnen de muren van
het museum, vervangt die waarde en laat zich zelf in het museum bewonderen.’

Andy Warhol

‘Fake it! Fake it!’ luidt Diana Vreelands motto, want ‘de werkelijkheid is wat je
wilt dat die is’. De voormalige damesbladenredactrice leidt de kostuumafdeling van
het Metropolitan Museum in New York. Met haar connecties in de modewereld weet
zij tonnen sponsorgeld los te krijgen. Wat de produktie van auto's voor de jaren zestig
was en de produktie van computers voor de jaren zeventig is de mode-industrie voor
dit decennium: een tak van bedrijvigheid met gigantische omzetten en winsten. Van
den Brink: ‘De namen van de modemandarijnen vormen een nog enigszins betaalbare
schakel tussen het leven van gewone mensen en de stijl die hoort bij rijk en beroemd.
Een andere verklaring is er niet voor hun succes.’
Vreelands motto had ook dat van de mijnwerkerszoon Andrew Warhola, beter
bekend als Andy Warhol, kunnen zijn. Van den Brink schetst diens bluf- en
imitatiecarrière, geeft en passant bewonderaar Wim Beeren er van langs en moet tot
de treurige slotsom komen dat hij de meest invloedrijke kunstenaar van deze tijd is
- niet door de stijl van zijn werk, ‘als er al zoiets bestond’, maar door zijn opvattingen
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omtrent het kunstenaarschap. Dat beamen ook jonge toonaangevende schilders als
Ronnie - ‘Art is the rock “n” roll of the eighties’ - Cutrone en Mark Kostabi van
Mark Kostabi Inc. ‘Andy wilde alleen maar reflecteren, een spiegel zijn. Geen visie
ergens aan toevoegen, geen moraal. Daarom is hij ook zo'n groot kunstenaar
geworden. Hij was niet elitair,’ zei Cutrone tegen Van den Brink en merkte op dat
zo'n man als Van Gogh het in het New York van vandaag nooit had gered. Kostabi
wiens (niet zelf vervaardigde) werk door onder anderen Sylvester Stallone wordt
verzameld, zegt over Warhol: ‘Ik zet zijn werk voort, maar op een nieuwe wijze.’
Net als Warhol is Kostabi tevens acteur. ‘Maar wanneer hij in een reclamefilmpje
optrad, was het altijd in een zwijgende rol, terwijl ik spreek. Beiden zeggen we niks,
maar ik gebruik er woorden bij.’
Het middelpunt van dit exclusieve glitterfeest van de jaren tachtig blijft toch de
president zelf. Die vriendelijke, maar onbekwame man, ‘wandelend en wuivend op
weg naar een wentelwiek’. De man die van elke lastige vraag werd afgeschermd,
bijvoorbeeld met behulp van de engine drown out technique, zoals journalisten het
noemen. Zodra Reagan in de deuropening van het Witte Huis verschijnt, moet de
piloot de motor starten. Daardoor lukt het de verslaggevers niet of nauwelijks hun
vragen boven het geronk uit te schreeuwen. Reagan hoort hen niet, of doet alsof hij
hen niet hoort. Maar het land ziet hem 's avonds op tv wèl lopen en glimlachen en
van het geronk horen ze niets, want dat is weggedraaid. Het oogt open en toegankelijk,
maar dat is het niet. Zijn adviseurs zitten er niet mee. Alleen beelden tellen, is hun
redenering. En zij creëerden ‘een televisiepresidentschap dat steeds gewiekster
inspeelde op een cultuur die al jaren bezig was het gedrukte woord te vervangen door
het eendimensionale beeld’.
‘That shining city on the hill,’ noemde Reagan de Amerikaanse samenleving bij
herhaling. Het is een citaat, maar zoals zo vaak bij Reagan, een citaat dat niet klopt.
‘Shining’ hoort er niet in. Van den Brink: ‘Het woord “glanzend” is een veelzeggende
toevoeging uit de jaren tachtig, uit Ronald Reagans tijdperk waarin schijn het wezen
werd van de publieke moraal.’
Boven de grond in Washington en New York is een verontrustend, maar zeer gaaf
geschreven boekje. Daardoor lees je het met zowel grimmige instemming als groot
genoegen.
■
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‘De belangrijke dingen in het leven hebben geen betekenis’
De subtiele fin de siècle-verhalen van Peter Altenberg
Gesammelte werke in Fünf Bänden Band 1: Expedition in den Alltag,
Gesammelte Skizzen 1895-1898 Band 2: Extrakte des Lebens, Gesammelte
Skizzen 1898-1919 Bezorgd door Werner J. Schweiger Uitgever: Löcker/S.
Fischer Band 1: 389 p., f 76,- Band 2: 487 p., f 89,10
Wil Rouleaux
Toen Peter Altenberg in 1896 debuteerde was hij geen veelbelovend talent meer,
maar een zevenendertigjarige bohémien die in Wenen bekendheid genoot als recitator
in koffiehuizen en tapperijen. Geboren was hij in 1859 als zoon van een rijke joodse
koopman. Na enkele jaren vruchteloos medicijnen en rechten te hebben gestudeerd,
en na een korte loopbaan als leerling in een boekhandel, koos hij definitief voor een
leven op de bonnefooi. Hij bewoonde tot aan zijn dood een klein hotelkamertje in
het hart van Wenen en voorzag aanvankelijk in zijn levensonderhoud door de verkoop
van zelfgemaakte halssnoeren en exquise sigaretten, waarvoor hij bij de autoriteiten
zelfs een zogenaamde ‘Hausiererschein’ had verworven. Met zijn oudmodische
kostuums, knijpbril en Nietsche-snor, en vooral met zijn humoristische en
opvoedkundige toespraken moet hij al voor zijn debuut als schrijver een legendarische
verschijning zijn geweest. Peter Altenbergs literaire doorbraak, gepaard met hoge
oplagecijfers alsook buitenlandse vertalingen, vermocht zijn zwerversbestaan niet
wezenlijk te veranderen. Consumpties betaalde hij liefst met handgeschreven
gedichten en de talrijke ontwenningskuren die hij in zijn tweede levenshelft moest
ondergaan werden opgebracht door zijn literaire vrienden. Toen hij in 1919 stierf
liet P.A., zoals hij kortweg werd genoemd, tot ieders verbazing echter een voor die
tijd aanzienlijk vermogen na van honderdduizend Oostenrijkse kronen, die
testamentair ten goede kwamen aan een fonds voor noodlijdende kinderen.
Wie ich es sehe heette Peter Altenbergs opzienbarende debuut; de klemtoon diende
volgens de schrijver niet op het tweede maar op het laatste woord te liggen. Dit boek
bestaande uit prozagedichten, lyrische schetsen en aforismen zou van de dertien
werken die Altenberg tijdens zijn leven het licht deed zien het succesvolste blijken
en het beleefde praktisch ieder jaar een herdruk. Hugo von Hofmannsthal bracht
meteen na het verschijnen ervan een fraai tribuut aan Altenberg in de vorm van een
lange recensie. Dit artikel, dat tot het fijngevoeligste behoort dat er tot op de dag van
vandaag over Altenberg is geschreven, en dat onder de titel Ein neues Wiener Buch
in Hofmannsthals verzamelde werk is opgenomen, begint als volgt: ‘Er is een nieuw
boek, een soort boek. Ik weet niet precies wat het voor een boek is. Het is helemaal
volgestopt met kleine verhalen, als een fruitmand. Er staan misschien honderd kleine
verhalen in. Ik kan moeilijk zeggen wat voor verhalen. (...) Ze hebben een eigen
toon: een vrouwelijke, een kinderlijke, een merkwaardige toon. (...) Het is echt
Weens.’ Hofmannsthal was niet de enige onder de toenmalige literaire kopstukken
die de loftrompet over Altenberg stak. Rainer Maria Rilke bijvoorbeeld bewonderde
zijn subtiliteit en poëtische vermogen, terwijl Karl Kraus, die levenslang Altenbergs
beste vriend zou blijven, zijn oorspronkelijkheid en durf roemde. Later, toen
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Altenbergs ster alweer enigszins begon te verbleken, vergeleek Musil hem met
Baudelaire, en Thomas Mann sprak nog in 1920 van ‘Liebe auf den ersten Laut’ voor
deze merkwaardige proza-poëet.
Toen Peter Altenberg in 1919 stierf was gelijktijdig de Habsburgse
dubbelmonarchie ter ziele en in het nieuwe Oostenrijk was de belangstelling voor
deze typische fin de siècleschrijver nog maar gering. Dit zou eigenlijk ruim een halve
eeuw zo blijven, want in de jaren dertig was P.A. uiteraard taboe en ook na de Tweede
Wereldoorlog was zijn naam lange tijd vrijwel onbekend. Pas in de jaren zeventig,
toen de belangstelling voor het Weense fin de siècle overal sterk begon toe te nemen,
werd ook Peter Altenberg herontdekt. Dit resulteerde in enkele bloemlezingen uit
zijn werk die critici en kenners naar meer deden verlangen en sommigen zelfs naar
een uitgave van het complete werk. Aan deze laatste wens is recentelijk gehoor
gegeven: Peter Altenbergs oorspronkelijke Duitse uitgever Fischer heeft samen met
de Oostenrijkse uitgeverij Löcker een vijfdelige uitgave van het verzamelde werk
aangekondigd, waarvan inmiddels de eerste twee delen zijn verschenen.

Schoenendoos
Deze nu verschenen delen zullen straks tevens de twee belangrijkste blijken te zijn.
Ze bevatten namelijk Altenbergs zo waardevolle en door iedereen gewaardeerde
prozagedichten en schetsen uit onderscheidenlijk de jaren 1895-1898 en 1898-1918.
In de overige drie delen zullen zijn meer journalistieke beschouwingen over kunst
(toneel, variété, literatuur en beeldende kunst) verschijnen alsook zijn autobiografische
werk. Strikt genomen zijn zelfs de nu verschenen twee eerste delen niet van gelijk
niveau. Altenbergs artistieke hoogtepunt lag ongetwijfeld in de eerste jaren van zijn
loopbaan: behalve de magistrale debuutbundel Wie ich es sehe behoorde Ashantee
(1897) en Was der Tag mir zuträgt (1901) daartoe. Vanaf 1905 begon hij zich steeds
meer te herhalen en werd zijn discipline geringer wat vaak in een goedkoop
feuilletonisme uitmondde. Altenberg zelf was trouwens de eerste om toe te geven
dat zijn werk niet allemaal even waardevol was. Hij schreef iedere dag wel iets,
stopte alles in een schoenendoos, die hij een keer per jaar aan zijn uitgever toestuurde
met de opdracht ‘den Mist auszuklauben’.
Altenbergs vroege werk staat als gezegd echter nog bijna constant op hoog niveau
en vooral de eerste van de twee nu verschenen banden is dan ook een uitgave van
groot literair gewicht. Zeker als men bedenkt dat dit vroege werk curieus genoeg in
de laatste halve eeuw nooit integraal is herdrukt. De tientallen schetsen en verhalen
uit Expedition in den Alltag, zelden langer dan twee à drie bladzijden, zijn ontleend
aan het alledaagse leven van het Weense fin de siècle. Altenberg schrijft net zo
gemakkelijk over kelners, koetsiers en prostituées als over een theevisite in de hogere
kringen of over de bezitters van een dure operaloge.
Frans Kafka, ook al zo'n bewonderaar van deze schetsen, oordeelde over hem:
‘Peter Altenberg is een genie der nietigheden, een merkwaardige idealist die het
schoons van de wereld als sigarettepeuken in de asbakken der koffiehuizen aantreft.’
Deze typering zal Altenberg zeker welgevallig zijn geweest, en vooral het woord
‘nietigheden’ is erg treffend. In een van de vele literaire credo's waarmee zijn werk
is doorspekt - de tekst uit 1909 heet significant genoeg ‘Kleinigkeiten’ - belijdt hij
zijn afkeer van grote thema's: ‘De belangrijke dingen in het leven hebben geen enkele
betekenis! Ze zeggen, ze verkondigen ons niet meer van het bestaan dan we zelf al
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weten! Want in de grote nood functioneren allen hetzelfde! Slechts in de details zijn
de grote verschillen aan te treffen!’
Peter Altenberg mag dan veel over de - schijnbaar - kleine dingen in het leven
hebben geschreven, bovenal is hij toch de beschrijver van gevoelens, van subtiele
zieleroerselen. Ja, Altenberg is, meer nog dan zijn landgenoten Rainer Maria Rilke
en Hugo von Hofmannsthal, een nadrukkelijke exponent van de rond 1900 zo gretig
beleden gevoelscultus. Zijn aandacht gaat, vooral in zijn beste werk, uit naar datgene
wat moeilijk mededeelbaar is en wat vaak tussen de regels staat. Dit laatste maakt
het lezen van Altenbergs beste werk niet altijd even makkelijk: veel wordt verzwegen
en slechts weinig direct uitgesproken.

‘Extract-theorie’
‘Wat men wijselijk verzwijgt is artistieker dan wat men aan kletserij uitkraamt,’ zo
oordeelde Altenberg. Voor de vorm van zijn schetsen had hij zelfs een eigen theorie
ontwikkeld, die onder de naam ‘Extrakt-Theorie’ bekend is geworden. In Was der
Tag mir zuträgt uit 1901 bracht hij zijn poëtica als volgt onder woorden: ‘Zijn mijn
kleine zaakjes literatuur? Allerminst. Het zijn extracten. Levensextracten. Het leven
van de ziel en van de toevallige dag, op 2-3 bladzijden ingedampt, van het overbodige
bevrijd. (...) Ja, ik houd van de “verkorte vorm”, de telegramstijl van de ziel! Ik wil
een mens in één zin beschrijven, een belevenis van de ziel op één bladzijde, een
landschap in één woord!’ Altenberg was voor de vorm van zijn gecomprimeerde
schetsen in de leer gegaan bij de Franse symbolisten, bij de vertegenwoordigers van
het prozagedicht als Baudelaire, Rimbaud en Verlaine. Zijn eigen schetsen zou men,
met hun geraffineerde gebruik van metaforen, herhalen, alliteraties en klinkerrijm,
eveneens nog het beste als prozagedichten kunnen betitelen. Althans zijn vroege
schetsen, want gaandeweg verslapte zijn artistieke energie en na ongeveer 1905 werd
bij hem het gracieuze prozagedicht meer en meer vervangen door private anekdotes
en door het aformise.

Peter Altenberg

Altenberg was in het begin van de eeuw in de ban geraakt van de sterk opkomende
reformbeweging, die ten dele een reactie was op de onnatuurlijkheid van het fin de
siècle. Terwijl zijn vriend Adolf Loos polemiseerde tegen ornamentiek en decoratie
binnen de architectuur, brak hij zelf een lans voor eenvoud en natuurlijkheid binnen
het leven van alledag. Zijn boeken werden, uiterlijk vanaf het in 1906 verschenen
Prodromos, meer en meer gelardeerd met adviezen en voorschriften betreffende
gezonde voeding, kleding en slaap, ja zelfs de weldaad van de sportbeoefening liet
hem niet onberoerd. Altenbergs met verve (en met de nodige humor) gepresenteerde
gezondheidsleer kan grotendeels worden opgevat als een soort anti-decadent
programma, als een poging om zijn door alcohol en slaapmiddelen aangetaste
organisme weer enigszins in het gareel te brengen. Veel resultaat heeft deze poging
niet gehad, want de steeds eenzamer wordende dichter moest in zijn laatste tien
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levensjaren talrijke ontwenningskuren ondergaan. De voormalige stamgast van de
Weense literaten-koffiehuizen werd een habitué van de lokale zenuwinrichtingen.
Zijn werk bereikte daarbij nog slechts incidenteel het vroegere niveau, al schreef hij
daarentegen juist in deze tijd weer veel van zijn vaak weergaloze en onvergetelijke
aforismen. Dit bijvoorbeeld: ‘Die Kunst ist die Kunst, das Leben ist das Leben, aber
das Leben künstlerisch zu leben, ist die Lebenskunst.’
Het nu verschijnende verzamelde werk in vijf delen betekent de definitieve
rehabilitatie van een schrijver die misschien niet een van de grootste, maar zeker een
van de oorspronkelijkste en zonderlingste figuren uit de Duitse literatuurgeschiedenis
genoemd mag worden. Een schrijver bovendien die men met zijn innemende en
geheel eigen combinatie van fijnzinnigheid, weemoed, humor en koketterie ook veel
Nederlandse lezers toewenst.
■

Brieven
In haar rubriek Ter zake in VN's Boekenbijlage van 26 november signaleert Diny
Schouten twee gevallen van auteursrecht-ontduiking, bij toeval ontdekt op de
boekenafdeling van de Hema. In één geval gaat het om een voorwoord van Martin
Koomen in een speciaal door Loeb voor de Hema vervaardigde Sherlock
Holmes-uitgave waarvoor aan Koomen geen licentierechten zouden zijn betaald.
Peter Loeb deelt Diny Schouten desgevraagd mee dat hij Koomen destijds f 1500,of f 2000,- heeft betaald - ‘dat herinner ik me niet meer precies’ - en suggereert dit
bedrag royaal genoeg te achten. In feite heeft Koomen echter aan die eerste transactie
niet meer dan f 750,- overgehouden; ik weet dit zo zeker omdat ik als literair agent
een bemiddelende rol heb gespeeld bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen
Loeb en Koomen in 1982. Voor mijn aandeel daarin kwam ik met Koomen een
bedrag overeen van f 250,- zodat een simpel rekensommetje leert dat ik van Loeb in
totaal f 1000,- ontving, waarvan dus driekwart voor de auteur was bestemd. Door
hogere bedragen te noemen lijkt Loeb weliswaar minder krenterig dan Bzztôh (die
niet meer dan f 100,- wilde uittrekken voor een voorwoord van Maarten 't Hart, aldus
Loeb), maar hij stelt mij daarmee tevens en ten onrechte in een dubieus daglicht
tegenover de auteur: ik daag Loeb dan ook uit te bewijzen dat hij mij in 1982 meer
dan f 1.000,- heeft betaald. Overigens zouden behalve aan de Hema ook bezoeken
aan de Bruna-winkels, de Boekenclub-showrooms en de witte-ramsjboekwinkels
zeer lonend voor auteurs, vertalers en schrijvers van voorwoorden kunnen zijn. In
Engeland en Amerika doen litaire agenten dagelijks een dergelijke ronde. De noodzaak
hiervan begint in Nederland eindelijk heel langzaam door te dringen.
Amsterdam
Erik Lankester
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Tweehonderdvijftig woorden per kwartier
Het ambachtelijke schrijverschap van Anthony Trollope
Een autobiografie door Anthony Trollope Vertaling Tinke Davids Uitgever
De Arbeiderspers, Privé-domein, 337 p., f 49,50
Trollope and character door Stephen Wall Uitgever Faber and Faber,
397 p., f 72,30 Importeur Nilsson & Lamm
Atte Jongstra
Een van de treffendste zinnen uit A Short History of English Literature (1920) van
de Schotse hoogleraar George Saintsbury betreft de Victoriaanse veelschrijver
Anthony Trollope (1815-1882). Saintsbury noemt Trollope ‘een immens vruchtbaar
schrijver, die enige tijd zeer populair was, zij het niet tot aan zijn dood, en die
sindsdien nogal ondergewaardeerd is, misschien wel nooit op zijn juiste waarde is
geschat, noch door goede critici hoog zal worden geschat, maar die vroeg of laat
zeker door dezelfde critici zal worden erkend als een interessant en buitengewoon
typerend auteur.’ Immens vruchtbaar was Trollope zeker. In zijn Een autobiografie
zegt hij het ook herhaaldelijk zelf: ‘Ik denk dat de omvang van mijn literaire prestaties
groter is dan die van enige andere nog levende schrijver in Engeland.’ In zijn
memoires zien we Trollope immer onverstoorbaar achter zijn schrijftafel zitten, thuis,
in de trein, of in de hut van een zeeschip, kalm doorschrijvend aan de
tweehonderdvijftig woorden die hij per kwartier haalde. In zijn manuscripten
veranderde hij niet veel, het kon bijna in eerste versie gezet worden. Waar het
schrijven bij Flaubert een wanhopige worsteling is met de chaos in de wereld en de
taal, een strijd op leven en dood om de juiste zin en het juiste woord, was het bij
Trollope een gestage arbeid, een dagtaak op regelmatige uren, als bij de schoenmaker
die weet hoeveel tijd hem de zool gaat kosten, hoeveel hakken hij in een uur kan
vernieuwen, en hoelang hij doet over het maken van een paar luxe rijlaarzen. Waar
hij ook was, hij leek zich te kunnen afsluiten voor zijn omgeving om samen met zijn
karakters in een fictionele wereld te leven, een wereld die slechts het ritme had van
zijn zinnen en het tempo van zijn verhaal. En als Trollope een roman af had, kon hij
de volgende dag de zool van een nieuwe snijden: ‘Als ik mezelf drie maanden
ledigheid had gegund tussen twee boeken door, zou dat ze niet beter hebben gemaakt.’
Wachten op de ‘goddelijke inblazing’ deed Trollope bepaald niet: ‘Ik heb wel eens
gehoord dat het beste hulpmiddel voor het schrijven van een boek een stuk
schoenmakerspek op mijn stoel was. Ik geloof zeer zeker meer in het
schoenmakerspek dan in de inspiratie.’ Het schrijven werd door hem als een ambacht
beschouwd, met een even lange leertijd als bij elk ander ambacht: ‘De schrijver moet
heel veel leren, en wanneer hij dat allemaal geleerd heeft, moet hij zich de gewoonte
aanwennen het geleerde met gemak te gebruiken.’ De enige manier om dat te kunnen
doen was wat hij noemt ‘de gewoonte van de vlijt’. Hij stond elke ochtend om half
zes op, en schreef zijn vaste hoeveelheid woorden voor het ontbijt. Een dergelijke
vlijt werd in het derde kwart van de negentiende eeuw hoog geschat, ook al suggereert
Trollope dat men zijn sterk op kwantiteit gerichte ambitie wel eens ‘onwaardig’ zou
kunnen vinden. Wie bijvoorbeeld toentertijd de hoog geschatte werken van Samuel
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Smiles (1811-1904) leest, vindt daarin voortdurende lofzangen op de vlijt. In de in
1874 verschenen Nederlandse bewerking van Smiles' Character (1871) vond ik een
groot aantal schrijvers om hun noeste vlijt geprezen. Smiles is van mening dat die
werkdrift wordt gestimuleerd door een vaste, ‘maatschappelijke’ werkkring, met
daarnaast het schrijven als tweede beroep. Hij somt vele auteurs op die volgens hem
door een ‘praktische’ betrekking het contact met de werkelijkheid wisten te bewaren,
en schrijft dan: ‘Met uitzondering van een enkel buitengewoon genie heb ik nooit
iemand en vooral geen enkel geniaal man gekend, die gezond en gelukkig leefde
zonder een beroep te hebben, d.w.z. eene bepaalde en regelmatige bezigheid [...].’
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Omslagen van enige van zijn romans

Het Engelse postwezen
Ook Trollope komt in Smiles' rijtje van ‘uitstekendste schrijvers van den
tegenwoordigen tijd’ met nevenbetrekkingen voor. In zijn Autobiografie doet Trollope
daar ook zelf uitgebreid verslag van als hij zijn bemoeienissen met het Engelse
postwezen beschrijft, waarin hij als eenvoudig en miskend klerk begon, maar allengs
opklom tot een topambtenaar die naar het buitenland wordt gestuurd voor het afsluiten
van internationale postverdragen. Trollope kijkt met tevredenheid op zijn postale
loopbaan terug. Hij vindt dat hij enkele belangrijke verbeteringen in het internationale
postverkeer op zijn conto mag schrijven, en verheugt zich in het feit dat hij een
belangrijke bijdrage heeft geleverd in de landelijke invoering van de brievenbus.
Vooral zijn onconventionele omgang met alle mogelijke postkantoorhouders en
klagende clientèle herinnert hij zich met genoegen, hij weet op gelijke voet met hen
om te gaan en op die manier veel problemen op te lossen.
Ook met zijn romanfiguren verkeerde Trollope op gelijke voet. Wie Stephen Walls
- overigens weinig bevlogen - studie Trollope and character leest, vindt dat omstandig
uiteengezet. Het boek bevat uitgebreide samenvattingen van handelingen en
personages in alle eenenvijftig werken die Trollope schreef. Uitgangspunt is het
essay dat Henry James in 1888 schreef. James had Trollope op de boot naar Amerika
ontmoet en had deze ‘romanmachine’ aan het werk gezien. Hij zegt in zijn essay dat
hij Trollope te weinig ‘artiest’ vond. Deze smeerde zijn talent te veel uit vond hij en
nam ten onrechte genoegen met de beperkingen van zijn materiaal. Wall noemt James'
stuk weliswaar een ‘masterly essay’, maar verschilt met hem van opvatting. Hij
constateert op grond van Trollopes Autobiography, mijns inziens terecht, dat Trollope
niet - zoals James beweerde - zijn talent misbruikte, maar iemand was die willens
en wetens voor ‘breed-realistisch’ werk had gekozen, en uiteindelijk zo met zijn
personages vergroeid was geraakt dat hij ze nauwelijks meer los kon laten: hij zweefde
als artistiek schepper niet langer boven de door hem geschapen wereld, maar maakte
er deel van uit. Als een roman af was, was hij zo benieuwd hoe het verder ging met
zijn personages, dat hij ze in het volgende boek opnieuw liet optreden. Een van de
anekdoten in Trollopes Autobiography toont die merkwaardige gehechtheid aan de
eigen schepselen. Als Trollope in zijn club twee geestelijken hoort klagen over die
‘vervelende Mrs. Proudie die maar terug blijft komen’ in zijn romans stapt hij op het
tweetal toe en zegt: ‘Wat Mrs. Proudie betreft, die vermoord ik nog voor het
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weekeind.’ Hij voegde de daad bij het woord, maar zegt deze ‘karaktermoord’ nog
vaak te hebben betreurd: ‘Ik heb me nooit van haar kunnen losmaken en leef nog
vaak in gezelschap van haar geest.’
Trollope is geen schrijver die als Multatuli in Max Havelaar zijn personages aan
de kant schuift om zelf het woord te nemen. Zijn persoonlijke stem klinkt door de
kelen van zijn personages, al zijn opvattingen vinden we weerspiegeld in hun
uitspraken. In Trollopes werkelijkheid is het niet de schrijver die aan de touwtjes
trekt, het is de werkelijkheid zelf die de personages bestuurt. Een schrijver kan
volgens Trollope nooit een hoog werkelijkheidsgehalte bereiken, als hij geen innige
band met zijn personages kan opbouwen, als hij ‘die denkbeeldige personages niet
zelf kent, en hij kan ze nooit goed leren kennen tenzij hij met hen kan leven in de
realiteit van een goede vriendschap. Ze moeten bij hem zijn wanneer hij naar bed
gaat en wanneer hij ontwaakt uit zijn dromen. Hij moet ze leren haten en beminnen.
Hij moet met hen redetwisten, ruzie met hen maken, hen vergeven en zich zelfs aan
hen onderwerpen. Hij moet weten of ze koelbloedig zijn of hartstochtelijk, oprecht
of leugenachtig, en in hoeverre ze oprecht, in hoeverre ze leugenachtig zijn. Hij moet
ze in de breedte en in de diepte kennen, en de beperktheid en oppervlakkigheid van
elk personage moet hem duidelijk zijn. En (...) op de laatste dag van elke maand die
hij beschrijft moet elk personage in zijn roman een maand ouder zijn dan op de eerste
dag.’

Trollope in 1865, geschilderd door S. Lawrence

Aanzienlijke sommen
Anthony Trollope heeft zich met respectabele energie op de verwezenlijking van
zijn literaire opvattingen gestort. Net als overigens Samuel Smiles heeft hij op goed
moment - toen de financiën hem dat toelieten - ontslag genomen en alleen nog
geschreven. Hij kon nu ook, met het dagritme dat hij zich in zijn postale tijd had
verworven, het schrijven als ‘een bepaalde en regelmatige bezigheid’ beoefenen.
Daarbij heeft hij ongetwijfeld veel materiaal gebruikt dat hij tijdens zijn talloze
ontmoetingen als postinspecteur had opgedaan. Maar hij hoefde niet meer van een
maatschappelijke functie te leven. Van de aanzienlijke sommen die hij bijeenschreef
doet hij in zijn Een autobiografie tevreden opgave. Aangename lectuur vond ik
Trollopes herinneringen niet. Wat er het meest in ontbreekt is humor, en eigenlijk
kwam ik niet meer dan een stuk of drie aardige anekdoten tegen. De aardigste is wel
die waar hij het bezoek beschrijft aan de mormonenleider Brigham Young: ‘Hij
ontving me bij de voordeur, vroeg me niet binnen te komen en informeerde of ik
soms mijnwerker was. Toen ik hem vertelde dat ik geen mijnwerker was, vroeg hij
of ik mijn brood zelf verdiende. Ik vertelde dat dat inderdaad het geval was. “Dan
bent u vast toch mijnwerker,” zei hij.’
Als we Maarten 't Hart mogen geloven wordt Trollope tegenwoordig weer veel
gelezen. In NRC Handelsblad deed 't Hart verslag van de moeite die het kost titels
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van Trollope die niet in moderne edities voorhanden zijn antiquarisch te bemachtigen.
Hij stuitte zelfs op wachtlijsten: de tijden sinds Saintsbury zijn veranderd. In
Nederland is opvallend weinig geschreven over de inderdaad buitengewoon typerende
auteur Trollope. Een van de weinige stukken die ik ken is dat in Boeken en menschen
(1896) van de katholieke staatsman/dichter dr. H.J.A.M. Schaepman. Schaepman
noemt Trollopes Een autobiografie ‘een volmaakt tevreden boek van een volmaakt
tevreden man’. Juist die tevredenheid maakt deze memoires nogal saai. Aan de andere
kant kun je dat de Victoriaanse schrijver Anthony Trollope nauwelijks kwalijk nemen.
Waarom zou hij niet tevreden zijn? Hij had goed gewerkt en goed verdiend: wat kon
je je als schrijver nog meer wensen?
■
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Haar leven lang tegendraads
Kafka's Milena, herinneringen van haar dochter
Kafka's Milena door Jana Cerna Uit het Tsjechisch in het Engels vertaald
door A.G. Brain Uitgever Souvenir Press, 160 p., f 55,70 Importeur Nilsson
& Lamm
Mels de Jong
In 1960 schreef de psychiater H. Loois een artikel in een psychologisch tijdschrift
getiteld: Tuberculose: ziekte van de tweesprong. Hierin onderzoekt hij de mogelijkheid
dat er voor het ontstaan van de ziekte een bepaalde psychische component aanwezig
is. Natuurlijk dient er besmetting te zijn door de tuberkelbacil, maar dit op zich is
niet altijd voldoende om de ziekte ook werkelijk te krijgen. Er moet bovendien een
verminderde weerstand zijn, en dat deze psychisch veroorzaakt zou worden valt niet
bij voorbaat uit te sluiten. Tijdens zijn werk in een sanatorium was het Loois
opgevallen dat patiënten ‘spontaan vertellen dat zij kort voor het uitbreken van de
ziekte een periode van diepgaande twijfel hebben doorgemaakt. Zo veelvuldig zal
men u dit vertellen dat allengs het besef rijst dat hier van toeval geen sprake kan
zijn.’ Deze twijfel heeft te maken met een keuze die van levensbelang is maar die
door bepaalde bindingen of gevoelsmotieven nauwelijks te maken valt: ‘Ik moest
mijzelf verdelen... en dat was ondragelijk’. Er is steeds sprake van een crisissituatie.
Men staat op een tweesprong van het leven en beseft de onmogelijkheid om beide
wegen tegelijkertijd te bewandelen.
Ik weet niet wat de wetenschappelijke status is van het artikel - ik heb er sindsdien
nooit meer over gelezen -, maar het heeft destijds kennelijk voldoende indruk gemaakt
om het mij na achtentwintig jaar weer te herinneren, met titel en al, toen ik in Ernst
Pawels Kafka-biografie The Nigtmare Of Reason las over het moment waarop bij
Kafka de tuberculose zich openbaarde. Kafka bevond zich inderdaad op een
tweesprong. Hij moest kiezen tussen trouwen met Felice of vrijgezel blijven en kwam
er niet uit. In zijn dagboek schreef hij: ‘Onmogelijk om met F. samen te leven.
Onverdraaglijk om met iemand samen te leven. Dat vind ik niet erg. Wat ik erg vind
is de onmogelijkheid om niet alleen te kunnen leven.’ Als hij zich niettemin opnieuw
met Felice verlooft breekt korte tijd later de ziekte uit. Het is voldoende argument
om het huwelijk te kunnen afgelasten. Pawel noteert dat Kafka zijn ziekte aanvankelijk
verwelkomde, maar nog interessanter is de brief, zijn voorlaatste aan haar, die hij
aan Felice schreef: ‘Zoals je weet zijn twee delen van mij slaags met elkaar. (...) Ik
geloof niet dal deze ziekte tuberculose is, of in ieder geval niet in de eerste plaats
tuberculose, het is mijn totale bankroet. (...) Het bloed stroomde niet uit mijn long,
maar uit een beslissende steekwond die door een van de tegenstanders werd
toegebracht.’ Mooier heeft Loois het in zijn artikel niet kunnen formuleren.
Uit de correspondentie met Felice was al gebleken dat Kafka voortdurend
argumenten aanvoerde die zijn ongeschiktheid voor het huwelijk en in het bijzonder
voor de sexuele aspecten ervan moesten aantonen, maar het waren argumenten die
voor Felice kennelijk niet van doorslaggevende aard waren. Kafka bezat zeker grote
weerstanden tegen lichamelijk contact, hoewel bekend is dat hij veelvuldig de Praagse
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bordelen bezocht en ook daarbuiten wel losse affaires had. Snel verliefd was hij zeker
maar over de rol die de sexualiteit daarbij speelde tast men toch voor een groot
gedeelte in het duister. De indruk bestaat dat deze weliswaar heel belangrijk was,
maar dat de kloof tussen droom en daad moeilijk te overbruggen viel.

Milena met haar dochter Jana in 1929

Neurotische partnerkeuze
De breuk met Felice in 1917 en Kafka's ziekte betekenden intussen niet dat daarmee
ook een einde gekomen was aan zijn sentimentele ontvankelijkheid. Het blijkt
overduidelijk als Milena Jesenská in 1919 - Kafka verblijft op dat moment in het
kuuroord Merano - schriftelijk contact met hem zoekt in verband met haar wens om
bepaalde teksten van hem in het Tsjechisch te vertalen. Kafka stort zich onmiddellijk
met huid en haar in dit nieuwe avontuur dat aanvankelijk uitsluitend van epistolaire
aard is en waarin hem waarschijnlijk vooral het contrast tussen Milena en de wat
serieus-burgerlijke Felice aantrekt.
Milena was de dochter van de strenge en opvliegende chirurg Jan Jesenský, die
bekend stond om zijn sterk nationalistische en antisemitische gevoelens. Zij
ontwikkelde zich tegendraads als een soort hippie en dolle Mina avant la lettre,
kleedde zich opvallend, experimenteerde met drugs en was een geziene gaste in een
literair café waar zij een relatie begon met de losbandige vrouwenversierder Ernst
Polak. Dit deed de deur dicht voor haar vader die er in slaagde haar opgenomen te
krijgen in een psychiatrische kliniek waar zij negen maanden heeft doorgebracht.
Eenmaal ontslagen trouwde zij met Polak en volgde hem naar Wenen waar hij als
aanhanger van de Wiener Kreis filosofie ging studeren. Hoe neurotisch Milena's
partnerkeuze geweest is blijkt al uit het feit dat Polak haar vader nog overtrof in
tirannieke machtsuitoefening. Hij volhardde in zijn leven als vrijbuiter en weigerde
Milena geld te geven voor haar levensonderhoud, zodat zij zich genoodzaakt zag
allerlei baantjes aan te nemen. Zij begon free lance te schrijven en van het Duits in
het Tsjechisch te vertalen en raakte op deze wijze in contact met Kafka.
Op haar verzoek bezoekt Kafka haar op weg van Merano naar Praag en heeft na
deze ontmoeting sterk het gevoel voor het eerst in zijn leven bemind te worden, zoals
Pawel schrijft. Zij blijven elkaar schrijven, maar het wordt Kafka steeds duidelijker
dat zij Polak niet zal verlaten. Tijdens een tweede ontmoeting, zes weken later in
Gmünd, halverwege tussen Wenen en Praag, blijkt definitief dat het nooit iets zal
worden tussen hen. Kafka schrijft haar: ‘Weinig dingen staan vast, maar een ervan
is dat we nooit samen zullen leven, in hetzelfde appartement, lijf aan lijf, aan dezelfde
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tafel, nooit, zelfs niet in dezelfde stad’. Zij houden nog wel contact en Milena bezoekt
hem nog een paar maal als hij al ernstig ziek is maar de Grote Liefde heeft toch nooit
de grenzen van de briefwisseling kunnen doorbreken. Dat Milena Polak verlaat kort
na Kafka's dood in 1924 is misschien minder navrant dan het lijkt, want het is niet
ondenkbaar dat zij haar echtgenoot tegenover Kafka heeft gebruikt als alibi. Later
heeft zij tenminste wel verklaard dat zij, ondanks de liefde die zij wel degelijk voor
hem koesterde, niet opgewassen geweest zou zijn tegen een samenleving met hem.
Meer over Milena kan men te weten komen door het boekje dat haar dochter Jana
Černá over haar heeft geschreven en dat in de Engelse vertaling de titel draagt: Kafka's
Milena. Jana werd in 1928 geboren uit het huwelijk met Milena's tweede echtgenoot,
de architect Jaromir Krejcar. Zij trouwde vier keer, raakte verslaafd aan verdovende
middelen, bracht in 1960 een jaar door in een vrouwengevangenis wegens
verwaarlozing van een kind, reden ook dat zij uit de ouderlijke macht werd ontzet,
en kwam om bij een auto-ongeluk in 1981. (Pawel vermeldt in zijn biografie uit 1984
dat Milena's dochter nog leeft en als schrijfster woonachtig is in Tsjechoslowakije.)
Jana schreef het boekje in 1968, kort voor de Russische inval, waardoor er geen tijd
of gelegenheid was om de tekst nog eens kritisch na te lopen of te corrigeren. De
slordigheden die erin staan zijn ongetwijfeld voor een deel daaraan te wijten, maar
gezegd moet worden dat Jana vaak ook niet goed geïnformeerd was of dat haar
geheugen haar in de steek liet. Het blijkt uit talloze feitelijke correcties die in
voetnoten worden vermeld en die zijn aangebracht door een oude vriendin van Milena.
Milena stierf in 1944 aan een nierziekte in het concentratiekamp Ravensbrück, waar
zij al sinds 1940 verbleef. Jana was dus elf of twaalf toen zij haar moeder voor het
laatst zag. Het kan niet anders of de herinneringen zijn de herinneringen van een
kind en zullen als zodanig gekleurd zijn. Toch wist zij waarschijnlijk meer over haar
moeder dan een doorsneekind, omdat Milena haar nooit als kind behandelde maar
op vertrouwelijke voet met haar sprak als de ene volwassene tegenover de andere.
Het zijn vooral de persoonlijke details die alleen Jana kan vertellen die het boekje
soms ontroerend maken, zoals Milena's grote liefde voor de film en haar eindeloos
zoeken van buitenlandse zenders op de radio om iets op te vangen uit de verre landen
die zij zo graag zou bezoeken maar waar zij door geldgebrek niet toe in staat was.

Arrestatie
Na haar breuk met Ernst Polak werd Milena weer ‘in genade aanvaard’ door haar
vader. Zij vestigde zich opnieuw in Praag en zette haar journalistieke activiteiten
voort aan verschillende Praagse periodieken. In het kraambed van Jana ontwikkelde
zich een pijnlijke aandoening aan een knie, die haar voortaan het lopen zou
bemoeilijken. Het bracht haar aan de morfine die haar aanvankelijk als pijnstiller
door de arts was toegediend. Na de Anschluss van Oostenrijk besefte zij als strijdbaar
communiste dat de komende tijd al haar energie zou vergen en besloot tot een
ontwenningskuur in een kliniek. Haar huwelijk met Krejcar was toen al ontbonden
en zij leefde samen met de trotskist Klinger. Met hem en met de Duitse anarchist
graaf Joachim von Zedtwitz organiseerde zij nadat de Duitsers Tsjechoslowakije
waren binnengetrokken een vluchtroute via PoVervolg op pagina 16
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De cadans van de computertijd
Een rammelende toekomstvisie van onheilsprofeet Rifkin
De grenzen van de tijd door Jeremy Rifkin Vertaling Frans Bruning
Uitgever Balans, 219 p., f 34,50
Douwe Draaisma
We realiseren ons doorgaans maar tweemaal per jaar hoezeer tijd een kwestie is van
afspraak en dat is wanneer we in voor- en najaar de klok een uur verzetten. In de
lente schuiven we de wijzers een uur vooruit en daarmee verplaatsen we ons land
geografisch gesproken een eindweegs naar het westen, zodat de zon later boven ons
opkomt maar 's avonds ook weer wat langer blijft schijnen. Het systeem van zomertijd
is van Britse herkomst, evenals trouwens het beste geheugensteuntje voor de
manipulaties met de wijzers: spring forward, fall backward.
Die paar centimeters verschuiving op de wijzerplaat trekken een heel netwerk van
vertreken aankomsttijden, openings- en sluitingstijden, etenstijden en werktijden met
zich mee en voor wie er maatschappelijke betrekkingen op nahoudt zit er weinig
anders op dan zijn klokken, wekkers en horloges in de pas te laten lopen met de
nieuwe standaard. Tegen de wijzers van de klok in is geen sociaal leven mogelijk.
Die afwijking van een uur in de zomer is een artefact, zoals ook de nationale
standaardtijd - waar zomertijd een afwijking van is - een artefact is, in ons land nog
geen eeuw oud. Maar ook de tijdregeling die voorafging aan de standaardtijd, het
systeem van middelbare lokale tijd, was al een artefact, ingesteld in de achttiende
eeuw. Hoe verder je deze kreeftegang door de tijd vervolgt, hoe meer ‘natuur’ er
door de tijdregeling zit gemengd. Voor de veertiende eeuw wisselde de lengte van
‘uren’ nog met de seizoenen.
De volledige uniformiteit van de tijdregeling die tegenwoordig bestaat werd
mogelijk gemaakt door vernieuwingen in de uurwerktechnologie, zoals de telegrafisch
bediende master-and slave-clocks, en afgedwongen door overwegingen van efficiëntie.
In transport, posterijen en industrie leidt synchronisatie tot tijdwinst.
In De grenzen van de tijd schrijft de Amerikaanse socioloog Jeremy Rifkin dat
lange tijd het axioma heeft gegolden dat sneller altijd beter was. Zoals in ruimtelijk
opzicht alles in het teken stond van expansie, zo was het beheer van de tijd gericht
op snelheid. Rifkin ziet zichzelf echter als een ‘tijdsrebel’, de temporele pendant van
de ‘small is beautiful-beweging: hij wil terug naar de natuurlijke ritmen van het
bestaan. Zijn boek is een pleidooi voor een hernieuwde aansluiting bij de gang, het
tempo en de duur van natuurlijke processen.

Nanosecondecultuur
In een hoofdstuk over chronobiologie laat Rifkin zien dat onze lichamelijke en
emotionele huishouding wordt gereguleerd door tijdmechanismen waarvan men de
wijzers niet straffeloos kan verzetten. Nachtdiensten, overschrijdingen van tijdzones
en andere afwijkingen van natuurlijke ritmen roepen de meest uiteenlopende kwalen
op. Aan de andere kant kunnen geneesmiddelen aanzienlijk effectiever zijn wanneer
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behalve met soort en dosering ook rekening wordt gehouden met het optimale tijdstip
van toediening, en zijn sommige depressies te behandelen door de van slag geraakte
biologische klok weer gelijk te zetten.
Na deze inleidende beschouwingen ontpopt Rifkin zich als een soort cultuurfilosoof.
Hij meent dat de computer de laatste resten van natuurlijkheid in ons tijdbegrip laat
verdwijnen. De computer dringt ons een ‘nanosecondecultuur’ op (een nanoseconde
= een miljardste seconde). Anders dan de tikken van de klok vallen de pulsen van
de computertijd buiten de menselijke maat. Het beheer van de tijd, onze tijd, is in
handen gekomen van programmeurs en planners, van scenario's en simulaties. Waar
de cirkel van de wijzerplaat nog verwees naar de omloop van de zon, hangt de digitale
tijd van de computer in een vacuüm, hij is ontdaan van iedere verwijzing naar
natuurlijke cycli. Het digitale horloge is het zinnebeeld van ons nieuwe tijdbesef.

Parijse bourgeoisie verzameld bij het middagkanon. Als de zon op het hoogste punt stond, twaalf
uur lokale tijd, vielen de stralen recht door het brandglas en vuurde het kanon. Tekening van
Gustave Doré

Tegen de achtergrond van deze boodschap bespreekt Rifkin een aantal traditionele
onderwerpen uit de tijdliteratuur: het beheer van de tijd in kloosters, de relatie tusen
kalenderhervormingen en kerkelijke of wereldlijke macht, het ontstaan van
tijdsdiscipline tijdens de industriële revolutie, et cetera. Daarna behandelt hij
overeenkomsten en verschillen tussen klokken en computers. In de computer ziet
Rifkin een nieuwe vorm van tijdscontrole omdat het programma ‘de nabije toekomst
van ieder mens tevoren kan vaststellen tot in de allerkleinste kunstmatige
tijdsegmenten van milliseconden en nanoseconden.’
Wat je in dit boek al snel gaat tegenstaan is Rifkins naïviteit waar het om ‘feiten’
gaat die in de lijn van zijn boodschap liggen. Zo nodigt hij ons uit te geloven dat
kleuters tegenwoordig geen zin meer hebben de klok te leren met wijzers, liever
kijken ze op hun ‘nieuwe digitale horloge waar ze alleen maar de cijfers hoeven op
te noemen’. Dit is echt onzin. Als mijn zoontje van vier wil weten hoe laat het is, is
dat altijd in relatie tot een gebeurtenis: wanneer begint Sesamstraat? Een antwoord
als ‘17.45 en het is nu 17.30’ is natuurlijk volslagen misplaatst: hij wil weten hoe
lang het nog duurt voor het begint en tijdsduur leert hij schatten door ervaring op te
doen met het tempo van de grote wijzer. Een digitaal antwoord vooronderstelt het
vermogen om te rekenen en dat kan een kleuter nog niet. Dat betekent dat mijn
zoontje - al zal hij dat zelf misschien niet zo formuleren - een analoog tijdbesef heeft.
Ook op maatschappelijk niveau ziet Rifkin naar mijn idee nogal dubieuze verbanden
tussen tijdbesef en gedrag. Zo zouden uiteenlopende tijdsoriëntaties een ‘kritische
rol’ hebben gespeeld in de verschillende reacties van China en Japan op het westerse
imperialisme. Voor de Chinezen was tijd een cyclisch proces. Hun tijdsoriëntatie
stond in het teken van traditie en herhaling. Japanners daarentegen zagen tijd als een
rechte lijn van verleden naar toekomst, een conceptie die met het idee van vooruitgang
was verbonden. Vandaar dat de Chinezen zich meer zagen ‘als bewakers van vergane

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

glorie dan als initiatiefnemers van nieuwe visies’ en de Japanners zichzelf linea recta
in de toekomst lanceerden.
Ik begrijp werkelijk niet waarin de bekoring van dit soort ‘verklaringen’ schuilt.
Voorzover de opvatting van een eeuwig cirkelende tijd een plausibele verklaring is
voor de stagnatie van de Chinese wetenschap, lijkt het me des te onbegrijpelijker dat
die wetenschap eens zo'n hoog peil bereikte. De recente tentoonstelling in Brussel
over Chinese techniek en wetenschap bewijst dat er ook perioden zijn geweest dat
diezelfde almaar in een kringetje draaiende tijd de Chinezen kennelijk allesbehalve
suf en initiatiefloos maakte.
Ten aanzien van de toekomstige mogelijkheden van de Artificiële Intelligentie
legt Rifkin een bijna lachwekkende goedgelovigheid aan den dag. Hij verwacht dat
men er te zijner tijd in zal slagen om de informatie in het menselijk brein af te tappen
en naar een machine te leiden, teneinde zo duplicaten van de geest te vervaardigen,
‘compleet met eenzelfde reeks herinneringen’. Hoe dan? Nou gewoon, met
‘ultrasonische radar, radio-encefalografie in gefaseerde reeksen en fijn gedefinieerde
driedimensionale nucleair magnetische resonantieholografie.’ Het is toch of je
Sickbock iets aan Heer Bommel hoort uitleggen.

Kristallijnen raderwerk
Wat een boek als dit had kunnen redden is het historische materiaal over tijd, klokken
en de invloed van machinerie op het individuele of maatschappelijke handelen. Helaas
heeft Rifkin daarvoor de geschiedenis te veel op maat van zijn boodschap gesneden.
Dat levert een paar gruwelijke anachronismen op. De arme Descartes krijgt in een
letterlijk citaat al het woord ‘robot’ in de mond gelegd. Uit een genuanceerde
beschouwing van de Annales-historicus Le Goff over de tijdsopvatting van kerk en
koophandel in de veertiende eeuw worden precies die paar zinnen gelicht die zich
lenen voor de interpretatie dat de middeleeuwse klokken al tikten in de onheilspellende
cadans van het kapitalisme. Als de metafoor van het heelal-als-uurwerk ter sprake
komt, is dat in de ogen van Rifkin ook onmiddellijk een ‘schrikbeeld’, en dat terwijl
de analogie tussen de ogenschijnlijk volmaakte omwentelingen van de sterren en de
zo goed als wrijvingsloze bewegingen van een nauwkeurig afgesteld uurwerk tot in
de verlichting als een gewijde en poëtische metafoor gold. Astronomen repten van
een ‘kristallijnen raderwerk’ dat langs de hemel zwenkte.
Rifkin eindigt zijn boek met een lekepreek van het bevlogen soort. De computer
voert ons in een apocalyptische toekomst. In ‘Computopia’ zijn de ziekenhuizen te
kil, de wolkenkrabbers te hoog, de regenbuien te zuur. Om dit lot te keren is een
nieuwe tijdsoriëntatie nodig. Sleutelwoord in die oriëntatie is ‘empathie’, een notie
die ons laat beginnen ‘aan een nieuwe reis door de tijd, een reis waarin het
tijdsbewustzijn gebruikt wordt om onszelf in te voelen in de toekomst’ - even verderop
nog verduidelijkt door de mededeling dat het ‘ik’ bij empatische ervaringen ‘buiten
zichzelf treedt en zichzelf achterlaat wanneer het binnengaat in de ziel van de ander’.
Tja.
Ik heb veel boeken over tijd gelezen. De meeste auteurs die begaafd genoeg zijn
om zich überhaupt voor dat enigmatische thema te interesseren slagen er ook wel in
om een mooi boek te schrijven. Rifkin is de uitzondering op de regel. De grenzen
van de tijd is een vooringenomen, incoherent, speculatief en vooral naargeestig boek.
■
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Kopstukken uit de geneeskunde
Leven en werk van beroemde artsen
Doctors The Biography Of Medicine door Sherwin B. Nuland Uitgever
Alfred A. Knopf, 520 p., f 59,15 Importeur Van Ditmar
F. Dekking
Sherwin Nuland is als chirurg verbonden aan de medische school van Yale University
en doceert daar niet alleen zijn vak, maar ook de geschiedenis der geneeskunde.
Naast zijn kliniek bevindt zich één van de mooiste medisch-historische bibliotheken
van de wereld.
In het voorwoord zegt hij over zijn boek: ‘Meer dan de titel doet vermoeden is dit
eigenlijk een autobiografie’, waarmee hij bedoelt dat hij verslag uitbrengt over die
grootmeesters der geneeskunde die het meest hebben bijgedragen tot de vorming
van zijn eigen opvattingen over het vak.
Het zijn wezenlijke biografieën in die zin dat zij niet alleen ingaan op de
activiteiten, gedachtengangen en vondsten van zijn helden, met uitvoerige
beschrijvingen van de maatschappelijke omstandigheden en de medische misvattingen
van die tijd, maar ook op de soms onmogelijke karaktertrekken van zijn grootmeesters.
Nuland geeft telkens een panoramische schildering, iets wat bijvoorbeeld ook de
biografieën van Gorki over Tolstoj en die van Cecil Woodham Smith over Florence
Nightingale zo ver uitheft boven het gebruikelijke genre.
Hij begint natuurlijk met de vader der geneeskunst, Hippocrates, een Griek uit de
vijfde eeuw voor Christus, die de fundamenten heeft gelegd voor veel van het medisch
denken en handelen, ook van heden. Na hem komt Galenus aan bod, een Griek van
vijf eeuwen later, een uiterst intelligente, ondernemende en doortastende man, zij
het met een volstrekt onmogelijk karakter en zo zelfingenomen en dogmatisch, dat
zijn opvattingen vijftien eeuwen lang een verdere ontwikkeling van de geneeskunde
hebben tegengehouden.
Pas in de renaissance kwam daar verandering in, onder andere door het werk van
Vesalius. Daarna wordt de Franse legerarts Paré besproken, en de vader van de
pathologische anatomie, Morgagni. Harvey, de ontdekker van de bloedsomloop, en
Laennec, de uitvinder van de stethoscoop, worden uitvoerig in hun periode geplaatst.
Natuurlijk worden de chirurgen Hunter, Lister en Halsted behandeld. De laatste was
betrokken bij de ontwikkeling van de beroemde medische school Johns Hopkins,
opgericht met de financiële steun van een eminent vrouwencomité, met als voorwaarde
dat er ook vrouwen geneeskunde zouden mogen studeren.
De moeilijke positie van vrouwen aan de Amerikaanse universiteiten komt ook
ter sprake bij Helen Taussig, een kindercardiologe, die een belangrijke rol heeft
gespeeld in de ontwikkeling van de hartchirurgie bij kinderen met klepdefecten.
Het boek eindigt met een uitgebreid hoofdstuk over de geschiedenis en de
problematiek van de transplantaties.
Mij hebben het meest geboeid de verhalen over Semmelweis en Virchow. Als
verloskundig assistent in Wenen ontdekte Semmelweis dat de kraamvrouwenkoorts
met een sterfte van dertig procent (!) veroorzaakt werd doordat artsen en studenten
direct na het snijden in lijken zonder hun handen te wassen vaginaal onderzoek
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verrichtten en zo deze vrouwen een dodelijke besmetting bezorgden. Op Semmelweis'
afdelingen daalde de sterfte tot minder dan twee procent toen hij het wassen van de
handen in chloorwater verplicht stelde. Een voordracht die hij hierover hield werd
enthousiast ontvangen door enkele grootmeesters van de Weense medische school,
maar niet door het gros van de gynaecologen die zichzelve ongaarne als moordenaars
beschouwden. Uit het vervolg van dit verhaal blijkt duidelijk dat zijn ondergang niet
te wijten is aan gebrek aan waardering in de medische wereld, maar vrijwel uitsluitend
aan zijn karaktereigenaardigheden.

Rudolf Virchow

Agnostisch revolutionair
Van Virchow had ik een vage voorstelling als een ‘rechthaberische’ Pruisische
dikdoener. Hoe anders en indrukwekkend is het portret dat Nuland schildert. Op zijn
drieëntwintigste al ontdekte en bechreef hij leukemie, en de oorzaken van trombose
en embolie, begrippen die door hem gedefinieerd werden. Zijn beschrijvingen waren
zo volledig, helder en nauwkeurig dat zij algemeen aanvaard werden en hem op die
jeugdige leeftijd al een grote autoriteit bezorgden, die hij zijn leven lang gehouden
heeft. Wat niet op onderzoek en de gevonden feiten berustte werd door hem niet
aanvaard. Hij was tegen dogma en geloof en poneerde zichzelf herhaaldelijk als
agnosticus. Na het bezoek aan een tyfusepidemie in Silezië werd hij voor de rest van
zijn leven een revolutionair: zijn opvatting kwam erop neer dat ziekten mede
veroorzaakt worden door maatschappelijke omstandigheden, en bijgevolg door de
overheid die deze niet verandert en verbetert. Hij was tientallen jaren lid van de
gemeenteraad van Berlijn en zorgde ervoor dat het rioolwezen en de inrichting van
ziekenhuizen ingrijpend werden verbeterd. Ook zat hij lange tijd in het Huis van
Afgevaardigden, waar hij een aantal keren in conflict kwam met Bismarck, die hem
uiteindelijk uitdaagde voor een duel. Zijn antwoord: ‘Ik heb de keuze van de wapens
en stel u dus voor het scalpel.’ Toen Bismarck aanhield, wees hij het duel af met de
woorden: ‘Mijn leven is te veel waard voor de wetenschap om het op te offeren aan
oefeningen met een pistool.’ Lafheid kon hem niet verweten worden: toen de
Frans-Duitse oorlog uitbrak trok hij met zijn twee zoons voor medische hulpverlening
naar het front, ook al was hij antimilitarist. Dit leven, en de manier waarop het
beschreven wordt, hebben in ieder geval van mij een Virchow-fan gemaakt.
■
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Afgeprijsd
Vaak als ik met ramsjers door hun afdeling ‘afgeprijsd’ loop, schieten ze enthousiast
toe op een boek, dat ze dan onmiddellijk weer neerleggen: ‘Dat is waar ook, jij doet
alleen literatuur.’ Niets is minder waar. In deze rubriek vindt u alle mogelijke boeken
die het denken eventueel zouden kunnen stimuleren, ook al hebben ze vaak met
literatuur te maken. Een voorbeeld is de reprint van de prachtige studie van Charles
Mackay Memoirs of Extraordinary Popular Delusions & the Madness of Crowds
(1841) (Martyrium, 724 p. f 14,90, met schitterend register). Mackay heeft in dit
massapsychologisch overzicht van merkwaardige rages vele historische uitwassen
bijeengebracht. Natuurlijk ook aandacht voor de Hollandse windhandel in tulpebollen,
de kruistochten, en de heksenjacht. Verder memorabele hoofdstukken over de invloed
van politiek en religie op haar- en baardmode, de populariteit van de ‘noble criminal’,
profetieën en de alchemie. Even stimulerend is Chauvets Cent deux figures galantes
pour illustrer les Mémoires de Casanova (Van Gennep, f 9,90). Opgewekte beelden
van opgerichte geslachten, uitnodigend gedrapeerde dames en halsbrekende
geslachtsgemeenschap. Nonnen in claustro bedrijven de liefde tussen de tralies door,
even verder in het boek kijken drie dames van goeden huize met opgewonden blos
toe hoe mannelijke gasten condooms van varkensblaas vol lucht blazen, en voor
liefhebbers van kakseks worden er uitwerpselen te voorschijn geperst. Andere
buitengebieden in het seksuele landschap vinden we behandeld in The Outer Fringe
of Sex. A Study in Sexual Fetishism door Maurice North (Van Gennep, 242 p. f
4,90). Over het liefhebbers- en handelsverkeer in de wereld van rubber en leer.
Sommige kostuums, compleet met pseudo-zuurstofmaskers, lijken uit een
science-fictionfilm afkomstig. The Outer Fringe of Sex is een gedetailleerde
sociologische/psychologische studie, met wetenschappelijk verantwoorde
literatuurverwijzingen en register. Een meer populair onderzoek deed Peter
Vermeersch voor zijn Het slijk der zinnen. Pornografie in België (Van Gennep,
93 p. f 5,90). Hij kocht elk pornoblad dat bij onze zuiderburen te koop is (het zijn er
veertig), en probeerde ze te plaatsen: het resultaat is een uiterst amusant, plezierig
geschreven boekje. Over hoe de liefde door de neus kan gaan vertelt Patrick Süskind
in zijn monumentale roman Perfume (Martyrium, gebonden, 255 p. f 17,50). De
achttiende-eeuwse vondeling Jean Baptiste Grenouille ruikt zich door de wereld
heen, wordt een begenadigd parfumier, maar vindt een gruwelijk einde als hij het
summum van geparfumeerde aantrekkingskracht heeft bereikt: de onweerstaanbare
emoties die hij met zijn geur weet op te roepen overleeft hij niet.
Net als Süskind schuwt ook de dichter/schrijver Huub Beurskens de bizarre
wending niet. In zijn onlangs verschenen verhalenbundel Badhok is dat het geval,
maar dat is het eveneens in de prachtige gedichten in Het vertrek (Van Gennep, 59
p. f 4,90). Dat Beurskens zich door het (eveneens wonderlijke) werk van de Belgische
schilder James Ensor liet inspireren, verbaasde me niets: Mijn vader gleed eens een
haring van de schouder. Ik stond er-/ onder. Ik was een verkleed kind. Toen vloog
de vis. Door de wind?/ Nee, maskers trokken aan touwen want als ze maar konden
vlogen/ de vissen naar de vrouwen. Mijn moeder gilde bij elk beest al als/ het vloog.
Soms braken de touwen. Ze was niet geraakt zei ze/ maar ik rook dat ze loog. Ze had
een dikke buik. Ik spartelde. Mijn/ vader tilde me hoog.//
De dichter Shelley is vaak voorgesteld als een politiek revolutionair die ‘toevallig’
zijn meningen via gedichten verkondigde, of als poëet die met grote intelligentie en
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consistentie zijn filosofie in gedichten wist uit te drukken. Richard Cronin schreef
Shelley's Poetic Thoughts (Martyrium, 262 p. f 19,50), waarin Shelley nu eens als
poëticaal dichter wordt beschreven. Een aanwinst voor de al zo overvloedige
Shelley-literatuur.
De Amerikaanse Burgeroorlog betekende ook een ommekeer in de
literatuurgeschiedenis. De briljante literatuurcriticus Edmund Wilson schreef er een
boek over: The Patriottic Gore. Studies in the Literature of The American Civil
War (Martyrium, 816 p. f 9,90). Wat ‘the American renaissance’ wordt genoemd
(Poe, Melville, Whitman, Emerson, Hawthorne) was zo ongeveer afgelopen, en na
de oorlog begon een nieuwe uitbarsting van literaire produktie. Wilson laat de
literatuur in de tussenliggende jaren de revue passeren: Harriet Beecher Stowe,
Frederick Olmsted, William Grayson. George Fitzhugh, et cetera. Indrukwekkend.
Indrukwekkend ook is Ann Thwaites biografie Edmund Gosse. A Literary
Landscape (1849-1926). Thwaite noemt deze Engelse dichter en essayist ‘part of
the furniture of Victorian and Edwardian England’, zo vanzelfsprekend dat hij
onwillekeurig over het hoofd wordt gezien. Hij was bevriend met uiteenlopende
figuren als Swinburne, Stevenson, Hardy en Henry James, introduceerde Ibsen in
Engeland, buurman van Browning, en stimulator van de jonge Robert Graves. Thwaite
reconstrueerde eindelijk het leven van Gosse zelf, daarbij gebruik makend van vele
onbekende teksten en manuscripten. Dat haar boek daarbij, de ondertitel suggereert
het al, ook een beeld geeft van vele literaire generaties, was met de sleutelrol van
Gosse bijna onvermijdelijk. Misschien is Gosse, ondanks zijn schitterende
autobiografische roman Father and Son (1907), toch wel het meest interessant in
die rol: een biografie over hem biedt zicht op een heel literair klimaat (Martyrium,
576 p. f 19,90). Kees Joosse schreef een lijvige studie over leven en werk van de
arts, criminoloog en letterkundige Arnold Aletrino (1858-1916). Geen opgewekte
persoonlijkheid, deze Aletrino. Zijn inktzwarte roman over het leven in het
Amsterdamse Binnengasthuis Zuster Bertha (1891) was zelfs aanleiding voor een
hoofdzuster om een tegenroman te publiceren, waarin het ziekenhuisleven juist fris
en proper werd voorgesteld. Naast zijn letterkundige en medische arbeid was Aletrino
ook op maatschappelijk vlak zeer actief, en publiceerde hij opzienbarende
criminologische studies (Van Gennep, 608 p. f 24,50).
Twee schitterend geïllustreerde boeken over het milieu der Tachtigers tot slot.
Fusien Bijl de Vroe schreef De schilder Jan Veth 1864-1925, Chroniqueur van
een bewogen tijdperk (Van Gennep 219 p. f 17,90). Veth was een soms wat stijf,
maar altijd warm portretschilder, maar vooral onder zijn litho's vinden we prachtige
stukken. Veths positie lijkt een beetje op die van Gosse: hij kende veel mensen. En
hij heeft hun gezichten vastgelegd; bijvoorbeeld in de schitterende serie ‘Bekende
tijdgenoten’, litho's die als bijlage van het weekblad De Amsterdammer werden
gegeven. Een andere sleutelfiguur aan de ‘tafel der Tachtigers’ was Willem Witsen.
Over hem stelde Charles Vergeer een boek samen. Willem Witsen en zijn
vriendenkring met talloze foto's van Witsen (Van Gennep. 211 p. f 17,90). Vooral
de woeste koppen van Willem Kloos spreken tot de verbeelding, en de beelden van
het met alcohol en tabak vermengde bohèmeleven wekken enige spijt ‘er niet bij’ te
zijn geweest. Witsen was dat wel.
ATTE JONGSTRA
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Champagne en hondedrollen
Geeraerts in topvorm, de gal van Hiddema
Zand door Jef Geeraerts Uitgever Manteau, 329 p., f 29,90
Dubbele mandekking door Bert Hiddema Uitgever Luitingh, 188 p., f 10,R. Ferdinandusse
Jef Geeraerts heeft twee mooie politiemannen geschapen. Dat weten de trouwe lezers
uit de vorige boeken, en dat wordt in het begin van Geeraerts' nieuwste meteen
bevestigd. ‘Toen eerstaanwezend commissaris Vincke en Gerechtelijk Officier
Verstuyft die dinsdagmiddag 10 mei 1988, een stralende lentedag, omstreeks drie
uur de Stefaniestraat inliepen, was het eerste wat hen opviel als een vlieg in een bord
soep, een van die splinternieuwe Volkswagen GTI's van de Rijkswacht, die tussen
de andere auto's geparkeerd stond.’ Verstuyft heeft voor het eerst dit jaar zijn regenjas
niet aan, ‘zijn blauwe blazer spande over zijn massieve rug en schouders. Zijn blonde
haar was kort geknipt en zijn rose babyface glom alsof hij pas gebaad had.’ Vincke
is licht gebruind en ‘zag er goed uit in zijn grijs gestreept linnen pak met een patserige
das in groene, bruine en paarse tinten. ‘De deur stond op een kier, ‘Verstuyft sloeg
met zijn vlakke hand tegen de arduinen hoeksteen als op het achterste van een koe.’
Ze volgen (het huis in) een adjudant van de Rijkswacht. ‘Een produkt van de nieuwe
school, dacht Vincke. Clean en correct, maar voor geen cent te vertrouwen.’
Ouderwetse vaklui, met een wat knorrig politie-geweten, begiftigd met Geeraerts'
gevoel voor dialect, die samen aan het verhaal een aangename meerwaarde geven.
In Romeinse suite, hun vorig avontuur, mochten ze ook nog eens vijftig bladzijden
rondkijken in Rome, een stad waar Geeraerts lekkerbekkend rondloopt, en dat
verhoogde de feestvreugde, ook in de recensies. Vandaar dat de auteur besloten heeft
ze dit keer nog langer in het buitenland te laten vertoeven. In Zand reizen ze al vrij
gauw naar Texas, en vervolgens naar Florida, min of meer in het voetspoor van
Geeraerts, die er een maand ‘researchte’.
De charme van Geeraerts' research is niet alleen dat hij er vrijwel altijd een
draaglijke plot van weet te maken, maar ook dat hij de door hem opgedane kennis
met nadruk voor de leergierigen uitstalt. Elk boek heeft voor zijn vaste lezers iets
van een cadeautje, dat hij speciaal voor ze bedacht en ingepakt heeft. Geeraerts heeft
daar in Texas en Florida met volle teugen genoten, en ook Vincke en Verstuyft zijn
er enthousiast op excursie. Ze staan als schooljongens voor het huis van Hemingway
op Key West, eten in een real Texan steakhouse, en bezoeken zelfs Raiford State
Prison waar ter dood veroordeelden op hun laatste dag wachten. Dat hoofdstuk is
een adembenemende reportage, beklemmend door de beschrijving en nog eens
versterkt door de groeiende antipathie tussen Vincke en directeur Cummings (‘Vincke
wist opeens op wie Cummings leek: op één van de Urker ouderlingen van de
gereformeerde kerk, waarover ooit in Vrij Nederland een reportage had gestaan.’)
Het bezoek aan die gevangenis heeft met de plot weinig te maken, het is een van
die toegiften van Geeraerts en dit keer, zoals ik al aanduidde, een magistrale. Zand
(in aanleg draait het verhaal om zwendel in Amerikaanse, waardeloze grond) is
Geeraerts in topvorm. De intrige - die vanuit België op slimme en intrigerende wijze
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naar Houston loopt - zit tamelijk zinnig in elkaar en Vincke en Verstuyft hebben er,
tijdens die excursie, toch hun handen aan vol. De hoofdpersonen hebben het in den
vreemde niet alleen naar hun zin, maar vormen met een paar Amerikaanse collega's
een rauw groepje dat er best hard tegenaan wil en ondertussen de champagne
voortdurend laat schuimen. Af en toe verliest Geeraerts zich wel eens in details, of
etaleert de kleinoden van zijn vertelkunst te lang, maar in dit geval lijkt dat een bewijs
dat hij er zin in had om van Zand in zijn toch al imposante reeks misdaadromans een
sterk nummer te maken.

Jef Geeraerts
FOTOBUREAU FOCUS & HERMAN SELLESLAGS

Voetbal
Amsterdam is een mooie, relaxte stad, maar direct onder die eerste huid zit een
tweede: Amsterdam als jungle, waar het geteisem de macht heeft. Dat is de
achtergrond van Bert Hiddema's nieuwste thriller Dubbele mandekking. De plot is
aardig en actueel. Ajax heeft een Maradona in huis, een geniale voetballer die bij
verkoop naar het buitenland miljoenen waard is. Het gevolg is een serie misdaden
waarbij steeds weer de letters AJC opduiken, een afkorting van Ajax Jewish Cowboys.
F-siders en moderne penoze, Hiddema's held Flip, en twee wat platvoeterige
Amsterdamse politiemannen zijn mede- en tegenspelers.
Hiddema heeft - en dat is jammer - de gewoonte al zijn gal in zijn boeken kwijt
te raken en daarom hangt over alles de schaduw van de ingezonden brief: alles wat
er rot is aan de hoofdstad komt in het spoor van zijn personages bovendrijven; de
drugs, het parkeren, de hondedrollen, de illegalen, de vluchtelingen, de kinderporno,
het houdt niet op. Daardoor verliest de intrige aan spanning en heeft Hiddema de
kans om uit het voetbalgegeven nog veel meer te halen laten voorbijgaan. Maar wie
van Ajax en wat daar allemaal aan geld en machinaties achter schuil kan gaan nooit
genoeg krijgt, heeft er een droom én een zeer acceptabele plot bij.
■

Meisjes met een strik in het haar
De homo-erotische woordenschat in Nederland
Homo-erotisch woordenboek Samengesteld door Arendo Joustra Uitgever
Rap, 121 p., f 32,50
Gert Hekma
In de Volkskrant vinden woorden als ‘flikker’ geen warm onthaal. Heeft de journalist
Arendo Joustra, werkzaam bij die krant, daarom een boekje opengedaan over de
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homo-erotische woordenschat van Nederland? Door de vele woorden en voorbeelden
is het een grappig boekje geworden. In 1842 schreef W.H. Suringar naar aanleiding
van het crimen nefandum in gevangenissen: ‘Ik zoude een woordenboekje kunnen
overleggen van de in Nederland in gebruik zijnde dieventaal bij het plegen van
ongeregtigheid. Maar men verschoone mij van deze, der menschheid zoo diep
vernederende, opgave.’ Helaas! Joustra's Homo-erotisch woordenboek zou er zeker
door verrijkt zijn, want de levendige nichtentaal vernieuwt zich per generatie. Daarom
mogen we heel blij zijn met deze momentopname. Toch valt er op elke eerste poging
het een en ander aan te merken, zo ook hier. Allereerst maakt de samensteller in zijn
inleiding geen gewag van de homoseksuele gewoonte zo nu en dan de sekseaanduiding
om te keren: hij wordt zij, een vriend een vriendin, een neef een nicht. Verder had
hij bij zijn opmerkingen over humor ook zeker het ‘camp’-gedrag van nichten moeten
vermelden. Er rust in Nederland een taboe op de vertaling van dat woord, maar zou
nichterigheid er niet het beste Nederlands voor zijn? Verwijzende termen die voor
homo's eertijds signalen van het anders-zijn waren, zoals masker, ongekend leed en
eenzaamheid, krijgen evenmin een plaats in dit overzicht. Ten slotte zegt Joustra
niets over het gebruik van deze woorden die overigens in vele gevallen niet specifiek
voor homo's zijn.
Vanzelfsprekend is zijn lijst niet compleet, terwijl sommige woorden net zo goed
achterwege hadden kunnen blijven, zoals gelegenheidstermen als glijmiddeltype,
gaskacheltje, mietjesma of algemene woorden als oud en hetero. Bij nicht en homo
staan de meeste afleidingen, terwijl liefde en vriendschap karig zijn bedeeld. Niet
opgenomen zijn verkeerde vriendschap, liefdesdeel. Haagse vriendschap, verkeerde
liefhebbers, de liefde die vriendschap heet. Pik, steel, tamp zijn als synoniemen van
penis vermeld, maar tuinslang, fluit, paal, lat, lul, roede, stuk, vogel, stijve, schacht,
geslacht weer niet. Andere woorden ontbreken: trimbaan, trimmen, tuinieren (cruisen),
salamander, bougre, vlinder, dégénerétje, seksuele inversie, jongensgek, contrair,
internationaal en saffijn, urninde, manwijf, cinaede (variaties op mannelijke en
vrouwelijke homoseksualiteit), ganymedes, efebofiel, homohuwelijk, hojo
(homoseksuele jongere), buikschuiver, schierouders (schoonouders van homoseksueel
stel), vingeren, kleurbekennen (uit de kast komen), vleesmarkt, trekvogel, Sodom,
dubbelstekker (grammofoonplaat). Toch levert deze bloemlezing van de nichtentaal
voldoende materiaal op voor de stelling dat de flikkers (de potten zijn sterk
onderbedeeld) een eigen geheimtaal hebben. Joustra heeft hun geheim geopenbaard,
zodat de nichten tijdelijk moeten fluisteren om niet verstaan te worden wanneer ze
‘een strik in het haar’ bespreken.
■
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Tijdschrift
Een flinke novemberstorm waait door de redactieburelen van Optima. Het blad opent
nummer 19/20 (zesde jaargang, najaar 1988) met een ferm bedoeld Redactioneel.
Daarin vraagt de redactie zich af of een literair tijdschrift nog bestaansrecht heeft
naast de vele bijlagen en supplementen van dag- en weekbladen. De literaire kritiek
krijgt een onbeholpen geformuleerde veeg uit te pan: recensenten zouden nog slechts
haastige oordelen vellen en gratuite meningen ten beste geven; ze vertellen alleen
het verhaaltje na en nemen geen standpunt in. (Ook een ‘haastig’ oordeel en een
‘gratuite’ mening vertegenwoordigen een standpunt, lijkt me.) De redactie van Optima
roept om de vent, om de persoonlijke toon in de kritiek. Als een soort Nieuwe Revisor
wil zij de nadruk leggen op de creatieve impuls: in dit blad moeten geen meningen
verkondigd worden, maar worden ontwikkeld. Optima zou probleemloos dezelfde
oude koers kunnen blijven varen tot het jaar 2000, maar het roer moet om, vindt de
redactie. Groots en meeslepend moet het allemaal worden, of althans daar moet naar
worden gestreefd. Toch was nou juist dat weinig pretentieuze zo leuk aan Optima:
inderdaad werden marginalia uit de literatuurgeschiedenis op soms verrassende wijze
behandeld, gecombineerd met artikelen over typografie, bibliofilie en bibliomanie.
Dat alles in een mooi verzorgd sympathiek klein tijdschrift. Maar goed, dit
dubbelnummer is een themanummer gewijd aan de voorwaarden voor het schrijven.
Het is bedoeld als eerste stap in de nieuwe richting. ‘De opgenomen bijdragen mogen
dan niet allemaal de essayistische kracht hebben waarnaar we streven, (maar) ze
vertonen persoonlijkheid,’ excuseert de redactie zich al bij voorbaat. Had er dan aan
geschaafd tot ze in dit nieuwe visitekaartje passen, denk ik dan, of nu althans nog
niet opgenomen. ‘Het zijn diverse stukken van diverse auteurs. Verscheidenheid zal
men in Optima blijven aantreffen. Het essay is tenslotte veel te eigenzinnig om zich
in een keurslijf te laten dwingen,’ sluit het voorwoord. Gelukkig maar, want er staan
ook gewoon weer heel aardige stukken in Optima. Ad Fransen verdiept zich in de
suïcidale drijfveren van de schrijver Jacques Rigaut, die zichzelf maar drieëndertig
jaar van het leven heeft gegund. In de literatuurgeschiedenis leeft hij voort als een
curieuze voetnoot die de dada-theorie tot praktijk maakte. Daarmee plaatste hij
zichzelf volgens Fransen definitief buiten de dada-beweging. Henk Pröpper voert in
zijn bijdrage, die heel even in de verte aan Jacob Geels Gesprek op den Drachenfels
doet denken, zijn literaire voorbeelden sprekend op. Van Jens Bjørneboe leert hij dat
het erom gaat in fictie om je lezer te raken. Dat doet Pröpper zelf met het gekoketteer
met zijn lectuur geenszins. Atte Jongstra beheerst die kunst beter, blijkt uit zijn
verslag van een eenzame studiemaand in Zweden, waar zijn zeer toepasselijke
onderwerp August Strindberg is. Hij zit alleen in een afgelegen huisje van zijn
Zweedse vriend S., leest onder meer Strindbergs Inferno en de identificatie van
Jongstra met het gelezene is dus wel haast onvermijdelijk. Verder bevat Optima een
lofzang van Don Bloch op het schrijven in cafés, een fragment uit een interview dat
twee meisjes (?) met Adri van der Heijden hadden, het verslag van een desastreus
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voorval in Hemingways schrijverscarrière door Hans Bouman en de onthulling van
de even triviale als betrouwbare reden waarom James Joyce acht regels toevoegde
aan Tales Told of Shem and Shaun door Lucas Ligtenberg. Geerten Meijsing neemt
het thema voorwaarden voor het schrijven serieus en letterlijk en geeft
achtergrondinformatie bij het ontstaan van zijn Erwin-trilogie en Jean Pierre Rawie
legt het een en ander uit over dichterschap in briefvorm. De leukste bijdrage is van
Henk Romijn Meijer, die openhartig bekent dat geldzucht de reden voor een overigens
nooit geschreven verhaal was.
EVA COSSEE

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Dr. Kees van Kooten. Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (2)

Isabel Allende, Eva Luna
(Wereldbibliotheek, f 29,90)

3. (5)

Adriaan van Dis, Zilver (Meulenhoff, f
24,50)

4. (3)

Harry Mulisch, De elementen (De Bezige
Bij, f 34,50)

5. (9)

Liesbeth den Uyl, Beppie van Vessem
(Veen, f 19,50)

6. (4)

A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit
een dag (Querido, f 15,-, geb. f 34,50)

7. (6)

Jeroen Brouwers, De zondvloed (De
Arbeiderspers, f 49,50)

8. (10)

Roald Dahl, Matilda (De Fontein, f 24,50)

9. (7)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

10. (-)

Wim de Bie, Schoftentuig (De Harmonie,
f 19,90)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Snoecks Almanak 1989 (Snoecks
Nederland bv, f 19,75)

2. (2)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

3. (4)

De Stijl 1917-1931 (Libris, f 29,90)

4. (3)

Wim Kan, De dagboeken 1957-1968
(Balans, f 27,50)

5. (5)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

6. (-)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 13 Bijlage en registers
(Staatsuitgeverij, f 49,90)

7. (9)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

8. (-)

Simon Wiesenthal, Geen wraak maar
gerechtigheid (Becht, f 39,50)

9. (8)

Jan Kuitenbrouwer, Percies! (Bert
Bakker, f 14,90)

10. (6)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige weck. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19; Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Horst (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
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Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Van de preekstoel
Bij een aantal teksten in David Mamets essaybundel Writing in Restaurants
(Penguin, f 17,15) vraag je je onwillekeurig af of de auteur ze wellicht ooit als pamflet
heeft verspreid. Ze gaan met wat passen en meten meestal mooi op een A-viertje en
ook hun inhoud is navenant: vaste overtuigingen, weinig subtiele beweringen en een
wat predikende toon. Mamet schreef een aantal succesvolle theaterstukken en de
scripts voor de films The Postman Always Rings Twice en The Untouchables, ontving
in 1984 de Pulitzer-prijs en op Broadway trekt zijn stuk Speed-the-Plow nu volle
zalen met popfenomeen Madonna in een van de hoofdrollen. Het merendeel van de
essays gaat over Mamets visie op het theater. Daarin scheldt hij op van alles en nog
wat, maar zelf voegt hij er niet veel opzienbarends aan toe. Zo is naar zijn mening
het doel van film ‘het langzaam onthullen van de menselijke genitalia’ en van televisie
‘een aantal fabrikanten van handwapens in Connecticut steunen’, terwijl theater
daarentegen het gezonde verstand stimuleert. Mamet ziet er geen been in zoiets voor
de koffie op te schrijven, om erna verder te werken aan het script voor The
Untouchables.
De auteur verdeelt de hele Amerikaanse wereld van kunst en ontspanning in hokjes,
maar alle richtingen maken in zijn ogen deel uit van een verderfelijke grondstroom
van decadentie, een begrip dat hij definieert als ‘het, ontbreken van de drang tot
creatie’. Op de extreem rechtse vleugel ziet hij Walt Disney. Die is ‘fascistisch’, een
predikaat dat hij ook van toepassing acht op ‘schrijven wat ik voel’. Dan zijn er
conservatieven die ons in slaap willen wiegen, liberale kunstenaars, zoals feministen
en homo's, die willen hervormen in plaats van creëren, en radicalen, die alleen maar
destructie willen met lege doeken en graffiti. De experimentele kunst is vormgericht
en deugt dus niet. Om het realisme ten slotte geeft hij ook niet veel. Het is slechts
‘informatief’ en biedt geen ‘oplossingen’. Mamet blaast dit alles demagogisch op
tot een schijntheorie en komt zelf met ouwe koek als alternatief: de unieke taak van
het theater is het oplossen (?) van problemen op het terrein van het irrationele, het
onbewuste, de droomwereld. Dit is sedert de romantiek een weinig originele opvatting,
die hij bovendien nauwelijks verder uitwerkt. Het heeft er alle schijn van dat de
succesvolle toneelschrijver behoefte heeft gevoeld zijn oeuvre te completeren met
een theoretische bijdrage. Dat is mijns inziens niet erg gelukt.
HS

Nevel in een schrijvershoofd
Er is heel wat afgefilosofeerd over de combinatie kunst en drank. Gewone stervelingen
mogen dan veelvuldig gewaarschuwd worden voor drankmisbruik, bij kunstenaars
helpen stimulerende middelende fantasie. Ons literaire erfgoed zou derhalve heel
wat poverder uitgevallen zijn zonder de drank, zij fungeert al eeuwenlang als muze
en femme fatale. Verplaatsen we ons naar een aardser niveau, dan heeft drank nog
een ander nut voor de kunstenaar: hij maakt de gevolgen van het beroemd-zijn
draaglijker. Wie heeft ooit gehoord van een schrijver die het plezierig vindt om op
tournee door het land te gaan? Slechts met beneveld brein valt zoiets vol te houden.
A.F.Th. van der Heijden vormt hierop geen uitzondering. In het boekje Dichters
slaags / De lange mars langs de literaire cafés (Stichting Literair Café Deventer,
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36 p., f 14,90) dat hij in opdracht schreef, stelt hij met enige verbazing vast dat hij
‘mighty popular begint te worden’ en hij ondervindt aan den lijve wat dat aan
verplichtingen met zich meebrengt. De alcoholische femme fatale slaat direct toe:
beide verhalen beginnen met een fikse kater ten gevolge van boekenbal, respectievelijk
literaire-voorlees-avond-in-de-provincie met matig georganiseerde nachtrust. ‘Morgen
naar Zutphen. Signeren in een boekhandel. Of voorlezen in de bibliotheek? Straks
eens nakijken in het contract (...). In ieder geval moet ik overmorgen, zaterdag, in
het literair café van Deventer optreden. Dan alleen nog de afsluitende Boekenmarkt
zondagmiddag op het Centraal Station van Den Haag. Maar daar hoef ik niets te
doen, want de mensen komen er uitsluitend “aapjes kijken”, zoals ze dat in het vak
noemen.’ Het publiek wordt op zijn wenken bediend in de twee verhalen waarin men
ditmaal het aapje ook nog achter de schermen mag volgen. Zo raakt de schrijver in
het eerste verhaal verzeild in het merkwaardige, als literair café fungerende Club
Story waar hij in botsing komt met een ‘in antraciet gedachte bedrijfsleider’. Van
der Heijden heeft in deze flauw vertelde anekdote van de literaire bijverschijnselen
helaas geen literatuur weten te maken.
Dit is meer het geval bij het tweede verhaal in Dichters slaags. Droogjes vertelt
hij van een literaire avond in ...wijk, een plaatsje aan het einde van de wereld. De
avond loopt uit op een vechtpartij, waarna de schrijver door de plaatselijke jeugd
wordt meegetroond voor een nazit waarbij het Imperatorbier rijkelijk vloeit. Ernstig
beschonken op weg naar zijn hotel vermengt de nachtelijke mist zich met de nevel
in zijn schrijvershoofd, en ondanks de toegewijde routebeschrijving van de schone
Riëtte verdwaalt hij in het uiterst poëtische landschap. Alcohol bepaalt ook de
volgende dag die opnieuw eindigt in een gezellige chaos, maar eind goed al goed:
voor het doek valt komt de schrijver laveloos doch heelhuids in Amsterdam aan,
waar zijn geliefde hem opgewekt wacht.
IP

Zestienduizend stokpaarden
David Halliwell was jarenlang filminkoper voor de BBC. Zijn voornaamste
internationale reputatie dankt hij aan het naslagwerk The Filmgoer's Companion,
een roep die vooral gebaseerd is op het feit dat het boek een van de eerste in zijn
soort was en dat wie er een naam opzoekt hem vrijwel altijd zal vinden. Wel is de
informatie bij die talrijke items al te vaak onjuist, onvolledig of gewoon afwezig,
zodat men weinig kan lezen wat men al niet wist vóór raadpleging. Een ander
naslagwerk is Halliwell's Film Guide (Paladin, importeur Van Ditmar, f 43,75) die
sinds 1977 zes steeds bijgewerkte edities haalde. De nieuwste bevat ruim
zestienduizend films, minder dan in de meeste vergelijkbare uitgaven, maar met
uitgebreide en gedetailleerde beschrijvingen. De selectie wordt bepaald door
Halliwells voorkeuren en stokpaardjes, zodat er veel films uit de laat-zwijgende en
vroeg-sprekende periode in staan (waaronder ook hoogst obscure B-produkties), die
men elders niet zal aantreffen. Uit het recentere filmaanbod zijn er veel omissies,
terwijl de niet-Engelstalige cinema over de hele lijn mager is vertegenwoordigd. Wie
het lijvige boekwerk doorploegt leert Halliwells maatstaven kennen. Films mogen
niet te lang duren, er moet gelachen kunnen worden, ze moeten een gelukkig of
minstens opbouwend einde hebben en gaan over deugdelijke personages, in casu
keurige lieden als hijzelf of de lezer tot wie hij zich richt. Dat maakt veel van zijn
beknopte kritische oordelen geborneerd op het discrimerende af. Het boek staat vol
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kanttekeningen als ‘wie ter wereld financiert zoiets?’, ‘niet het soort film waarvoor
je publiek mag verwachten’, of ‘wellicht aardig voor de intelligentsia, maar niks
voor zaterdagavond-publiek’. Zijn opvatting dat het vooral leuk moet blijven leidt
tot het vonnis dat Woody Allens Manhattan ‘verzandt in ernst en halfkomische
wanhoop’. Daar staat tegenover dat Halliwell's Film Guide door grondige kennis
van de filmische klassieken een goede toetssteen is voor plagiaat, tweede- of
derdehands inspiratie, leen- en jatwerk waarmee nogal wat huidige regisseurs een
publiek overdonderen dat hun bronnen niet (her-)kent. Dan blijkt zijn kritisch
standpunt ten aanzien van sommige successen en reputaties verkwikkend en het
overwegen waard. Het boek is vooral vaak amusant door de curiosa waarmee Halliwell
beschrijvingen en oordelen lardeert: de slogans waarmee de films destijds weren
geadverteerd, dialoogcitaten en soms produktiedetails. Daarnaast laat hij het eigen
oordeel vergezeld gaan van citaten uit recensies van anderen. Ruimtegebrek noodzaakt
de selectie van bondige formuleringen en bon mots waardoor hij - onvermijdelijk?
- uitkomt bij ijdeltuiten als Pauline Kael en John Simon. Gelukkig zijn ze niet de
enigen die worden geciteerd. In het gezelschap van onder anderen Richard Roud,
James Agee en Tom Milne (en zowaar Graham Greene in de jaren dertig) die wel
met zinnige of verhelderende oordelen komen vallen ze in alle blaaskakigheid des
te harder door de mand.
AvI

Een pot nat
In culinaire vakkringen staan de kookboeken van het Nederlands Zuivel Bureau
bekend als origineel en betrouwbaar. Het is dus niet vreemd dat het publieksboekje
Verrassen met yoghurt een best-seller blijkt. Ook gezien de prijs: f 5,95 voor 96
bladzijden full-colour. Een dergelijke boeksponsoring is niet zonder gevaar. De
kant-en-klare vruchtenyoghurts zijn verkoopsuccessen voor de zuivelindustrie;
recepten daarvan zijn niet in het boekje terug te vinden, terwijl de doe-het-zelf
vruchtenyoghurt al gauw goedkoper, lekkerder en gezonder uitvalt. De proefkeuken
van de zuivellobby tovert in deze sector meteen een ‘exotische vruchtenflip’ op tafel,
met meteen maar verse mango en papaja plus passievruchtenlimonadesiroop. De
‘zonnige yoghurtcoupe’ heeft aan verse aardbeien niet genoeg maar wordt bijna
dwangneurotisch verrijkt met limonadesiroop (en slagroom). Als excuus geldt hooguit
het feit dat veel - maar niet alle! - Hollandse aardbeien naar niets meer smaken; de
kunstmatig opgepepte siroopsmaak is dan bijna onmisbaar. Vergeefs zoekt de lezer
naar een beschrijving van het smaakverschil tussen de diverse yoghurt-soorten. De
beet van een roer- en een standyoghurt is, zeker naturel geconsumeerd, nogal
verschillend: de laatste glijdt wat vlokkiger over de tong maar heeft een dikkere
smaak. Ook een volle yoghurt en een magere proeven anders, en hoe valt magere
Bulgaarse daar dan weer tussen? Wat is in godsnaam de wezenlijke smaakvernieuwing
aan de dure boerenlandyoghurt, recent op de markt gebracht door de Melkunie? Die
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kwesties zijn kennelijk te heikel, en dus leert de lezer meer over de yoghurtcultuur
onder Djingiz Chan dan over hedendaagse yoghurtsmaken. Produkten die culinair
of produktietechnisch tegen yoghurt aanleunen - zoals karnemelk, zure room, crème
fraîche - verzwijgt het boekje helemaal. Tja, op die manier kun je makkelijk doen
alsof het allemaal een pot nat is. ‘De recepten kunnen zowel met volle als met magere
naturel-yoghurt gemaakt worden,’ dat is pas echt ‘verrassend’. En onzin, natuurlijk:
voor de smaak maakt het wel degelijk uit. Alleen in een enkel geval scheelt het weinig
- bijvoorbeeld als rijkelijk met room wordt gewerkt. Maar bij dat soort recepten is
het überhaupt de vraag of een yoghurtbasis de beste keuze is.
De eindtoets voor een receptenboek is de praktijk. De keuze viel op kaneelijs.
Minder honing dan het voorschrift leverde naar mijn oordeel al voldoende zoetheid,
het gebruik van kaneelpoeder veroorzaakt altijd wat stroefheid op de tong, en bij
zielige thuiskoks die nog steeds geen sorbetière kochten, zorgen de onvermijdelijke
ijskristallen voor wat gekraak tussen de tanden, maar de smaak bleek verder prima.
RS
Aan deze pagina werkten mee: Ab van Ieperen, Inge Pit, Hans Schoots, Rob Sijmons
en Peter van Zonneveld

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
De geheugenkunst door Frances A. Yates. Vertaling Jacob Groot. Bert Bakker, f
59,50. Een klassieke studie, oorspronkelijk verschenen in 1966, over hoe men in de
loop van de geschiedenis het geheugen trainde. De schrijfster maakt in dit veelzijdige
boek talloze uitstapjes naar de literatuur, de wetenschap, de filosofie en de kunst.
Gerrit Achterberg een biografie door Wim Hazeu. De Arbeiderspers, f 69,50
(gebonden). Een inzichtgevend boek over een groot Nederlands dichter. Zie pagina
3.
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Kafka's Milena
Vervolg van pagina 10
len voor politiek bedreigden. Ook Klinger zelf maakte van deze route gebruik in het
vertrouwen dat Milena en Jana hem spoedig zouden volgen. Maar Milena was toen
al te zeer de Tsjechische zaak toegedaan om hieraan gehoor te kunnen geven. Zij
bleef en werd meteen in het najaar van 1939 gearresteerd door de Duitsers.
In het kamp Ravensbrück raakte zij zeer bevriend met Greta Buber-Neumann die
door de Russische Veiligheidsdienst na het Duits-Russische verdrag van augustus
1939 aan de Gestapo was overgeleverd, tezamen met alle andere Duitse communisten
die een toevlucht hadden gezocht in de Sovjet-Unie. Haar man was al eerder door
een wat afwijkende mening over het communisme op last van Stalin gefusilleerd.
Buber-Neumann was tot Milena's einde bij haar en publiceerde in 1963 een geschreven
portret onder de titel Kafka's vriendin Milena dat in het Engels werd vertaald als
Kafka's mistress, een opmerkelijke titel voor wie de geschiedenis kent.
Na kennis te hebben genomen van haar leven moet gezegd worden dat het een wat
tragisch lot is voor de geëmancipeerde Milena om voortdurend in een adem te worden
genoemd met Kafka. Haar relatie met hem, hoe belangrijk die ook voor beiden
geweest is, was toch niet meer dan een vrij kortstondige episode uit haar veelbewogen
leven. Aan de andere kant zouden wij, zonder Kafka, waarschijnlijk nooit van Milena
gehoord hebben, dus daarom toch maar: Kafka's Milena.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Heilig monster
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Bas Heijne
Het gaat in tegen iedere moraal, maar moordenaars zijn altijd interessanter dan hun
slachtoffers. Vermoord worden is gemakkelijk, daar hoef je weinig of zelfs helemaal
niets voor te doen, terwijl het plegen van een moord zonder twijfel het moeilijkste
lijkt te zijn wat er bestaat. Tussen de moordenaar en de rest van de wereld gaapt een
diepe kloof, die steevast de aanleiding vormt tot heftige speculaties. Wie heeft het
gedaan, hoe heeft hij het gedaan, waarom heeft hij het gedaan? Dat zijn de vragen
waar het om gaat, en in het verhaal dat de antwoorden verschaft spelen de slachtoffers
slechts een bijrol. Het zijn de daders die de geschiedenis in gaan, de willoze
slachtoffers die vergeten worden. Moordenaars zijn heilige monsters: onaanraakbaar,
pervers, afstotelijk, en oneindig fascinerend.
Bij uitstek interessant zijn de ‘gewone’ moordenaars, de mensen van wie je het
het minst zou verwachten. Een mafioso die een collega om zeep helpt, de drugdealer
die een concurrent aan zijn mes rijgt, saai is het niet, maar het haalt het niet bij de
door en door fatsoenlijke oude mevrouw die tijdens haar theekransje plotseling een
bijl te voorschijn haalt. Gewone, aangepaste, burgerlijke moordenaars zijn zo
verontrustend omdat ze zoveel op ons zelf lijken. Of nog verontrustender, op de
buren van hiernaast.
De fatsoenlijkste moordenaar van deze eeuw moet Dr. Crippen zijn geweest.
Hoewel de dokter niet aarzelde op een nacht in 1910 zijn wettige echtgenote met
mes, zaag en bijl te ontleden en haar romp onder de keldervloer te verbergen (haar
hoofd ontbrak), had niettemin vrijwel iedereen die toentertijd bij de zaak betrokken
was een goed woordje voor hem over. De politieman die hem op spectaculaire wijze
wist te pakken, moest erkennen dat hij het ‘zachtaardige kleine kereltje’ eigenlijk
heel aardig vond. Ook de schrijver Raymond Chandler, schepper van private eye
Philip Marlowe, kon niet om de onmiskenbare charme van Crippen heen: ‘Op de
een of andere manier moet je deze vent wel sympatiek vinden. Hij was nu eens een
moordenaar die als een gentleman is gestorven...’
De geschiedenis van Dr. Crippen is dan ook hartverscheurend. Ze wordt verteld
door Tom Cullen in Crippen: The Mild Murderer, een boek dat zo juist verscheen
in de even morbide als boeiende Penguin True Crime-reeks. De goedmoedige,
bescheiden ‘dokter’ (geldgebrek maakte hem tot een kwakzalver die per post zalfjes
tegen doofheid en dergelijke verkocht) zuchtte jarenlang onder het echtelijke
schrikbewind van zijn vrouw Belle, een derderangs artiste in de Londense music-halls.
Belle liet hem niet alleen dag en nacht naar haar pijpen dansen, ze was hem ook
veelvuldig ontrouw. Crippen verdroeg het allemaal lijdzaam, totdat hij de liefde van
zijn leven ontmoette: zijn secretaresse Ethel LaNeve.
Crippens Edwardiaanse fatsoensopvattingen zorgden ervoor dat de relatie jarenlang
platonisch bleef, totdat hij op een dag onverwachts thuiskwam en zijn vrouw in bed
aantrof met een jonge Duitse commensaal. Vanaf dat moment beschouwde hij Ethel
LaNeve als zijn enige echte vrouw. Het ontbrak Crippen echter aan wilskracht om
de knoop door te hakken en zijn vrouw te verlaten. De situatie was uiterst gespannen,
maar er gebeurde niets. Toen begon Belle, die van alles op de hoogte was, tegen haar
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echtgenoot af te geven op zijn minnares; dat was meer dan de dokter kon verdragen.
Na de gruwelijke moord vluchtten Crippen en Ethel LaNeve (de laatste verkleed als
jongen) per schip naar Canada. De kapitein begon echter verdenkingen te koesteren
en stuurde een radiogram om de politie te waarschuwen. Uiteindelijk kon de hele
wereld meegenieten met de jacht op Crippen (de kapitein telegrafeerde regelmatig
verslagen over het verdachte gedrag van zijn beide passagiers naar allerlei kranten
aan beide zijden van de oceaan), terwijl de arme dokter zelf van niets wist. Vlak voor
de Canadese kust stapte de inspecteur aan boord en begroette de nietsvermoedende
moordenaar met: ‘Good morning, Dr. Crippen.’
Crippen werd berecht en opgehangen. Tot aan het uur van zijn dood bleef hij
getuigen van zijn onsterfelijke liefde voor Ethel LaNeve. Bekennen deed hij niet;
zijn vermoorde echtgenote duidde hij aan met ‘die vrouw’. In zijn afscheidsbrief
noemde hij Ethel en hemzelf ‘twee kinderen in een grote boze wereld’.
Dat is ook het beeld dat oprijst uit het boek van Cullen. Het vereist weinig
inlevingsvermogen in de dokter een tragische afspiegeling van ons zelf te zien; hij
is de typische antiheld. Bijna alles aan hem is herkenbaar: zijn middelmatigheid, zijn
kleine verlangens, zijn teleurstellingen, zijn ondraaglijke alledaagse misère, zijn stille
behoefte om te ontsnappen, en uiteindelijk dan zijn grote hartstocht, die hem uitzicht
bood op een grootser en rijker leven.
Bijna alles; in één opzicht is Crippen mijlenver van ons verwijderd. Het feit dat
deze sympathieke, tragikomische mislukkeling een nacht lang in zijn eigen vrouw
heeft staan zagen, maakt hem tot een ondoorgrondelijk raadsel. Alle verklaringen
ten spijt blijft de moord die Crippen pleegde in laatste instantie onopgelost, omdat
hij nooit werkelijk begrijpelijk zal zijn. Er is een moment geweest waarop hij besloot
te doen wat wij nooit zullen doen. Dat moment maakte hem wezenlijk anders dan
zijn medemensen. Dat onbegrijpelijke moment is ook de reden dat zijn beeltenis in
de gruwelkamer van Madame Tussaud te vinden is, terwijl men naar het hoofd van
zijn vrouw niet eens meer heeft gezocht.
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

2

[17 december 1988 - Nummer 50]
Ter zake

Diny Schouten
Zelfs een Booker Prize garandeert niet dat een boek een verkoopsucces wordt, maar
omdat Peter Carey's Oscar and Lucinda zo'n prachtig boek bleek, bracht uitgever
Henk Figee, verantwoordelijk voor het Amber-fonds van De Boekerij, er toch een
bod op uit. Tot zijn verbazing had hij onder de gevestigde Nederlandse uitgevers
geen concurrenten, wat zich verklaren laat doordat De Arbeiderspers het ooit met
Carey probeerde en na verramsjing geen nieuwe poging aandurfde. Maar een
angstaanjagend hoog bod op de rechten - van £ 50.000 - bleek er wel degelijk te
liggen. Figees anonieme mededinger kan geïdentificeerd worden als de ‘packager’
Compartners in Haarlem, producenten van boeken-in-opdracht, die als tussenpersoon
voor de Hema optreedt. Figee was geschokt: ‘Als winkels in potten en pannen nu
ook gaan bieden op onze krenten uit de pap, waar blijven we dan?’ Figee slaagde
erin Carey's agente te overtuigen dat een ‘exclusieve uitgave’ van de Hema à f 17,90,
allereerst ten koste zou gaan van de kwaliteit van de vertaling (‘daar móéten ze dan
wel op bezuinigen, voor zo'n verkoopsprijs’) en verwierf de rechten alsnog. Dat na
ECI nu ook de Hema zich op het actieve acquisitiepad heeft begeven wil
verkoopdirecteur Bino van de Hema best toegeven: ‘Maar dat is niet nieuw. We
hebben ook al een nieuw boek van Siegfried Lenz in ons fonds. Die heeft vorig jaar
de Duitse Friedenspreis gekregen.’ Dat er een bod is uitgebracht op Carey klopt,
volgens Bino: ‘Maar we hebben te horen gekregen dat we veel te weinig hebben
geboden. Het was een tiende van het bedrag dat u noemt. Eh, iets meer misschien.’
Alom bezwoeren Hans Magnus Enzensberger en Peter Delius van de kleine literaire
uitgeverij Greno dat hun onverwachte seller Die letzte Welt van Christoph Ransmayer
in het buitenland níét voor zoveel mogelijk geld aan de grootindustrieën van het
boekenvak zouden worden verpatst, maar dat slechts de literaire ‘Umwelt’ van het
fonds van de uitgever zou tellen. Die verzekering leek bij de niet zo heel stevige
liquiditeitspositie van Greno wel niet geheel geloofwaardig, maar toch moet onder
de belangstellende Nederlandse uitgevers (Van Gennep. De Arbeiderspers, Amber,
Combo-groep en Bert Bakker) een enkeling met kleine beurs doch vol hoop zijn
ingegaan op het ongebruikelijke verzoek van Peter Delius om ‘geloofsbrieven’ te
overleggen: een uitgebreid enquêteformulier met veel vragen over hoeveel moeite
de betreffende uitgever had gedaan voor de verspreiding van hoogstaande vertalingen,
liefst van Duitse literatuur. Na twee maanden beraad - de biedingen uit Amerika
(Grove Press), Engeland (Chatto & Windus), Frankrijk (Flammarion) en Italië
(Leonardo Editore) gingen kennelijk voor - liet Greno de beslissing over de
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Nederlandse vertaalrechten ondanks de toezeggingen toch afhangen van een veiling,
die werd afgetroefd door uitgeverij Bert Bakker. Niet zozeer het hoge bod - dat naar
berekening bij de 50.000 mark moet liggen - noch de toezegging van een
‘promotioneel budget’ van om en nabij de 20.000 gulden, deed Greno Bert Bakker
uitverkiezen, kreeg een der teleurgestelden van Peter Delius te horen. De reden was
‘de professionele manier waarop Bert Bakker hier eerder Patrick Süskinds bestseller
Das Parfum gebracht heeft’. Het parfum van de Zwitser Süskind is voor zover bekend
de enige Duitstalige literaire titel uit het fonds van Bert Bakker.
Aan het Veen-Luitingh-Kosmos-Contact-concern wordt een nieuwe naam toegevoegd:
de fusie tussen Kluwer en Wolters Noordhoff bracht uitgeverij Sijthoff binnen. ‘We
studeren hard op de integratie van Sijthoff binnen het bedrijf. Sijthoff verhuist in elk
geval van Amsterdam naar Utrecht, en voor het overgrote gedeelte van het personeel
is plaats gevonden. Ook staat vast dat het imprint Sijthoff blijft behouden,’ zegt
Veen-directeur Bert de Groot. Wat voor kleur dat ‘imprint’ gaat krijgen vereist studie:
‘Het probleem is dat Sijthoffs management-fonds naadloos aansluit bij dat van Veen,
de non-fictie-uitgaven (vooral over de Tweede Wereldoorlog in samenwerking met
het Riod) bij Kosmos, en de publieksboeken bij Luitingh.’ Een afzonderlijk imprint
voor literaire bloemlezingen dan, wellicht? ‘Het punt is dat we ook al twee literaire
uitgeverijen hebben, met elk hun specialisaties. Veen en Contact. We weten het
gewoon nog niet.’
Deze week (15 december) wordt bij Sotheby's een verloren gewaand typoscript van
George Orwell geveild. Het is de tekst van diens enige toneelstuk, een waar
koningsdrama over de vlucht van Charles II naar Frankrijk na de onthoofding van
zijn vader. Orwells King Charles II, geschreven voor een schoolopvoering, komt ter
sprake in zijn tweede roman. A Clergyman's Daughter, maar het werkelijke bestaan
ervan bleek kort geleden toen Geoffrey Stevens, een negenenzestigjarige aannemer
in ruste, het terugvond in zijn papieren. Stevens had zesenvijftig jaar geleden les van
Mr. Eric Blair. Vele jaren later herkende Stevens zijn oud-leraar als George Orwell.
door een foto en een artikel uit een krant: ‘Ik vond altijd al dat er iets bijzonders met
hem was. Ik weet niet waarom ik zijn toneelstuk bewaard heb, maar ik denk dat het
was omdat ik hem zo aardig vond.’
Eind november werd het leengeld (zeven en een half miljoen gulden) verdeeld: zestig
procent voor de auteurs; veertig procent voor hun uitgevers. Zoals er een
‘leenrecht-top-tien’ is van schrijvers - aangevoerd door A.C. Baantjer - is er ook een
van uitgevers. De Boekerij staat nummer een, daarna volgen Unieboek, Kok, Gottmer,
Het Spectrum, Kluitman, Sijthoff, Meulenhoff, Querido en Bruna & Zn.

Gedicht
Zweem
Steeds bleker wordt het beeld
van wat er even was - een glimlach
lippen rimpelend alsof je gezicht van water werd
waar wind op blies - een zweem
die ik marmergestold terugvond
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gekruld rond een madonnamond
Het lachje dat zegt dat
alles voorbijgaat, dat dat goed is
en zo verschrikkelijk
dat je wel moet glimlachen
met een gezicht dat aan iets anders denkt
Haar kleren nergens te vinden hier
in een hotelkamer op de grond
als door een windvlaag
in plaats van de mijne
slordig neergegooid.

J. BERNLEF
Uit: Geestgronden. Gedichten. Querido, f 25,-.
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Oude koek met bezwerende kracht opgediend
Reve geeft in ‘Bezorgde ouders’ de apotheose van zijn kunnen
Bezorgde ouders door Gerard Reve Uitgever Veen, 319 p., f 29,50
(gebonden f 49,50)
Diny Schouten
Hoeveel zegen kan er rusten op meer dan driehonderd pagina's gezwets en gezever?
De held van Bezorgde ouders fluistert als vanouds in blonde jongensoortjes erotische
verhalen van mythologische kracht, ditmaal over ‘jonge zwarte katholieke polities’
die niets liever doen dan met behulp van riem en roede werkschuwe jongensprinsjes
tot gehoorzaamheid te dwingen, over de staat van permanente opstanding waarin de
‘liefdessperen’ van ‘gouden wereldjongens’ verkeren, en nog over veel verrukkingen
meer van pijn en lijden. De woorden Per dolorem ad veritatem vallen vaak genoeg
om het motto te kunnen vormen, maar dat is al bezet door een troostrijk woord uit
Mattheüs (8:16,17), eveneens over ‘Freud’-durch-Leiden’. Nieuw is dat de
hoofdpersoon zich geroepen voelt over dat alles een ‘internationaal zanglied voor
alle mensen’ uit zijn pen te wringen, en dat hij overweegt om in de hem niet
toekomende rang van luitenant de Eeuwige Stad te gaan verdedigen tegen een
mogelijk op handen zijnde aanval van een tienduizendkoppig leger van ‘blanke,
atheïstische suikerzieken’, die het speciaal op Maria, ‘Moeder van alle Ouders’,
voorzien hebben.
Als vanouds komt er gelukkig in het verhaal weer geen normaal mens voor. De
eenenveertigjarige ‘belegen jongen’ Hugo Treger, wiens kommervol en tot niets
dienend gepeins over de geheime wrede lust van zijn jonge (en overigens zeer
bedeesde) vriend ‘Eenhoorn’ bladzij na bladzij van Bezorgde ouders vult, is zelfs
onmiskenbaar malende.
Het kost enige moeite om je gewonnen te geven aan idem zoveel pagina's
uitputtende beschrijvingen van in de geest volvoerde herenliefde. In de woorden van
Treger, die behalve voor een te schrijven wereldhymne ook plannen overweegt voor
een autobiografische roman met dezelfde synopsis als Bezorgde ouders, zou hij met
zo'n boek ‘hoogstens een handvol pervertelingen’ een ‘pleizier’ doen, ‘maar die lagen
voordat hij dat boek had geschreven al half verlamd in bed omdat ze het op eigen
initiatief al veel te vaak met zichzelve deden’. De beste tactiek was daarom om in
schaterlachen uit te barsten waar dat kon (op vele, vele plaatsen meer dan in
‘levensromans’ als Een circusjongen. De taal der liefde of Lieve jongens, al roept
Tregers dierenaam ‘Luipaard’ wellicht ongewenste parallellen op) - en ná de overgave
in te zien dat de oude Reve de apotheose gaf van zijn kunnen: een boek dat met
Reviaanse grootspraak over niets, maar tegelijk ‘over alles’ gaat. Wel is het zo dat
het aantal keren dat Treger zijn liefdesdeel te voorschijn haalt en in beroering brengt
(en telkens een weinig later iets herordenen moet aan zijn kledij) te veelvuldig is om
in net gezelschap ter sprake te brengen, en het is waar dat je hoofd er maar net naar
moet staan om interesse op te brengen voor Tregers veelal schrijnende gepomp, maar
dat is een onredelijk verwijt dat tegen elke schrijver die met particuliere ‘hang-ups’
aan je hoofd komt zeuren te maken valt. Het gaat er tenslotte om of iemand schrijven
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kan, en het mag zeker niet gelden als excuus om de hilarische kwaliteiten waarmee
zulke passages in Bezorgde ouders inderdaad blijken te zijn gezegend, niet wensen
te erkennen.

Gerard Reve

Treincoupéwijsheden
Wat je jammer zou kunnen vinden, is dat Bezorgde ouders de ontroering mist van
De avonden. Hoevele keren Treger ook zijn ogen vochtig voelde worden (Treger is
op vermoeiende wijze in staat om op elk gewenst moment met ‘verzonnen films van
eigen makelij’ de eigen tranen op te roepen) ditmaal hebben ze geen verlossende
kracht. Te vermoeden valt dat dat komt omdat de schrijver, anders dan tegenover
Frits van Egters, niet begaan is met het veel zieliger geval van Hugo Treger, een
‘overjarige nicht’ voor wie geen verlossing meer mogelijk lijkt. Sterker: in het boek
fungeert op de achtergrond een verteller, die op niet mis te verstane wijze Treger
schetst als een bangelijke man die zich in winkels niet gewenste aankopen op laat
dringen, en hem uitlacht om zijn ‘zwetsbetogen’ en ‘treincoupéwijsheden’, de lezer
overredend om hetzelfde te doen. Het is gek om hem becommentarieerd te zien, en
de schrijver moet er meer mee voorhebben dan alleen het rechtzetten van Tregers
aanvechtbare en voor de wet verboden redeneringen over blank en zwart: hij is
tamelijk letterlijk boven het (zoals de flaptekst inlicht) ‘goeddeels historische verhaal’
gaan staan. Het werkt als een nieuw en bevrijdend element.
Als Bezorgde ouders desondanks onophoudelijk sterk aan De avonden doet denken,
is het omdat Reve zich met fabelachtige meesterhand van de archaïserende stijl van
dat boek bedient. Wat het leuk maakt is dat men Reves cultus van die stijl herkent
en erom lachen moet; het lijkt me bijna niet mogelijk de grappen van Bezorgde ouders
te waarderen zonder een gerede kennis en aanvaarding van de komiek-zwaarmoedige
zijde van Reves debuut. Treger denkt Van-Egterse dingen, met diens zorg voor
zinsbouw, woordkeus en scherpe definitie: ‘Sommige dingen zijn niet op te lossen,’
dacht hij, ‘mijn ziel is te groot in verhouding tot mijn lichaam’; ‘Soms,’ dacht Treger,
‘dan kan een onpeilbaar diep leed, een onherstelbaar verlies bijvoorbeeld, een
kunstenaar opeens inspireren. Ja wonderlijk is dat. Er is literatuur over’; ‘Ik heb heel
wat meegemaakt, vandaag,’ dacht hij. ‘Maar van echte inspanning kunnen we niet
spreken. Ik denk dat het psychisch is.’
Bezorgde ouders, en daarin lopen de boeken erg uiteen, is wel veel minder argeloos,
met veel meer koketterie en naar het lijkt nagenoeg zonder wanhoop geschreven.
Soms raakt het, heel even, de vergeefsheid van het bestaan in relatie tot het ‘eeuwig
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verborgene’. Maar die momenten van cerebrale bezinning zijn ontdaan van elke ernst
door een topzwaar gewicht aan ironie. Het geheim en het raadsel van Tregers bestaan
‘lag in zijn jeugd’, houdt de verteller voor in een eventuele aanzet om van Tregers
wanhoopsexistentie iets aangrijpends te maken, maar even vlug worden zulke
pogingen lachwekkend gemaakt. ‘Ik was eigenlijk een heel ongelukkig kind,’ laat
hij Treger denken. ‘Een ongelukkige jeugd, zo heet dat toch? Maar ik maak er nooit
misbruik van.’
De eerste hoofdstukken geven nog een suggestie van iets heel spannends dat te
gebeuren staat - heeft Treger mogelijk plannen om zijn achttien jaar jongere vriend
‘Eenhoorn’ te wurgen? - maar het blijft bij een vage, niet ingeloste suggestie, die
ingegeven wordt door de geïsoleerdheid van de etage in de armoedige buurt van ‘de
grote stad A.’, die Treger en ‘Eenhoorn’ bewonen. Sprake van enige handeling is er
in de vijfentwintig hoofdstukken eigenlijk niet. Zelfs het tijdsverloop is karig: één
etmaal, ‘in de Advent van het jaar 197*’, dat omstreeks vijf uur in de middag aanvangt
en een dag later op dezelfde tijd eindigt. Treger doet tweemaal boodschappen, vindt
een uitzonderlijk formaat speelgoedbeer, deelt een maaitijd met zijn inwonende
jongensprins Eenhoorn, noteert invallen voor zijn wereldlied, woont omstreeks het
middaguur een korte mis bij, en maakt een vergeefse missie naar de dierentuin die
in de nabijheid van zijn ‘woning’ gelegen is, speurend naar een jonge poema-oppasser
die mogelijk ‘Gerrit’ heet en mogelijk verlangt voortaan de slaaf van Eenhoorn te
zijn.
Treger drinkt intussen een zelfs voor de lezer niet bij te houden aantal flessen
goedkope wijn. Zijn voortdurende zorg geldt de geledigde flessen, die ter wille van
de goede vrede met Eenhoorn omslachtig aan het oog onttrokken moeten worden.
Tregers waanvoorstellingen - over ‘katholieke dieren’, het hem ‘met de scherpte van
een reusachtige gravure’ ontvouwde tafereel van de slag om de Eeuwige Stad (de
‘Oorlog van het Lam’), hem opwindende martelingen waarbij Eenhoorn betrokken
is - maken duidelijk dat hij zich op de rand van een wanhopig en reddeloos alcoholisch
delirium bevindt, dat zich niet bezweren laat: niet, als bij Frits van Egters, door een
speelgoedkonijn wiens straf wordt ingetrokken. Voor Tregers speelgoedbeer is het
lot meedogenlozer - symbolisch, naar men aan mag nemen.
Naar verluidt wil de schrijver graag horen dat Bezorgde ouders vergeleken mag
worden met zijn meesterwerk De avonden, ‘het onvergetelijke boek waarmee Reve
debuteerde’. Er zijn geen redenen om hem die vergelijking te onthouden, en ik zie
er eigenlijk niet zo heel veel waardoor Bezorgde ouders zich niet náást Reves eerste
chef-d'oeuvre staande houdt. Het bevat, toegegeven, ‘oude koek’ - een allerliefst
grapje als dat over het meisje dat tijdens het dansen in een strandcafé opeens tegen
Treger gezegd had ‘Vertel eens iets meer over jezelf’ is vast niet gloednieuw -. en
aan de originaliteit van het allesverzengende thema ‘Liefde en Lijden’ is afgedaan
door een aantal veel minder gelukte delen van Reves continuing story, maar Reve
heeft gebouwd op zelf neergelegde fundamenten. Bezorgde ouders is een origineel
boek. Moge het zeveren en zeuren: de bezwerende kracht van de herhalingen waarmee
dat gebeurt is niet-aflatend overweldigend.
■
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Weloverwogen bezwaren door Neil Postman. Vertaling Aaldert van den Bogaard
en Janneke van der Meulen. Het Wereldvenster, f 27,50. Essays waarin de schrijver
van ‘Wij amuseren ons kapot’ zich andermaal buigt over de teloorgang van de cultuur
en de taal.
Notities van een hypocriet door Christiane Singer. Vertaling Marianne Gossije. An
Dekker, f 15,-. Een jonge vrouw zoekt in fragmenten, herinneringen en portretten
naar haar eigen werkelijkheid. Oorspronkelijk verschenen in 1965.
Kleine psychologie van het gesprek door Harry Stroeken. Boom, f 18,50.
Overpeinzingen van een psychoanalyticus over de (hulp-verlenings)praktijk van het
voeren van gesprekken.
Het blauwe uur door Wanda Reisel. Querido, f 27,50. Roman over een jonge
advocate die in een moeilijke verhouding met een jeugdvriend belandt.
Waarom baart een muis geen olifant door Jaap Goudsmit en Maarten Koopman
(illustraties). Contact, f 24,90. Twee geleerden ontrafelen de wetmatigheid van
ontstaan, ontwikkeling en einde van het leven op aarde. Humor.
De wereld chromatisch door Peter Schat. Meulenhoff/Landshoff, f 39,50. Een
muzikaal reisverslag. Stukken, eerder verschenen in NRC Handelsblad.
Ik schrijf het je grof-eerlijk door Anna Blaman. Meulenhoff, f 37,50. Briefwisseling
met Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein.
Hoe schrijf ik een scenario? door Syd Field. Vertaling Robert Dorsman. Het
Wereldvenster, f 29,90. De grondbeginselen van het scenario-schrijven.
Democratie of bureaucratie? door dr. H. van Goor. Van Gorcum, f 57,50. Een
empirische studie naar verschillen in invloed tussen politieke en ambtelijke topposities
in Nederlandse gemeenten.
Luxe-verdriet door Peter van Straaten. De Arbeiderspers, f 28,50. Gebundelde
columns uit Het Parool.
Herinneringen aan A. Roland Holst door L.J. de Ruiter. De Arbeiderspers, f 26,50.
Herinneringen van de ex-burgemeester van Bergen die gedurende zestien jaar bevriend
was met de dichter.
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Nederlanders ontdekken Australië door J.P. Sigmond en L.H. Zuiderbaan. De
Bataafsche Leeuw, f 29,90. Over scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
Het profijt van de macht door C.R. Boxer. Agon, f 39,90. Een historische studie
naar de Republiek en haar overzeese expansie 1600-1800.
Retour Berlijn door Jan van Bilsen en Aad Verhoeff. Uitgever Jan Mets, f 29,50.
Persoonlijke verhalen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog in het kader van
de ‘Arbeidseinsatz’ in Berlijn te werk gesteld werden.
Latijns-Amerika tussen de regels door Jan van der Putten. Jan Mets/Kritak, f 24,50.
De schrijver was van 1971 tot 1987 als correspondent in Latijns-Amerika gevestigd.
De beste misdaadverhalen van het jaar samengesteld en ingeleid door Edward D.
Hoch. Vertaling Mariëlla de Kuyper. Loeb, f 19,50. Een Amerikaanse bloemlezing.
Van Bismarck tot Hitler door Sebastian Haffner. Vertaling Piet Jaarsma. Becht, f
29,50. Het Duitse Rijk 1871-1945, een terugblik.

Een onverschrokken podiumdichteres
Toeren door het land met Diana Ozon

Diana Ozon
HAPÉ SMEELE

De Ozon Expres door Diana Ozon Uitgever In de Knipscheer, 210 p., f
28,50
Jaap Boots
Met haar imposante punky uiterlijk, haar militante werklozenpoëzie (‘Werklozen
aller landen, amuseert u!’) en een duidelijk retorisch talent waar het de voordracht
betrof was de Amsterdamse dichteres Diana Ozon jarenlang een opvallende
verschijning in het performance-circuit. Bovendien bleek ze een stayer, want terwijl
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de ene na de andere dichter sneuvelde in de harde leerschool die de wrakke
podiumpjes van kraakcafés en jongerencentra nu eenmaal zijn, vond Ozon aansluiting
bij het ‘officiële’ circuit. Twee jaar geleden maakte ze - na een aantal uitgaven in
eigen beheer - haar debuut bij uitgeverij In de Knipscheer met Hup de Zee, een
dichtbundel die mede dank zij een lovende recensie van de oude dichter Louis
Lehmann in de NRC een onverwacht succes werd.
Om Hup de Zee te promoten trok Ozon de afgelopen twee jaar kriskras door
Nederland en droeg op de meest afgelegen plekken voor uit eigen werk. Die on the
road-ervaringen heeft Ozon nu te boek gesteld in De Ozon Expres, haar eerste
prozaboek. Het is een ‘journalistieke autobiografie’ geworden, schetsen uit het leven
van een hard werkende podiumdichteres, en iedereen die wel eens met een stapeltje
gedichten of een rockbandje ‘de provincie’ heeft doorkruist zal veel herkenbaars
vinden in De Ozon Expres. Of het daarmee meteen een goed boek geworden is, waag
ik te betwijfelen.
Natuurlijk, alles staat erin: het verslapen, de kop koffie, de metro naar het station,
het in de trein nog eens doornemen van het voor te lezen werk, de voorbijschietende
volkstuintjes, de taxi vanaf het station naar het treurige jeugdhonk waar de literaire
avond plaatsgrijpt, de slome welzijnswerkers, de eenzame skinhead, de zenuwen,
het podium, het succes, de missers... maar De Ozon Expres komt nooit lekker op
gang. Dat komt voornamelijk omdat Ozon overal wel heel erg uitgebreid verslag van
doet en zich voornamelijk onledig houdt met sfeerbeschrijvingen, heel veel
sfeerbeschrijvingen. Er wordt heel wat afgeobserveerd in De Ozon Expres, en dat
zou nog niet zo'n probleem zijn, ware het niet dat de dingen die Ozon allemaal
opvallen niet zo bijzonder zijn. Bovendien verbindt ze er maar zelden interessante
overpeinzingen aan. En als ze al tot een gedachte komt, is dat vaak maatschappijkritiek
met de diepgang van een borrelglas (‘In de toekomst zal de massa net zo'n grijze
macht zijn als de huidige nu’), een levenswijsheid van scheurkalenderniveau (‘Er
valt niets te doen dan ons eigen leven te leven’) en soms is het gewoon ordinair gelul,
zoals in de passage waar Ozon mijmert over het geheim van een goed optreden: ‘Niet
het voorlezen op zich en de aanwezigheid achter de microfoon is de formule voor
een geslaagd optreden: succes ligt in de wisselwerking van een onzichtbare kracht,
de boven tastbare wetenschap verheven proportie van de prestatie.’

Hart van goud
De stijl waarmee dit alles wordt-opgediend is ook niet om over naar huis te schrijven
(bonkig, saai, opsommerig) en bovendien telt het boek menige grammaticale blunder.
Daarnaast vind ik De Ozon Expres een uitgesproken ijdel boek. Ozon portretteert
zichzelf als een onverschrokken idealistische artieste met een hart van goud, die haar
kunst koste wat het kost, ondanks de tegenwerking van bebaarde welzijnswerkers,
geflipte beveiligingsbeambten, onwillige obers, kortom het burgertruttendom in het
algemeen, ‘naar het volk toe’ wil brengen. Ozon is anders. Ozon doet wat ze wil.
Ozon begrijpt de jongeren. Ozon wijst discomeisjes op hun rechten als vrouw, vangt
verdrietige skinheads op en Ozon kan zelfs een amok makende messentrekker tot
bedaren brengen met een moralistisch verhaaltje. Ozon is tegen zure regen, racisme
en de Navo en vóór geluk. Heel mooi allemaal, heel goed en heel nobel, en ik twijfel
niet aan haar oprechtheid, maar waarom komt het - om het op z'n Amsterdams te
zeggen - zo rottig d'r strot uit?

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Het best is Ozon op dreef in scènes waar ze even niet de snelle artiest hoeft uit te
hangen én tegelijkertijd wat te vertellen heeft. Zo bijvoorbeeld haar stiekeme
observaties van de gedragingen van jongens bij het tafel voetbalspel: ‘terwijl de
jongens zich gedragen als opgewonden kinderen, genieten wij van de
spijkerbroek-erotiek’ en de passage waarin ze beschrijft hoe ze de hele nacht op haar
verloofde ligt te wachten. Hoogtepunt van het boek is de scène waarin Ozon op de
Magere Brug getroffen wordt door de bliksem. ‘Uit de hemel komt een blauw-witte
laserstraal en rust uit op de hoek van het bruggewicht. Vanaf de overkapping springt
het licht in drie vertakkingen naar beneden. De laatste ader schiet wortel in de punt
van mijn paraplu. Langs de steel glijdt het koude vuur in mijn vuist; het schiet
onzichtbaar door mijn arm, een dun blauw schichtje verschijnt bij mijn schouder.
Mijn arm is stevig, verder voel ik niets. Ik heb de bliksem in mijn hand.’
Ozon overleeft het, en gelukkig maar, want in passages als deze (alsook in haar
dialogen) geeft ze er blijk van wel degelijk talent te bezitten; hopelijk komt dat in
haar volgende boek wat meer uit de verf.
■
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Met The Sportswriter voegde Richard Ford (44) zich bij het rijtje
Amerikaanse auteurs die in sobere en directe taal het gewone leven van
mensen in een voorstad of op het platteland uitbeelden. Geen grootse
helden met opwindende acties en weidse visies, maar de
gedesillusioneerden van het dagelijkse leven. ‘Dirty realism’ noemde het
Engelse tijdschrift Granta deze manier van schrijven, die in praktijk wordt
gebracht door bijvoorbeeld Raymond Carver, Tobias Wolff, Bobbie-Ann
Mason en Ellen Gilchrist. Ter gelegenheid van het verschijnen van de
vertaling van zijn boek (De sportschrijver, uitgever Contact, f 39,90) was
Richard Ford even in Nederland.

Snakken naar iets broeierigs
Richard Ford over sport als een bron van taal
Rudi Wester
Pas als de Amsterdamse grachtenfolklore van aanhoudend claxonneren hem het
spreken onmogelijk maakt, lichten de ogen van Richard Ford kwaadaardig op. ‘Ik
zou graag naar buiten gaan en eens een hartig woordje met hen spreken.’ Gezien zijn
reputatie van gewelddadige reacties, veronderstel ik rellerig dat hij er liever op wil
slaan. ‘Nee,’ corrigeert hij mild, ‘ik zei: een woordje spreken.’ Hoe hij aan die
reputatie komt, is hem een raadsel. Is De sportschrijver, de roman waardoor hij in
Amerika en ver daarbuiten bekend werd, soms een gewelddadige roman, vraagt hij
zich retorisch af. Zeker, er gebeuren twee à drie hardhandige dingen en er komt een
zelfmoord in voor, ‘maar dat is niet typisch voor het boek. Als er iemand in jouw
omgeving doodgaat, zeg je toch ook niet dat je leven getypeerd wordt door de dood?’
Om er meteen somber aan toe te voegen dat een van zijn grootvaders zelfmoord
gepleegd heeft toen hij zijn boerderij met gokken verloren had. Zo blijft er toch nog
iets van de dreigende mythe van Richard Ford overeind. ‘Sport is altijd een goede
afleiding als het leven niet te harden is,’ constateert Frank Bascombe, de
achtendertigjarige sportschrijver uit de gelijknamige roman, die ondanks de
tegenslagen die hem treffen, toch het gevoel wil houden dat alles nog mogelijk is.
Een aardige en tegelijk irritante man, die Frank Bascombe. Pijnlijk nauwkeurig
ontleed door Richard Ford in zijn pogingen zich staande te houden. Hij is gescheiden,
wat niet zozeer de bedoeling was. Hij heeft een van zijn drie kinderen verloren, wat
nog minder de bedoeling was. En met zijn vriendinnen loopt het ook niet helemaal
zoals hij wil, zijn laatste vlam Vicki slaat hem zelfs tegen de grond. Opgewekt doet
Frank Bascombe zijn levensverhaal, ‘maar er zijn stukjes leven die zich niet naar het
standpunt van een sportverslaggever willen voegen.’ Zoals het interview met de
invalide ex-footballspeler Herb (‘Ik dacht aan een actueel portret van Herb Wallagher.
Herb. Hoe gaat 't u met hem, wat heeft hij voor plannen, zit 't hem een beetje mee?’)
dat grandioos mislukt omdat ze volledig langs elkaar heen praten. Of de avond die
zijn vriend Walter, mede-lid van de Club van Gescheiden Mannen, bij hem doorbrengt
voordat hij zelfmoord pleegt. Frank wil niet luisteren naarde signalen die zijn vriend
uitzendt, hij wil rust en afstand. Wat dat betreft is Frank een duidelijk alter ego van
de schrijver zelf.
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Richard Ford
BERT NIENHUIS

Ford: ‘Mensen van wie ik hou of van wie ik wil houden, hebben het niet over hun
rampen. Ik wil geen klachten horen. Ik wil wel helpen als mensen zeggen dat ze er
niet uitkomen, maar ze mogen niet klagen als bewijs dat ze leven. Ze kunnen veel
meer bewijzen door met een glimlach op hun gezicht naar mijn huis te komen. Dat
is precies waarom Frank Walter zo haat. Hij komt te dicht bij hem met zijn geklaag.
Als ik ongelukkig ben, wil ik dat met niemand delen.’ Streng licht Ford toe waar de
roman volgens hem over gaat. Over passie, als je het tenminste opvat als iets waarvan
je voelt dat je het wilt hebben of wilt zijn. Maar niet over geweld en niet over
vervreemding: ‘De sportschrijver is helemaal niet vervreemd van zijn gevoelens. Hij
probeert alleen zichzelf elke dag wat gelukkiger te maken. Daar gaat het hele boek
over. Soms slaagt hij er niet in, maar dat is de kwestie van het halfvolle of halflege
glas.’
Aan het eind van de roman maakt Frank Bascombe een soort balans op van zijn
leven. De gebeurtenissen hebben zijn ogen geopend voor het feit dat hij
verantwoordelijkheden heeft, maar wat hij daarmee moet, weet hij ook niet precies.
Alleen, hij heeft nu andere woorden voor wat hij ziet en verwerkt. Ford: ‘Een van
de redenen waarom de sport centraal staat in dit boek is, dat het eigenlijk vooral over
taal gaat. Over hoe wij proberen met taal onze diepste emoties uit te drukken. En
Amerika drukt zich vooral uit via sport. Maar Frank, omdat hij sportjournalist is,
weet dat die taal zowel inadequaat is als ook dat we geen andere keus hebben dan
deze te gebruiken. Dus sport moet in de roman niet metaforisch gezien worden, maar
letterlijk: als een bron van taal.’
Richard Ford drukt zichzelf uit met een onmiskenbaar zuidelijke tongval. Hij is
geboren in Mississippi, maar bleef daarna nooit langer dan twee à drie jaar op dezelfde
plaats. Nu woont hij met zijn vrouw Kristina, met wie hij al vijfentwintig jaar
getrouwd is (‘Nee, geen kinderen. Je verbruikt je leven met hun zorgjes. Ik moet
mijn eigen leven kunnen leiden’) in Montana, de grensstaat met Canada. In december
1967, na een mislukt rechtenstudie, besloot hij schrijver te worden. ‘Ik kom uit een
arbeidersgezin, dus moet je altijd bedenken wat je gaat doen. Niks rondhangen of
zo. Je moet beslissen. Dus, per ongeluk of geluk, dacht ik dat het enige wat ik leuk
gevonden had en wat ook enige verdienste had, was: verhalen schrijven. Wat in mijn
familie hetzelfde was als doodgaan aan hysterie. Maar toen ik eenmaal die beslissing
genomen had, zag ik dat het goed was. En toen besloot ik met Kristina te trouwen.
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Meer belangrijke beslissingen heb ik in mijn leven niet nodig gehad. Alles wat me
sindsdien is overkomen, kwam voort uit die twee beslissingen: schrijven en trouwen.’
Met hand en tand verdedigt hij zijn vrijheid, het leven zo in te richten als hij wil.
Weggaan van een plek die hem niet bevalt. Weigeren om met mensen om te gaan.
‘In Amerika hoor ik de hele tijd dat ik zo defensief ben. Maar er zijn ook veel dingen
die ik wil verdedigen. Mijn werk, dat heilig is. Mijn dag, die ik zo goed mogelijk
wil gebruiken. Dat verdedig ik tegen mensen die mij in de weg lopen. Het leven moet
niet jou bepalen, maar omgekeerd. Er zijn natuurlijk graden van controle. Ik denk
dat ik literatuur schrijf die het leven probeert te beheersen of die de illusie probeert
te creëren van iemand die het leven onder controle heeft.’ Illusies, mysteries: die
moeten blijven. Mogelijkheden openlaten. Richard Ford verhaalt monkelend hoe
vaak hij vliegtuigen heeft zien opstijgen terwijl hij zat te drinken, zich te laat
realiserend dat het zijn vliegtuig was met al zijn bagage erin. Een horloge draag hij
niet, anderen moeten hem maar waarschuwen. Een romanticus eigenlijk, die met zijn
verhalen het ruige Amerika weer doet opleven waar alles kan en alles mogelijk is.
Daarom moeten mensen zich niet hechten, maar open blijven staan voor wat Richard
Ford de ‘mysteries van het leven’ noemt: ‘De mogelijkheid tot passie en romantiek,
de mogelijkheid dat je geïnteresseerd raakt in dingen waarvan je nooit gedacht had
dat je je ervoor zou interesseren, de kans dat een vrouw die je nog nooit ontmoet
hebt met je gaat zitten praten. Al die dingen. De gewone doorsnee-dingen. Gewoon
het mysterie dat er aan het eind iets gebeurt wat je aan het begin niet wist.’

Beheerste chaos
In zijn roman speelt hij dan ook een slim spel met het verschil tussen de sportschrijver
(‘schrijven over sport is zekerheid’) en de schrijver van literatuur, een avontuur bij
uitstek. Richard Ford: ‘De meeste auteurs menen in het leven die momenten te
herkennen die, in een overdreven betekenis, misschien álles bevatten. Zoals Joyce
bijvoorbeeld. Maar zo is het leven en de literatuur niet. Beide zijn helter skelter,
bestaan niet uit allemaal betekenisvolle gebeurtenissen. Als je alleen maar daarnaar
kijkt, mis je de rest. Ik behoor tot de mensen die het niet erg vinden als het leven
chaotisch is.’ Maar nog altijd beheerste chaos dan, die je even opgewekt tegemoet
moet treden als Frank Bascombe, de onvergetelijke verslaggever van het leven
(‘Schrijven over sport is toch een prachtige baan? Het is geen baan van tragiek,
herhaling, gesloof. Het is een baan waar veel menselijk contact mogelijk is. Echt een
baan om gelukkig mee te zijn,’ aldus zijn schepper). Richard Ford heeft zijn held
haarscherp door: ‘De sport-lingo, die houding van de sportjournalist dat het leven
eenvoudig gemaakt moet worden, dát is het verschil met literatuur. In literatuur heb
je voortdurend te maken met ambiguïteit. Dat komt in deze roman dwingend naar
voren: een eenvoudig leven, eenvoudige taal is onhoudbaar. Het werkt niet. Dus wat
Frank doet als hij aan het eind van de mogelijkheden gekomen is zijn leven eenvoudig
houden: hij laat de twijfel toe. Als je dat doet, krijg je gevoelens van angst, maar
tegelijk van groot geluk. We hebben allemaal perioden in ons leven die we willen
vereenvoudigen, maar je realiseert je dan dat als je maar genoeg simplificeert, dingen
alleen nog maar eenvoudig zijn. En waar je dan naar snakt, is naar iets broeierigs.
Iets onverwachts, iets onduidelijks. Naar mysteries, dus.’
■

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

6

De rechte weg van de plicht
Hermann Brochs hardhandige eenduidigheid
Pasenow of de romantiek door Hermann Broch Vertaald door Paul Beers
Uitgever Ambo, 180 p., f 32,50 (gebonden f 55,-)
Cyrille Offermans
Ofschoon door vrijwel niemand meer gelezen, gold hij vanaf zijn debuut in het begin
van de jaren dertig als een van de grote vernieuwers van het literaire proza; hij was
bevriend met James Joyce, over wiens werk hij in 1936 een rede hield en die er twee
jaar later voor zorgde dat hij, gearresteerd door de nazi's, naar Amerika kon emigreren;
zijn werk wordt, mede door beider Oostenrijkse komaf, vaak in een adem met dat
van Musil genoemd. Hoe gering zijn faam in vergelijking met Musil anno 1988 echter
nog maar is, moge blijken uit de minimale belangstelling die de kritiek tot op dit
moment aan de dag heeft gelegd voor de Nederlandse vertaling van zijn - overigens
pas op vijfenveertigjarige leeftijd geschreven - debuutroman, Pasenow of de
romantiek. Ik heb het over Hermann Broch.
Pasenow is het eerste deel van een drieluik, Die Schlafwandler geheten
(1931-1932). Maar het is desalniettemin niet het eerste boek van de cyclus dat nu in
het Nederlands verschijnt. Uitgeverswegen zijn soms ondoorgrondelijk: verleden
jaar verscheen het tweede deel van de cyclus, Esch of de anarchie, en dat betrof een
herdruk van een uitgave uit 1969. Inmiddels is bij dezelfde uitgever het omvangrijke
derde deel, Huguenau of de zakelijkheid, verschenen. Daarin worden eerdere
verhaaldraden opgenomen, maar de delen zijn heel goed los van elkaar te lezen.
Broch schetst in Die Schlafwandler een ontwikkeling die door de trefwoorden in
de titels al wordt aangegeven: van romantiek via anarchie naar zakelijkheid. Daarbij
is elke volgende fase door omstreeks een halve generatie van de voorafgaande
gescheiden: de boeken spelen in respectievelijk 1888, 1903 en 1918. Broch, die in
elk geval de wereld van de ‘zakelijkheid’ van binnenuit kende (tot 1927 was hij een
vooraanstaand textielfabrikant), zag die ontwikkeling als een geschiedenis van verval,
waarvan hij het feitelijke begin, zoals zoveel cultuurpessimisten, overigens al bij de
overgang van middeleeuwen naar renaissance situeerde. Door het wegvallen van het
christendom als grote, eenheidstichtende wereldbeschouwing, zou al het menselijk
handelen hard, egoïstisch, bewusteloos en richtingloos zijn geworden. Op de analyse
van dit ‘Zerfall der Werte’ (de titel van een deel uit Huguenau) is Brochs werk in
hoofdzaak geconcentreerd, en in zoverre is het verwant met dat van Musil; maar in
de houding tegenover dat ‘verval’ lopen de opvattingen van beide auteurs drastisch
uiteen: voor Musil zijn de historische ontwikkelingen onomkeerbaar, Brochs visie
heeft daarentegen sterk restauratieve trekken. Dat geldt, voor zover ik zie, voor zijn
hele werk; het geldt in elk geval overduidelijk voor Pasenow.

Hermann Broch
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Het is bekend dat Musil niet veel van Broch moest hebben, en ik kan me dat, eerlijk
gezegd, goed voorstellen. In vergelijking met de extreem subtiele Musil is de manier
waarop Broch zijn thematiek uitwerkt hardhandig eenduidig. Debet daaraan zou wel
eens voor een aanzienlijk deel Brochs nostalgie naar de verloren middeleeuwse orde
kunnen zijn, een nostalgie die in gesublimeerde vorm terugkomt in zijn opvatting
dat de roman belast is met de ‘missie van een totaliteitsomvattende kennis’. Hoe dan
ook: de verschillende cultuurhistorische posities zijn in Pasenow keurig schematisch
verdeeld over de verschillende personages, die door Broch bovendien, als waren het
allegorische figuren, met de nodige vaste, hen onmiddellijk identificerende attributen,
zijn uitgerust. De meest opzichtige, om niet te zeggen aanstootgevende rol in dit
opzicht is weggelegd voor het uniform. Dat wordt gezien als het laatste bastion van
een op hiërarchische onverdraagzaamheid berustende traditionele wereld tegen de
oprukkende horden van ‘het civiele’, tegen de niets ontziende en door geen hogere
idealen geleide anarchie van ‘het burgerlijke’. Ik moet zeggen: het is even wennen
om de maatschappelijke fronten op deze manier verdeeld te zien.

Perverse verlokkingen
De hoofdfiguur in Pasenow is Joachim van Pasenow, de enige figuur in het boek
die, althans formeel, gedacht vanuit de conceptie, een tussenpositie inneemt. Van
huis uit behoort hij tot de wereld van het uniform, letterlijk, hij is beroepsofficier,
maar hij maakt, noodgedwongen, kennis met de perverse verlokkingen van die andere
wereld, waarvan ook telkens tot vervelens toe wordt gezégd dat het een andere,
respectievelijk verderfelijke wereld is.
De duidelijkste representant van de oude, door de onvoorwaardelijke gehechtheid
aan traditionele waarden gekenmerkte wereld is, afgezien van Joachims potsierlijke
vader, zijn broer Helmuth, die tijdens een duel het loodje heeft gelegd. ‘Hij viel voor
de eer, voor de eer van zijn naam,’ constateert vader met onverholen trots. Daarnaast
- want in feite gaat het aan de oppervlakte, voor zover die door alle diepte nog
zichtbaar is, om een liefdesgeschiedenis - spelen twee vrouwen een hoofdrol: het
animeermeisje Ruzena, in het middelpunt van de poel des verderfs, en, in scherp
contrast met haar, de engelachtige Elisabeth, een soort Maria Onbevlekte Ontvangenis.
Als ik het goed begrepen heb is het huwelijk van Elisabeth en Joachim, waar het
dan uiteindelijk na enige strubbelingen toch van komt, niet direct het gevolg van een
verpletterende wederzijdse liefde. Veeleer is er sprake van door God opgelegde
beproevingen, van ‘één weg naar de verlossing’, die, zo meent Joachim vastberaden,
gelijk oploopt met ‘de rechte weg van de plicht’.
Het verhaal eindigt ermee dat Joachim bij wijze van spreken saluerend de
bruidssuite betreedt en, ditmaal letterlijk, met uniform en al in de huwelijkssponde
stapt. ‘Desalniettemin,’ verzekert Broch de lezer in de laatste regels, ‘kregen ze na
ongeveer achttien maanden hun eerste kind. Het gebeurde eenvoudig. Hoe dit zich
heeft toegedragen, hoeft niet meer verteld te worden. Na het geleverde materiaal
voor de opbouw van de karakters kan de lezer dit ook zelf bedenken.’ Ik moet zeggen
dat me dat wel enige moeite kost.
Canetti noemde Broch, bij gelegenheid van diens vijftigste verjaardag (in 1936),
‘een van de zeer weinige representatieve schrijvers van onze tijd’, iemand wiens
compromisloze ‘drang naar universaliteit’ ook voor zijn eigen literaire instelling
normatief was geworden; Thomas Mann meende (in 1950) dat Broch de Nobelprijs
zou moeten krijgen; Aldous Huxley schreef Broch een onfeilbare virtuositeit toe. In
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hoeverre mijn eigen, vele jaren geleden gevormde, positieve oordeel over Broch, dat
was gebaseerd op de lectuur van Esch, Die Schuldlosen en Der Tod des Vergil, mede
was beïnvloed door die haast collectieve lof, durf ik nu niet meer te zeggen. Zeker
is wel dat mijn waardering door de lectuur van Pasenow, dit doorzichtige,
hoogdravende, van alle ironie gespeende, vaak ronduit kitscherige boek, een ernstige
deuk heeft gekregen.
■
Bij uitgeverij Ambo verscheen Herman Brochs trilogie ‘De Slaapwandelaars’
compleet. De twee andere delen zijn: ‘Esch of de anarchie’, vertaald door Jaap
Walvis (f 37,50, gebonden f 55,-), en ‘Huguenau of de zakelijkheid’, vertaald door
Piet Meeuse (f 45,-, gebonden f 55,-).

Thrillers
Eerst dacht ik dat Death at the President's Lodging (Penguin, f 22,95) weer een
voorbeeld was van het groeiende subgenre waarin de president van de Verenigde
Staten iets naars overkomt. De president is echter in dit geval de rector van een
college in Oxford. Het betreft hier de eerste detectieveroman van Michael Innes uit
1936 die nu opnieuw is uitgebracht in de Classic Crime-reeks van Penguin. Michael
Innes is een Engelse geleerde en de schepper van de politieman Appleby, die in dit
boek zijn entree maakt. De rector wordt doodgeschoten in zijn vertrekken aangetroffen
en al snel wordt duidelijk dat slechts een van de wetenschappelijke medewerkers
van het college de dader kan zijn. In het Amerikaans heet het boek veel toepasselijker
dan ook Seven Suspects. Op de omslag staat geciteerd dat Michael Innes schrijft als
een engel. Dat zal wel net als elke andere daad van een engel als weldadig moeten
worden ervaren, maar daar klopt niets van. Innes heeft een droge stijl die in een
afstudeerscriptie niet zou misstaan. Hij weet de ingewikkelde zinnen van de geleerde
te vermijden, maar veel meer niet. Appleby's taak bestaat uit het natrekken van de
alibi's van de verdachten. Daar ploegt hij zich moedig doorheen en de lezer met hem.
Het is misschien verstandiger om eerst een van de latere boeken te proberen, waarin
Appleby ook een hogere rang bekleedt.
In het encyclopedische deel van The Len Deighton Companion (Grafton, f 20,80)
staat onder de Q een quiz van vijftig vragen. Met al mijn kennis van de auteur en
zijn werk kwam ik met pijn en moeite net boven de tien goede antwoorden. Ik wist
wel dat Harry Palmer geen naam is die in de boeken voorkomt, maar uitsluitend in
de verfilming van Deightons werk is gebruikt om zijn naamloze hoofdpersoon aan
te duiden. De encyclopedie met ongeveer duizend vermeldingen vormt de hoofdmoot
van het boek. Verder staat er nog een aardig vraaggesprek met Deighton in, een
beschrijving van eerste uitgaven die handig is voor verzamelaars en een
trefwoordenlijst van personages en thema's die zijn op te zoeken. Het is jammer dat
er geen quizzen meer zijn als ‘Je neemt er wat van mee’, want dan heb je echt iets
aan zo'n boek. Om het te lezen om die ene Trivia-vraag te kunnen beantwoorden
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gaat te ver en doordat ik net An Expensive Place To Die had herlezen, wist ik al dat
madame Tastevin het monopoliespel bedoelde met ‘a voyage of destruction’ (vraag
14 uit de quiz).
Drie technici van de televisiemaatschappij CBS waren op een parkeerterrein in New
York getuige van een huurmoord op een boekhoudster van een frauduleuze juwelier.
De mannen kwamen van hun werk en liepen naar hun auto om naar huis te gaan. Om
zijn sporen uit te wissen schoot de moordenaar hen ook dood. Richard Hammer
beschrijft in The CBS Murders (Signet, f 15,50) deze waar gebeurde slachtpartij.
Gelukkig konden de dader en de juwelier die de moord op de boekhoudster uitlokte,
vrij snel worden gegrepen en ook worden veroordeeld. Uit het goed geschreven relaas
wordt echter duidelijk dat moord een veel makkelijker karwei is dan berechting.
Ondanks het feit dat de moordenaar blind aan een oog was en niet in een topconditie
verkeerde, wist hij de drie mannen binnen enkele momenten dood te schieten. De
ene verraste hij, maar de twee anderen renden ervandoor. Het was tevergeefs. Door
het gebruik van een geluidsdemper trok de moordpartij nauwelijks aandacht, behalve
van een toevallige getuige die maakte dat hij wegkwam en door zijn angst geen goede
beschrijving van de dader kon geven. De politie zocht in het begin naar een naald in
een hooiberg, maar omdat de boekhoudster bij de FBI bekend was in verband met
de fraude van haar baas, kon men later gericht gaan zoeken. Het Amerikaanse
rechtssysteem kent de mogelijkheid om iemand meerdere vonnissen te geven en te
bepalen dat die niet naast elkaar, maar achter elkaar moeten worden uitgezeten. De
beide hoofdpersonen konden zo tot tientallen jaren celstraf worden veroordeeld. De
staat New York is blijkbaar een van de vijftig staten die de doodstraf nog niet
heringevoerd heeft.
De No Exit Press is begonnen met een serie herdrukken van oude en hedendaagse
hardgekookte misdaadboeken. Hard trade van Arthur Lyons is een ervan (f 17,50).
Jacob Asch, privé-detective in Los Angeles wordt zogenaamd gehuurd om de
achtergrond van de verloofde van een rijk meisje uit te zoeken. De man blijkt
homoseksueel te zijn en van het rauwere werk te houden. Dat is nog maar het begin
van een ingewikkelde affaire die van corruptie en viezigheid aan elkaar hangt. Homo's
zijn voor Asch voornamelijk knapenschenners met de moraal van een loslopende
hond. Aan politici heeft hij hooguit een nog grotere hekel. De moderne mens deugt
niet en dat weet Lyons in harde, gewelddadige verhalen goed te beschrijven.
THEO CAPEL
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Kritiek op de ‘vreesselijke ambtsdrager’
Jac. van Veen houdt al zijn leven lang de strafrechtspraak in de gaten
De journalist in de rechtszaal door Jac. van Veen Uitgever Van Gennep,
160 p., f 24,50
G.P. Hoefnagels

Jac. van Veen, tekening Marlèn Nolta

De strafrechtspraak is openbaar, maar we weten nauwelijks hoe het er in gewone
doorsneezaken toegaat. De krant vult meer kolommen met misdaad dan ooit tevoren,
maar de aandacht blijft beperkt tot enkele zaken die nieuws worden. ‘Wat is nieuws?’
vroeg ik een hoofdredacteur. Hij antwoordde: ‘Nieuws is een onderwerp waarmee
de vierduizend Nederlandse journalisten, of een belangrijk deel van hen, zich kortere
of langere tijd bemoeien.’ Zo'n antwoord relativeert, maar het verklaart niet.
In democratieën bestaan geen geheime strafprocessen, maar als de journalist Jac.
van Veen er niet geweest was, waren de strafprocessen in Nederland toch aardig
geheim gebleven. Daar komt nog iets bij. De voornaamste bedoeling van openbaarheid
van rechtspraak is dat het gedrag van rechters, officieren en advocaten getoetst kan
worden aan het recht. Daar ging het ook om, toen we de geheime inquisitie afschaften.
Het gaat allereerst om het gedrag van de togadragers, de hotemetoten, niet om ‘de
vreesselijke misdadiger’.
Jac. van Veen hoort tot de zeer weinige journalisten die deze functie van de
openbaarheid waarmaken. Hij beschrijft wat rechters doen, wat officieren zeggen,
wat advocaten niet zeggen en hoe parketwachten vergeten verdachten voor hun
rechter te brengen. De lezer ziet dossiers zoekraken, stukken verdwijnen, rechters
uithalen naar advocaten en verdachten, officieren en advocaten blunderen, maar
officieren toch iets vaker. Van Veen doet dat een leven lang, vroeger in Het Parool,
sinds zijn pensioen in Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad. Uit zijn
Parool-periode verscheen in 1977 een bundel van zijn columns. Thans verschijnt
een reeks van zijn observaties, gepubliceerd in het Algemeen Dagblad en Vrij
Nederland.
Van Veen noteert dialogen waaruit blijkt dat de eerste beginselen van het
strafprocesrecht nu en dan in de vergetelheid zijn geraakt. De officier in Utrecht had
een veroordeling van de verdachte geëist en de rechter vroeg aan de advocaat:
‘Mevrouw, wilt u soms nog wat zeggen?’
Advocate: ‘Ja natuurlijk wil ik wat zeggen, daarvoor ben ik hier gekomen.’
Rechter: ‘Hoezo, waarom? Hij heeft het toch gedaan, hij heeft toch straf verdiend?’
Advocate: ‘Mijnheer de rechter, ik ben zeer verbaasd over uw benadering; ik doe
waar mijn cliënt recht op heeft, ik ga een pleidooi houden.’ Waarop de rechter, mr.
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Van de Vijver, met een woedend gebaar het dossier over tafel in de richting van de
griffier keilde en met een verongelijkt gezicht naar het pleidooi ging zitten luisteren.’
Nogal uniek lijkt mij de boze reactie van een officier van justitie die een verdachte
van een groot aantal inbraken toevoegde: ‘Weet u wat al die mensen van u denken
bij wie u hebt ingebroken? Die denken: wat een lul!’ ‘Dat,’ schrijft Van Veen, ‘had
ik iemand in die functie nog nooit horen zeggen, maar je kunt deze officier in ieder
geval niet het verwijt maken van verhullend taalgebruik.’
Ook het medisch-justitieel complex krijgt ervan langs. ‘Je voelt wat de psychiater
zegt wat je moet voelen.’ Een raadsheer van het hof in Den Bosch zei tegen een voor
het verdachtenhekje staande ter beschikking gestelde: ‘Ik lees hier in het rapport van
de psychiaters dat u nog steeds niet wilt boetseren. Tja, als zij zeggen dat u moet
boetseren en u doet dat niet, hoe denkt u dan ooit uit de tbr te komen?’

Automatisering
De communicatie op de strafzitting blijft een probleem. Ik heb twintig jaar geleden
over de ‘rituelen ter terechtzitting’ geschreven en dat werd een vrolijk boekje over
een sombere werkelijkheid. Hoe is dat nu geworden? De rechterlijke macht is
verjongd. Meer dan toen komen rechters en officieren uit vele lagen van de bevolking.
In de rechterlijke opleiding wordt aandacht besteed aan gespreksvoering. De kritiek
op het rechterlijk doen en laten is een aanvaard cultuurfenomeen. De rechter gedraagt
zich thans anders dan toen. Soms beter, maar vaak? Er zijn rechters die een natuurlijk
talent voor communicatie met justitiabelen hebben, er zijn er die dat, gestut door
vaste rituelen, middelmatig kunnen, en er zijn er die het nooit leren. De observaties
van Van Veen stemmen niet optimistisch. Het is zeer moeilijk om op een strafzitting
een gesprek te voeren. Vaste patronen van gedrag, routine en de juridische taal werken
vervreemdend op degene voor wie de rechtspraak bedoeld is. Het contact met de
verdachte moet worden uitgespaard en gewonnen op de stapels dossier van de
bomvolle zitting. De vraag naar humaniteit van het strafrecht blijkt actueel, voor
verdachten, voor slachtoffers, voor rechters, officieren, advocaten en omstanders,
voor de maatschappij-van-horen-zeggen en -in-kranten-lezen.
De goede beginselen van ons strafprocesrecht kunnen ten kwade worden gekeerd.
De openbaarheid van ons strafprocesrecht kunnen ten kwade worden gekeerd. De
openbaarheid van de rechtszitting, een goed dat werd ingesteld om de macht van
rechter en openbaar ministerie te controleren, keert zich tegen de verdachte, wanneer
sensatie en wraakzucht journalistieke kanalen vinden. Vervolgingsemoties kunnen
zich nestelen in het openbaar ministerie dat reeds in de vervolgingsfase ‘lekt’ naar
de media, waardoor het schandaaleffect wordt vergroot.
Van Veen wijst op een belangrijk actueel verschijnsel: de automatisering in de
rechterlijke macht. Een gevaar ontstaat als rechter en officier van één administratieve
unit gebruik gaan maken. De scheiding der machten, beginsel van ons staatsbestel,
vereist dat de computers van rechter en officieren niet compatibel zijn. Het is dan
ook de hoogste tijd het strafproces zo te wijzigen dat de officier niet naast de rechter
op een verhoging zit en de advocaat op de vloer met de verdachte, maar dat er een
partijenstrijd op gelijk niveau ontstaat tussen officier en advocaat in een
gelijkwaardige positie. De architectuur van de rechtszaal behoort dat te verbeelden.
Van Veen schreef geen boekje waardoor eerstejaars rechtenstudenten enthousiast
worden voor het vak. Soms doen rechters en advocaten het goed bij Van Veen, maar
officieren van justitie beschrijft hij net als hun chef, de minister van Justitie, en deze
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noemt hij ‘een ramp voor de rechtspleging’. Soms geloof je je oren niet als je de
beschrijvingen van Van Veen leest. Als de blunders er zo achter elkaar staan, met
precisie opgeschreven, dan vraag je je af: wat is er in 's hemelsnaam met onze
strafrechtspleging aan de hand? De humaniteit lijkt verloren tussen een machinerie
van goed opgeleide, maar ondeugdelijke dienaren van het recht. Natuurlijk is dit
maar een topje van een ijsberg, zoals Van Veen zelf zegt. Er zijn gelukkig ook goede
gedragingen. Gelukkig is wat Van Veen schreef geen representatief onderzoek. Maar
het stemt wel tot nadenken.

Openbaar terecht
De noodzaak en het belang van rechtspraakobservaties van een jounalist als Jac. van
Veen worden met dit boekje bewezen. Wanneer komen er meer van deze journalisten?
Ik hoop zoveel, dat niet alleen de blunders, maar ook de bekwaamheden en talenten
in onze rechterlijke macht beschreven worden. Want Van Veen beperkte zich
voornamelijk tot kritiek op de ‘vreesselijke ambtsdrager’. En dat doet hij concreet
en met letterlijke teksten. Ter zake dus.
Dat gezegd zijnde, enkele punten van kritiek. Op de rol van de journalist in de
rechtszaal - toch de titel van zijn geschrift - gaat Van Veen niet in, ofschoon hij wel
met instemming het proefschrift Openbaar terecht van rechter Van de Pol citeert,
dat over de openbaarheid handelt. De taak van de journalist in de rechtszaal zit er
wel in, maar komt er onvoldoende uit. Daar is veel over te zeggen, met name door
Jac. van Veen.
Van Veens optiek behoeft nadere bezinning. Hij is ‘verdachte-vriendelijk’. Hij
tamboereert op het thema dat de verdachte te kort wordt gedaan, maar dit thema is
alleen overtuigend voor wie begrip heeft voor verdachten. Veel sterker zou Van
Veens kritiek worden, als hij het gedrag van de machthebbers en de procespersonen
zou toetsen aan het procesrecht en zijn werking. Dat doet Van Veen te weinig, zelfs
minder dan in zijn vroegere rechtbankverslaggeving. Zo wordt concrete kritiek op
het recht doen een pleidooi voor de underdog. Zijn pleidooi berust meer op algemene
gevoelens van humaniteit dan op het recht zelf. Dat verzwakt zijn betoog. Hij loopt
dan ook in de val als hij ‘hogere’ ambtenaren als verdachten beschrijft. Dan gelden
opeens zijn humane observaties niet meer. Zijn blik lijkt dan meer bepaald door het
blauwe-boordenthema dan door het recht.
De stijl wordt nu en dan gekenmerkt door de pseudo-juridische taal van ‘althans-en’
en van complexe zinnen. Een enkel voorbeeld. ‘Dit door weinig anders dan door
kretologie gemotiveerde uitgaan boven de eis, resulterend in een maand cel voor de
verdachte, was voor de advocate een reden temeer haar cliënt te adviseren in appèl
te gaan.’ De auteur krijgt hier en daar een klap van de justitiële mallemolen. Soms
heeft dat een functie, als hij schrijft: ‘Ik acht op die manier de regels van fair play
geschonden’. Wie ‘ik acht...’ schrijft plaatst zich boven iets. Hij kritiseert de
ambtsdrager via zijn eigen rekwestrale taal. Dat effectieve autoritaire moment in zijn
stijl wordt echter weer verminderd als Van Veen de ambtsdrager familiair met
voornamen aanduidt. Deze familiariteit toont wel aan dat Jac. van Veen
langzamerhand een goede bekende van justitie is, maar de lezer voelt zich buiten
geplaatst. Van Veen behoort tot de incrowd van justitie. Maar zijn lezers mogen daar
geen nadeel van hebben.
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Al deze kritiek is ondergeschikt aan het belang van het onderwerp en aan het
levenswerk van Jac. van Veen: de beschrijving van onze dagelijkse strafrechtspraak
en het gedrag van de rechterlijke macht. Bovendien valt er te lachen voor wie
autoriteiten graag ziet uitglijden. Bovendien kan boos worden de lezer die het recht
nog met een hoofdletter geschreven wil zien.
■
Dr. G.P. Hoefnagels is hoogleraar criminologie (familie- en jeugdrecht) aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam
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Proberen te ontsnappen aan de betekenisloosheid
Een Canadese magiër ontwerpt een mythologie
De Deptford-trilogie door Robertson Davies Deel 1, Het Vijfde Plan, 283
p., f 34,90 Deel 2, De Manticor, 274 p., f 39,90 Deel 3, De Wondere Wereld,
329 p., f 39,90 Vertaling Paul Syrier Uitgever Contact
Eric Gobbers
De vijfenzeventigjarige Canadees Robertson Davies heeft een negendelig
roman-oeuvre op zijn naam heeft staan, verdeeld in groepjes van drie. De
Deptford-trilogie ontstond tussen 1970 en 1975 en bezorgde de schrijver wereldfaam.
Deptford is een dorpje van een vijfhonderdtal inwoners gelegen in de buurt van de
Canadese hoofdstad Toronto. In tegenstelling tot wat de titel van de trilogie doet
vermoeden, speelt alleen een deel van het eerste boek zich op die locatie af, maar
Deptford is de plaats waar de levens van de belangrijkste protagonisten hun
bestemming krijgen. Het voorval dat tot lotsverbinding heeft geleid wordt al op
pagina één van Het vijfde plan uit de doeken gedaan door Dunstan Ramsay, rond
wiens levensverhaal het hele eerste boek is opgebouwd en die in de ingewikkelde
structuur van het geheel de rol van vijfde plan speelt, dat wil zeggen een belangrijke
bijrol die de levens van anderen ingrijpend kan beïnvloeden.
In 1908, hij is dan tien jaar oud, loopt Ramsay door de straten van Deptford van
school naar huis. Hij wordt achtervolgd door Percy Boyd Staunton, die hem met
sneeuwballen bekogelt. Wanneer Ramsay zich voor zo'n projectiel bukt, raakt de bal
de zwangere domineesechtgenote mevrouw Dempster, die door de schok (het blijkt
dat de sneeuwbal een steen bevat die de hele trilogie als een zwerfkei blijft opduiken
als teken van het lot) twee maanden te vroeg bevalt van een zoon die Paul wordt
genoemd. Daarmee zijn de centrale figuren van het hele verhaal gegeven: Dunstan
Ramsay die Het vijfde plan vertelt, Staunton die een mysterieuze dood sterft en wiens
zoon David centraal staat in De manticor en Paul Dempster die op tienjarige leeftijd
het bekrompen Deptford ontvlucht om uiteindelijk onder de naam Magnus Eisengrim
de grootste illusionist aller tijden te worden en wiens levensverhaal het onderwerp
vormt van De wondere wereld.

Leerproces
De Deptford-trilogie is, net als Davies' ander werk, ouderwetse literatuur. De nadruk
ligt op het vertellen van een verhaal en op het uitwerken van karakters. De plots zijn
sterk en verrassend, de dialogen van hoog niveau. Elk van de drie romans behandelt
een leerproces. Dunstan Ramsay, David Staunton en Magnus Eisengrim beschrijven
de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en leren hun ware aard te accepteren. De
hele negenhonderd bladzijden zijn een orgie van bekentenissen en betekenissen. De
hoofdpersonen zijn als bomen die steeds verder groeien en een steeds weelderiger
kruin ontwikkelen, maar wier wortels in dezelfde grond vastzitten (Deptford). Het
is niet onbelangrijk dat van de drie personages die verenigd waren in het voorval
met de sneeuwbal er maar twee het recht op een volledig levensverhaal krijgen. De
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derde. Boyd Staunton (die zijn naam verandert in Boy en daarmee zowel de kern
van zijn persoonlijkheid als de reden van zijn ondergang aanduidt) krijgt wel heel
wat aandacht, maar alleen via de verhalen van zijn vriend Ramsay en zijn zoon David.
Alleen zij die zelf het woord nemen komen tot de aanvaarding van hun eigenheid.
Boy Staunton daarentegen is een door succes en geld geobsedeerde playboy die zijn
geluk laat afhangen van elementen buiten hem en, hoewel hij zeker in Ramsays versie
in Het vijfde plan op heel wat begrip kan rekenen (bij Davies heeft iedereen recht
op begrip, dat is zelfs een van de kernpunten van zijn werk), is zijn lot bezegeld.

Robertson Davits

Zijn materialistische instelling heeft de vernietiging van mensen in zijn naaste
omgeving tot gevolg. Zijn eerste vrouw, die tevens de jeugdliefde van Ramsay is
geweest, wordt door de succesvolle Boy gedwongen een vrouw van de wereld te
zijn, terwijl ze een weliswaar mooi, maar dom en provincialistisch meisje is gebleven.
Ze zal uiteindelijk zelfmoord plegen. Zijn zoon David leeft zozeer met de schaduw
van Boy dat hij na een door zijn vader opgezette seksuele initiatie tot het bereiken
van de middelbare leeftijd met geen enkele vrouw meer naar bed wil. Hij verbergt
een totaal ontredderde emotionaliteit achter zijn façade van koel en efficiënt advocaat,
die zijn kracht put uit een abstracte definitie van de wet.
In tegenstelling tot zijn vader Boy Staunton, gaat David op een bepaald moment
wél de confrontatie met zijn demonen aan. In De manticor wordt verslag gedaan van
zijn een jaar durende psychoanalyse in Zürich bij dr. Johanna von Haller, een
volgelinge van Jung, die David confronteert met zijn onderbewustzijn. Jungs methode
verschilt van die van Freud doordat er minder belang wordt gehecht aan seksualiteit;
in plaats daarvan concentreert de jungiaanse therapeut zich op de collectieve
mythologie zoals die in onze dromen tot uiting komt. Dr. Von Haller probeert David
een zicht te laten krijgen op de essentie van zijn persoonlijkheid en hem te doen
begrijpen hoe zijn emotionele structuur eruitziet.
Hoewel er alleen in De manticor expliciet sprake van is, is de figuur van Jung en
vooral waar hij voor staat van zeer groot belang om Robertson Davies' bedoelingen
met deze Deptford-trilogie te begrijpen. Net als voor Jung is Davies grootste vijand
de neurose die in de twintigste-eeuwse cultuur zo'n belangrijke rol is gaan spelen.
Die neurose vindt haar oorsprong in de romantiek, toen de behoefte aan een
betekenisvol leven (vol van liefde, passie, zinvolle arbeid en vriendschap) in botsing
kwam met de grauwheid van de dagelijkse realiteit. De romantisch-neurotische reactie
op die toestand is er een van ontkenning. De neuroticus ontvlucht de realiteit door
zich in een of andere droomwereld terug te trekken. Davies, en ook Jung stellen daar
een vorm van religieus humanisme tegenover. De wondere wereld, zoals de titel van
het afsluitende deel van het drieluik luidt, kan men niet bereiken door enige vorm
van escapisme te beoefenen, ze is de realiteit zelf. Ik heb het al gezegd, Davies'
literatuur is ouderwets, in hoofdzaak omdat ze een buitenliterair doel beoogt en dit
aspect vormt er tegelijk ook de dubbelzinnigheid van, want de moderne literatuur
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bestaat nu eenmaal en het karakter van begrippen als realisme en psychologische
realiteit waar Davies mee schermt is heel onduidelijk.
In de Deptford-trilogie wordt driemaal een gelijkaardig leerproces beschreven en
de leidraad die erdoor loopt is die van het positieve denken. Dunstan Ramsay wordt
gered wanneer hij beseft dat de geschiedenis waarmee hij kennis maakt in de
gruwelijke loopgravenoorlog van 1914-1918 niet het enige is. De historicistische
opvatting wordt bij hem in evenwicht gebracht door het besef dat mythologie een
veel grotere rol speelt in onze cultuur dat meestal wordt aangenomen. In het voetspoor
van Jung die de mythe in de psychoanalyse introduceerde via het begrip van het
collectieve onbewuste, gebruikt Davies de literatuur om een mythologische wereld
op te roepen die dienst moet doen als protest tegen en alternatief (nooit alleen het
negatieve bij Davies) voor de geschiedenis die de mens losgesneden heeft van zijn
wortels en hem daarmee in een relatieve wereld heeft gedropt waar alle betekenissen
lijdelijk en onderhevig aan kritiek en verandering zijn.
De manier waarop Davies dat doet is bewonderenswaardig. De negenhonderd
bladzijden van de Deptford-trilogie zijn gevuld met elementen die naar elkaar
verwijzen en die inderdaad een betekenisvol geheel vormen. Veel gebeurtenissen in
de levens der protagonisten zijn, op zichzelf beschouwd, alleen maar negatief, maar
het is hun plaats in een reeks van uit elkaar voortvloeiende ervaringen die ze tot
bouwstenen van een Gestalt, een persoonlijkheid maken. In de moderne literatuur,
die soms als levensontkennend wordt omschreven, wordt dikwijls zo'n geïsoleerde
ervaring extreem uitvergroot, waardoor de existentiële ervaring een nachtmerrie-achtig
karakter krijgt. In De wondere wereld beschrijft Magnus Eisengrim bij voorbeeld
hoe hij tussen zijn tiende en zijn zeventiende jaar ‘Niemand’ was; hij bracht het
grootste deel van zijn tijd door in de ingewanden van een kaartspelende automaat.
Men kan zich met gemak een Beckett-achtige farce met een sterk nihilistische
ondertoon inbeelden over die situatie. Bij Robertson Davies, die door zijn hele trilogie
heen die beangstigende, negatieve en zelfs vulgaire aspecten van zijn personages
niet uit de weg gaat, is die ervaring van ‘Niemand’ te zijn het begin van Eisengrims
leertijd in egoïsme, zoals hij het zelf noemt. Zoals Ramsay moet accepteren dat zijn
rol die van vijfde plan is, leert Eisengrim dat zijn lot ligt in de rol van een geniale
illusionist, die eerst en vooral aan zichzelf denkt.

Reactionair
Robertson Davies is een schrijver die de dood-van-Godtheorie niet wil accepteren
en door het beoefenen van de literatuur een mythologie voor onze tijd probeert te
ontwerpen. Hij vertelt exemplarische verhalen over mensen die naar een fundering
van hun leven zoeken om zo te ontsnappen aan de betekenisloosheid en de loodzware
druk der geschiedenis die het individu verpulvert en de mens confronteert met zijn
nietigheid. De boeken van Davies hebben dikwijls het karakter van sprookjes voor
volwassenen en ze zijn op een aantal gebieden reactionair. Er zit zelfs hier en daar
wat anti-intellectualisme in verweven omdat het intellect dat los van het leven
functioneert voor Davies een van de uitingen is van een goddeloze wereld en omdat
er, zoals in dit geval van Eisengrim ook volstrekt on-intellectuele (voor-culturele
bijna) manieren van begrijpen bestaan.
Het moet ook worden opgemerkt dat dit werk aan het euvel lijdt waar zoveel
antimoderne literatuur onder gebukt gaat, namelijk een te eenzijdig afwijzen van de
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moderne wereld en het daarbij horende bewustzijn. De schijnbaar probleemloze
creatie van een realiteit met behulp van literatuur is een aanvechtbaar procédé. Toch
is een aantal van Davies' ideeën, zoals ze in de Deptford-trilogie en in zijn ander
werk aanwezig zijn het overwegen waard. De agressieve managementsideologie en
de hedendaagse uitgemergeld-nihilistische cultuur kan best wat tegengewicht
gebruiken, geleverd door een Canadese magiër.
■
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De duistere zijde van de Verlichting
Robert Darntons studie van het mesmerisme
Mesmerisme en het einde van de verlichting in Frankrijk door Robert
Darnton Uitgever Bert Bakker, 213 p., f 34,90
Willem Otterspeer
Mesmer mag weer.
De wereld zal niet vergaan vóór volgend jaar zomer, zoveel is zeker. Dan vindt
een internationaal congres van hypnotherapeuten plaats en daartoe werd reeds het
affiche ontworpen, roze-paars, met centraal het borstbeeld van Franz Anton Mesmer.
Na een lange ontwikkeling waarin de hypnose als hulpmiddel in de psychosomatische
geneeskunde zich moest ontworstelen aan de geur van kwakzalverij die rond Mesmer
en zijn volgelingen is blijven hangen, lijkt nu de cirkel rond: Mesmer mag weer.
Bedenkelijk of niet?
Een vraag opwerpen hoeft niet altijd hem beantwoorden zijn. Deze mag in ieder
geval wat mij betreft blijven hangen in de lucht bij het fluïdum dat de grote voorganger
van de hypnotherapie bedacht had ter verklaring van zoveel psychisch leed. De
geschiedenis van het verschijnsel is me veel boeiender en juist op dat punt worden
we nu zo prettig bediend.
In de eerste plaats door de vertaling van Darntons Mesmerisme en het einde van
de Verlichting in Frankrijk. Robert Darnton, een historicus, hoogleraar aan Princeton
University, werd onder vakgenoten bekend door zijn grote boek over de Encyclopédie
(1979). Dat boek ging niet zomaar over die Encyclopedie maar over de derde druk
ervan, zeg maar de ‘volksoplaag’ van achteneenhalf duizend exemplaren. Het werd
daarmee een studie in de verspreiding van de Verlichting en dat is het thema van
eigenlijk al Darntons boeken, ook van bij voorbeeld De grote kattenslachting (1984)
waarmee hij tevens het grote publiek bereikte. Het nu vertaalde boekje over het
mesmerisme was zijn eerste boek, een visitekaartje, maar wel een met een gouden
rand.
Franz Anton Mesmer (1734-1815), geboren in Duitsland, opgeleid in Wenen, was
een vreemde vogel, nadrukkelijk geïnteresseerd in zenuwziekten (wat er toch
rondwaart in dat Wenen). Kind van een tijd waarin wetenschap en pseudowetenschap
kinderen van een nieuwsgierige moeder waren en waarin de belangstelling voor
elektriciteit en magnetisme hele volksstammen op de been bracht, zocht Mesmer de
oplossing voor het geestelijk lijden van de mens bij de magneet. Eerst deed hij vooral
proeven met een echte stalen magneet, later werd het magnetisme meer metaforisch
opgevat, als een subtiel, onbeweegbaar fluïdum, een etherische stof vergelijkbaar
met elektriciteit en de zwaartekracht. Dat fluïdum was in permanente beweging, en
dat moest, ook in het menselijk lichaam. Als er in die stroming een stremming optrad
of als het fluïdum onevenredig was verdeeld, werd een mens ziek. Mesmer probeerde
dus eerst met een magneet, later vooral door bepaalde strijkbewegingen of louter
door zijn aanwezigheid, de stroom weer op gang te brengen. Dit ging gepaard met
een verhoging van de warmte, prikkeling, zelfs pijn, ja de patiënt kon in complete
convulsies geraken, maar die heetten heilzaam.
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Nu had Mesmer in Wenen niet zo'n succes met zijn methode - een behandeling
van een blinde pianiste liep bij voorbeeld geheel uit de hand - maar in Parijs had hij
meer geluk. Zoveel zelfs dat hij een soort groepsbehandeling moest ontwerpen.
Daartoe bedacht hij zijn magnetische baquet, een houten tobbe gevuld met flessen
gemagnetiseerd water, die zou fungeren als een accumulator van magnetische kracht.
De patiënten moesten dan rond die bak gaan zitten en kregen via touwtjes deel aan
die kracht. De populariteit van Mesmer boette zelfs niet in toen een commissie van
geleerden, onder wie Lavoisier en Guillotin, kwam vertellen dat het hier om
kwakzalverij ging.
Dit is het aangrijpingspunt van Darnton. Want zoals de officiële wetenschap
Mesmer buiten de poort had gezet, zo had de officiële Verlichting een groot aantal
frustraten en broodschrijvers opgeleverd, mensen als Bergasse en Brissot die hun
gebrek aan succes omzetten in verregaande radicalisering. En zíj legden verband
tussen de mystieke opvattingen van Mesmer en die van Rousseau. Was niet de hele
maatschappij ziek, afgedwaald van de harmonieuze oersamenleving tot een moreel
decadentisme. Was hier geen plaats voor een politieke schokbehandeling, voor
heilzame convulsies? Het is het briljante van het boekje van Darnton dat hij deze
onheilspellende vermenging van medicatie en metafoor blootlegt en zo, via het
mesmerisme, een weg aangeeft waarlangs de Verlichting, geperverteerd of niet, de
volksverbeelding bereikte en de revolutie voorbereidde.

Groepsbehandeling met een ‘baquet’

Broederlijke liefde
De lezing van dit boekje roept automatisch de vraag op hoe succesvol de leer van
Mesmer hier te lande wel geweest mag zijn en ook in dat opzicht kunnen we ons nu
uiterst prettig informeren. Van 8 december 1988 tot 29 januari 1989 loopt in het
Gronings Universiteitmuseum de tentoonstelling Een heilzame uitstraling. Over
magnetisme en hypnotisme. In een smaakvol ingerichte, in de muziek van een
glasharmonica ondergedompelde ruimte - Mesmer gebruikte dit instrument om zijn
patiënten in trance te brengen en zo kwam Mozart met dat instrument in aanraking
- kan men de geschiedenis van zo'n honderd jaar hypnose ‘ondergaan’, van de eerste
proeven van Mesmer tot aan de oprichting, in 1887, van het eerste instituut voor
psychotherapie in Nederland door A.V. van Renterghem en Frederik van Eeden.
Het is opvallend dat ook in Nederland het magnetisme niet zonder kritiek is
gebleven. Al heel vroeg, in 1784, verklaarde de Franeker hoogleraar J.H. van Swinden
de zaak onvoldoende onderbouwd of zelfs onbewijsbaar en zijn Leidse collega F.J.
Voltelen oordeelde het in een woord belachelijk. Bovendien waarschuwde hij dat de
band tussen magnetiseur en patiënt wel eens die ‘der broederlijke liefde’ te buiten
zou kunnen gaan.
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Ook hier praatten de geleerden tegen dovemansoren, want precies in dezelfde tijd
verrichtte een jonge Franse officier, de Niphond genaamd, zijn strijkages op de
drieëndertigjarige weesdochter Batje van Nout. Iedereen mocht erbij aanwezig zijn
en soms verdrongen zich meer dan tweehonderd toeschouwers in het Rotterdamse
weeshuis. Een uitgebreide beschrijving van zo'n behandeling treffen we aan in de
geschriften van de toenmalige pensionaris van de stad, Gijsbert Karel van Hogendorp,
de latere architect van het koninkrijk der Nederlanden. Met grote regelmaat
raadpleegde Van Hogendorp sedertdien somnambulen voor zijn eigen gezondheid
en die van zijn gezin, en toen zijn vrouw in augustus 1792 beviel van hun tweede
kind, stond Gijsbert Karel haar in het kraambed met magnetisme bij. Tussen allerhande
magneten en prachtige elektriseermachines is dit handschrift van Van Hogendorp
een van de trouvailles van de tentoonstelling.
In het begin van de negentiende eeuw was vooral de medische faculteit van de
universiteit van Groningen het centrum van de daadwerkelijke beoefening van het
magnetisme. Vooral Gerbrand Bakker was onvermoeibaar in dit opzicht: hij
magnetiseerde poezen, honden en apen en zelfs een duif was niet veilig voor zijn
duimen (het beestje kreeg er zo'n vijftig ‘oogknipperingen’ per minuut van). Onder
zijn studenten bevond zich J.L.C. Schröder van der Kolk, de latere hervormer van
het Nederlands krankzinnigenwezen. Maar ook nu bleef de officiële wetenschap
waakzaam. Van Marum, de secretaris van de Teylers Stichting, bood de Groninger
J.A. Uilkens een weddenschap aan: de somnambule met wie Uilkens werkte zou niet
in staat zijn een woord op een briefje in een in aanwezigheid van de bestuursleden
van zijn stichting gesloten envelop te lezen. Uilkens krabbelde terug.
Meer en meer kwam deze materie buiten de sobere universiteitsmuren in de
onmatige handen van de kwakzalverij. Op de tentoonstelling levert dit prachtige
sessies op met de somnambulejuffrouw Staffens van B.J. Meijer, landelijk vermaard
magnetiseur uit Rotterdam en de magnetische behandeling van jonkvrouwe C.M.Th.
Calkoen, maar met de wetenschap is het voorlopig gedaan. Pas de bij uitstek
interessante publikaties van de Haagse arts A. Hoek, die onder meer de geboorte van
prinses Wilhelmina had geleid, over zijn patiënte Rika van B. in 1868 en het bezoek
van de jonge arts Frederik van Eeden aan het Parijse ziekenhuis Salpêtrière waar
Charcot zijn hypnose-experimenten verrichtte, brengen een ontwikkeling op gang
die met enige welwillendheid weer wetenschappelijk kan worden genoemd.
Het blijft evenwel de vraag of deze tak van medische wetenschap zich ooit in zijn
geheel aan de vreemde vrijage met het occulte en extravagante zal kunnen
ontworstelen. De tentoonstelling eindigt dan ook met een vitrine waarin een oude
magnetische ceintuur broederlijk verenigd ligt met een per advertentie in De
Autokampioen aangeprezen paar magnetische sokken.
■
De tentoonstelling ‘Over magnetisme en hypnose’ is van 8 december 1988 tot 29
januari 1989 te zien in het Gronings Universiteitsmuseum.
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Tijdschrift
Lover (literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging) bestaat vijftien jaar: reden
voor een dubbeldik decembernummer en een feest. Lover streefde er altijd naar een
onmisbaar naslagwerk te worden voor de vrouwenbeweging en het feit dat het blad
nu nog bestaat, in tegenstelling tot Man-Vrouw-Maatschappij bij wier uitgave Lover
aanvankelijk als gestencilde bijlage verscheen, lijkt te bevestigen dat Lover inderdaad
een duidelijke plaats verworven heeft. Eigenlijk is Lover dus een bibliografisch
tijdschrift en dat blijkt ook weer uit dit feestnummer, waarin uitgebreide informatie
over feministische tijdschriften in Nederland, korte samenvattingen van een aantal
internationale tijdschriften voor vrouwenstudies en het in drieëntwintig rubrieken
ingedeelde bibliografisch overzicht. Daarnaast bevat Lover ook een flink aantal
artikelen over vrouw en media, een toepasselijk thema voor dit nummer. Martine
Huizenga opent met een stuk over de ‘communicatierevolutie’, waarin ze uiteraard
aanknoopt bij het veelgeciteerde Amusing Ourselves to Death van Neil Postman. De
opmars van de televisie overtreft ieders verwachtingen. Ook de meest drukbezette
personen - dat zijn de werkende vrouwen - zijn meer gaan kijken. Huizenga
recapituleert de discussie of al het kijken ten koste zou gaan van het lezen, ja zelfs
het lezen zou kunnen gaan vervangen. Ondanks de voorspellingen van doemdenkers
als Postman lijkt dat niet het geval. Uit de cijfers van de Stichting Speurwerk
betreffende het Boek, die in een andere bijdrage in Lover worden aangehaald, is een
groeiende belangstelling voor fictie af te lezen. Terug naar de televisie: vrouwen
kijken minder televisie dan mannen. Het blijkt zo te zijn dat vrouwen überhaupt
minder tijd aan zogenaamde ‘vrijetijdsbezigheden’ waaronder tv-kijken besteden.
Vaak kijken ze voor de gezelligheid mee en doen ondertussen wat anders, hoewel
de voorkeur bij de programmakeuze van man en vrouw duidelijk verschillen. De
terreur van de sportuitzending op zondagavond exact op etenstijd kent iedereen. Met
het woord communicatierevolutie doelt Huizenga op het gebruik van telecommunicatie
thuis; van informatie-uitwisseling en educatie tot boodschappen doen via de buis.
Dit lijkt allemaal ideaal, maar als het betekent dat de vrouw dan helemaal haar huis
niet meer uitkomt, streeft al deze techniek haar doel voorbij. Maaike Meijer gooit in
haar bijdrage een knuppel in het hoenderhok, wanneer zij stelt dat lesbische literatuur
niet bestaat. Naar aanleiding van een optreden van Elly de Waard waar je, bij haar
lezing van het gedicht ‘To His Mistres going to Bed’ van John Donne er nauwelijks
omheen kon dit gedicht lesbisch te duiden, concludeert Meijer dat het om het ‘point
of view’ gaat bij de interpretatie. Het lyrisch ik kan best als lesbisch ik gelezen worden.
Het lesbische in de literatuur wordt uitgebreid bestudeerd volgens Meijer, maar de
poëzie wordt nogal eens overgeslagen. Wat maakt poëzie eventueel lesbisch, vraagt
zij zich af: de auteur, de lezer of de context. Haar conclusie is dat het lesbische in
hoge mate in de lezer/es zelf zit. Deze theorie kan gemakkelijker gelanceerd worden
bij poëzie dan bij proza, lijkt me, want in poëzie wordt meestal minder expliciet
geformuleerd dan in proza. Als in een roman de hoofdpersoon en zijn tegenspeler
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duidelijk met naam en toenaam zijn geïntroduceerd als mannen, valt er weinig lesbisch
te identificeren of interpreteren. Een lesbisch interpretatiekader bestaat volgens Meijer
voor een groot gedeelte uit sensibiliteit voor het verzwegene. Dat is onzin volgens
mij, als alleen lesbische lezers gevoelig waren voor datgene wat niet expliciet
genoemd wordt, dan zou het er belabberd voorstaan met de tekstinterpretatie. Wel
heeft Meijer gelijk als ze zegt dat de tijd rijp is voor een homo-erotische visie op het
werk van bepaalde auteurs.
EVA COSSEE

Een hele schaal vol narigheid
Een verblijf in een psychiatrische kliniek
Intermezzo door Jantiene van Aschs Uitgever Bert Bakker, 225 p., f 19,90
Yvonne Kroonenberg
Toen ik in 1969 psychologie ging studeren, kregen de studenten op hun allereerste
college een formulier waarop ze moesten invullen wat de reden van hun studiekeuze
was. De een schreef ‘wetenschappelijke belangstelling’, de ander ‘om de mensen te
leren helpen’ en bijna niemand schreef de waarheid ‘om veel te leren over mijzelf’.
De eerste jaren van de studie leerden wij jammer genoeg niet veel over onszelf en
zelfs niet over anderen, maar na het kandidaatsexamen werd de toon persoonlijker
en vooral bij klinische psychologie stroomden de bekentenissen uit de volle harten.
We oefenden therapeutische technieken op elkaar. Een van de aardigste
therapiemodellen die je kon leren was de transactionele analyse, een
doe-het-zelf-psychoanalyse aan de hand van vragenlijsten.
De transactionele analyse gaat ervan uit dat de neuroticus in zijn bestaan verstrikt
is geraakt door een verkeerde interpretatie van de wereld om hem heen. Zijn ouders
hebben hem bijvoorbeeld veel te weinig aandacht gegeven en nu denkt hij dat hij
geen bestaansrecht heeft.
Door opnieuw te kiezen, op grond van volwassen en verstandige overwegingen
en op grond van authentieke gevoelens, kan iemand een beter leven voor zichzelf
inrichten. In de transactionele analyse wordt het menselijke gevoelsleven herleid tot
vijf emoties, bang-boos-blij-verdrietig en lichamelijke lusten of onlusten. De fouten
in de opvoeding die ouders hun kinderen geven komen, ontdaan van alle franje, neer
op vijf geboden, de zogenaamde ‘opjagers’;
- wees volmaakt
- doe je best
- zorg dat ik van je hou
- wees sterk
- schiet op

De patiënt kan zich afvragen welke van de vijf emoties vroeger thuis zijn gemangeld
en met welke opjagers hij zichzelf zenuwachtig weet te houden.
Jantiene van Aschs heeft zich vier weken laten interneren in een psychiatrische
kliniek waar de bewoners volgens de transactionele analyse worden geholpen met
hun problemen. Van Aschs is goed in participerende journalistiek. Ze heeft destijds
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voor de Haagse Post artikelen geschreven over besloten werelden waar ze zich in
begaf om haar belevenissen te noteren. Het boek Intermezzo is een dergelijk verhaal.
Van de patiënten beschrijft ze er een stuk of zeven aan de hand van flarden van hun
therapie en fragmenten van hun persoonlijke geschiedenis. Daartussendoor stelt ze
zichzelf vragen omtrent haar eigen geestelijke gezondheid. De lezer mag meedoen,
overal in het boek staan vragenlijsten:
Vat je eigen leven in één zin samen/maak gebruik van de volgende voorbeelden:
- de clown uithangen
- de beste zijn
- de boot missen
- net doen alsof
- over me heen laten lopen
- zoeken naar een pot met goud
- mijn verstand verliezen

Kussenwerk
Intermezzo is een verzameling impressies en citaten. Sommige daarvan zijn
ontroerend, zoals de ontmoetingen met patiënten uit andere paviljoens. Jantiene van
Aschs laat ze aan het woord en hun hele geestelijke ellende klinkt mee in hun
verwarde verhaal. De citaten van de zeven hoofdpersonen zijn veel vlakker. Dat ligt
aan het onverteerbare Nederlands: ‘Ook wil ik delen over m'n negatieve ervaringen
met m'n moeder. Hiervoor wil ik kussenwerk met haar doen.’
Van Aschs kan het ook niet helpen dat mensen in psychiatrische inrichtingen zulke
lelijke uitdukkingen gebruiken, maar de ongeredigeerde spreektaal, die meer dan de
helft van het boek beslaat, had ze wellicht kunnen fatsoeneren.
Het slechtst komt Thea er af, de belangrijkste figuur uit het verhaal. Van Aschs
kondigt op verschillende plaatsen aan dat er iets heel bijzonders met deze patiënte
aan de hand is, maar als het dan eindelijk zover is en wij de hele schaal met narigheid
aangeboden krijgen, is het effect ervan bedorven doordat de ontboezeming zeventien
pagina's doorgaat, zonder arrangement: ‘Zodra ze mij zag, sloeg ze eigenlijk altijd
op tilt, dat is wat ik me herinner. Dan begon ze te krijsen. Ik kan me haar niet anders
herinneren dan krijsend. Ze krijste altijd. Bij alles. Met zo'n sardonische grijns op
haar gezicht. Ze zal misschien ook wel eens normaal tegen me hebben gedaan, maar
ik herinner het me niet.’
Er is natuurlijk nog een hoofdpersoon: de auteur. Daar gebeurt maar weinig mee.
Van haar horen we geen jeugdherinneringen, geen emoties, geen antwoorden op
vragenlijstjes en geen dieper inzicht dan dat ze weliswaar niet veel verschil ziet tussen
zichzelf en de anderen maar dat ze zich toch maar liever niet laat opnemen. De
passages uit haar dagboek zijn zo gekortwiekt dat ze nauwelijks betekenis hebben.
Jantiene van Aschs schrijft slordig. Ze kent het verschil tussen ‘dat’ en ‘wat’ niet,
ze schrijft ‘waarvan’ als ze ‘van wie’ bedoelt, en ze verhaspelt staande uitdrukkingen.
Daarbij ontbreekt in een groot aantal zinnen het werkwoord. Dat versterkt de indruk,
dat het hier om een tijdschriftartikel in voorbereiding gaat. Intermezzo had een fraai
artikel kunnen worden, nu is het een boek. Een dik pak aantekeningen.
■
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Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Dr. Kees van Kooten, Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (2)

Isabel Allende, Eva Luna
(Wereldbibliotheek, f 29,90)

3. (3)

Adriaan van Dis, Zilver (Meulenhoff, f
24,50)

4. (4)

Harry Mulisch, De elementen (De Bezige
Bij, f 34,50)

5. (-)

Jan Kuitenbrouwer, Percies' (Bert Bakker,
f 14,90)

6. (5)

Liesbeth den Uyl, Beppie van Vessem
(Veen, f 19,50)

7. (10)

Wim de Bie, Schoftentuig (De Harmonie,
f 19,90)

8. (7)

Jeroen Brouwers, De zondvloed (De
Arbeiderspers, f 49,50)

9. (8)

Roald Dahl, Matilda (De Fontein, f 24,50)

10. (9)

Maarten 't Hart, De steile helling (De
Arbeiderspers, f 26,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Snoecks Almanak 1989 (Snoecks
Nederland bv, f 19,75)

2. (3)

De Stijl 1917-1931 (Libris, f 29,90)

3. (2)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

4. (4)

Wim Kan, De dagboeken 1957-1968
(Balans, f 27,50)

5. (5)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

6. (6)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 13 Bijlage en registers
(Staatsuitgeverij, f 49,90)
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7. (-)

Jan Hulsker, Vincent van Gogh, een leven
in brieven (Meulenhoff, f 19,90)

8. (7)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

9. (10)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

10. (-)

Mr. J.M.A.H. Luns, Gelooft u mij, het
was een genoegen (Sijthoff, f 22,50)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per bockhandel. Tussen () de plaats van de vorige week. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ranisjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Horst (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
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Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

11

Merkwaardige wetten
‘Als u de blaadjes aan een willekeurige boom telt, hoe groot is dan de kans dat het
eerste cijfer van dat aantal een 1 is? Veel groter dan 1 op 9, namelijk bijna 1 op 3.
En de kans dat het aantal inwoners van uw woonplaats met een 1 begint? Ook bijna
1 op 3. Het klinkt als waanzin, maar het is een wiskundige wet: de wet van Benson.’
Aldus Hans van Maanen in zijn bundel De wet van... (Boom, 128 p., f 19,90), waarin
achtentwintig bekende en minder bekende wetten uit de exacte wetenschappen worden
besproken. De afzonderlijke stukjes verschenen in de loop van 1987 en 1988 in
tweewekelijkse afleveringen in het Haarlems Dagblad. Van Archimedes (220 voor
Christus) tot Parkinson (1957) wordt de lezer op heldere en soms vermakelijke wijze
herinnerd aan wat hij vermoedelijk ooit wel eens preciezer geweten heeft. De inhoud
en betekenis van de wetten wordt begrijpelijk uitgelegd en daarnaast is er ruimte
voor enige achtergrondinformatie over de betreffende geleerde en zijn omgeving.
Opvallend daarbij is hoe dikwijls die omgeving aanvankelijk afwijzend reageerde
op het nieuwverworven inzicht. De wet van Einstein bijvoorbeeld: ‘De
bewegingsenergie van het uittredende elektron is gelijk aan de energie van het foton,
minus de uittreearbeid.’ Niemand wilde dat geloven, ook Max Planck niet. Het werd
tot in de jaren twintig beschouwd als een uitglijder van de verder zo briljante Einstein.
Of Avogadro, die al in 1811 beweerde dat ‘gelijke volumes gas onder dezelfde
omstandigheden evenveel moleculen bevatten’. (Dit houdt in dat een licht gas als
waterstof of een zwaar gas als kooldioxide in eenzelfde ruimte evenveel gasmoleculen
bevat. Het gewicht verhoudt zich tot de dichtheid.) Pas toen een andere Italiaanse
scheikundige tijdens een congres in 1860 demonstreerde wat er via het inzicht van
Avogadro bereikt kon worden, ontstond er enige serieuze belangstelling voor. En
kent u de wet van Murphy (1949?) Deze luidt als volgt: ‘Wat mis kan gaan, gaat
mis.’ De identiteit van deze Murphy is niet helemaal duidelijk. In een boekje over
de wet meldt Arthur Bloch dat Murphy vliegtuigingenieur was op een luchtmachtbasis
in Californië. Hij stelde als eerste wetenschappelijk vast dat van de benodigde
onderdelen (n) altijd één te weinig (n - 1) voorradig is. Van Maanen legt een verband
met de wet van Bomans (‘de beschuit valt altijd met de beboterde kant op het tapijt’)
en met die van Klipstein (‘op maat geknipte draadjes zijn te kort’). Volgens O'Toole
is Murphy dan ook een optimist. Kan het zijn dat zijn identiteit minder schimmig is
dan Van Maanen meent? Beckett heeft deze optimist met levensovertuiging ‘n - 1’
al in de jaren dertig in een tragikomische roman beschreven.
NM

Eerste Leliedwarsstraat, gezien vanaf de Egelantiersgracht. Op de achtergrond de Westertoren.
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De sporen van Theo Thijssen
Kees de jongen is een boek voor het leven. Je kunt het heel goed lezen als je zelf nog
een jongen of meisje bent: het hoort tot de meest toegankelijke voortbrengselen van
onze letteren - waarschijnlijk ligt daar de reden waarom de officiële literatuurkritiek
en -geschiedenis het op zo'n idiote manier hebben verwaarloosd. Wie het als kind
leest, zal zich tijdens de lectuur als vanzelf met Kees identificeren; lees je het dan
als volwassene opnieuw, dan bekijk je Kees veel meer met de ogen van de
volwassenen in zijn omgeving, waardoor het werk er een dimensie bij krijgt en zo
mogelijk nog aangrijpender wordt. De laatste keer dat ik het las, viel het zelfs niet
mee de ogen droog te houden. (Hoe zegt u? Jazeker, het kan ook seniele aftakeling
zijn.) Vergeleken bij de verslavende kracht die Kees de jongen bij elke nieuwe lezing
uitoefent, mogen Theo Thijssens andere werken (Jongesdagen, Het taaie ongerief,
De gelukkige klas en andere) dan wat in de schaduw blijven, het hele oeuvre van
deze Amsterdamse schoolmeester-in-hart-en-nieren bevat zulke evidente
autobiografische trekken dat men, behalve van Kees ook van zijn schepper alles wil
weten. Het Amsterdam van Theo Thijssen van Peter-Paul de Baar, Rob
Grootendorst en Jan Roedoe (Thomas Rap; f 25,-) geeft in overzichtelijk bestek
antwoord op tal van brandende kwesties, van het precieze adres van Rosa Overbeek
(Reestraat 8) tot dat van de geheimzinnige plek waar Kees' vader een geldlening
vandaan had. De stof is gegroepeerd in enkele lange wandelingen en excursies, en
men vindt er - steeds op de even pagina's - tantaliserend-mooie foto's bij van al die
Amsterdamse plekjes toen er nog geen parkeerprobleem bestond. Dit is een werkje
dat men in de handen van vele oprechte voetgangers wenst. Zij doen er verstandig
aan vooral niet hun toevlucht te nemen tot de zwembadpas.
MK

Bacons utopie
De Engelse politicus en wijsgeer Francis Bacon (1561-1626) wordt in de boekjes
altijd in verband gebracht met de zogenaamde ‘idolenleer’. Idolen zijn aangeboren
of aangeleerde concepten die de waarneming kleuren, zo niet vervormen. Bacon
introduceerde dat begrip omdat hij - mens van de renaissance en voorloper van de
natuurwetenschappelijke vernieuwingen van de zeventiende eeuw - zich een
onbevooroordeelde waarneming van de natuur ten doel stelde. Dat was in zijn ogen
tot dan toe nooit gebeurd. De westerse filosofie had de omgeving altijd door de bril
van vooronderstellingen gezien en daarmee misvormd. Er was slechts één plek op
de wereld waar dat niet gebeurde. Die plek wordt beschreven in Het nieuwe Atlantis
(Ambo, 104 p., f 22,50) zoals de kleine utopische roman van Bacon heet die in het
midden van de zeventiende eeuw voor het eerst en onlangs opnieuw in Nederlandse
vertaling verscheen. ‘Wij zeilden van Peru over de Stille Zuidzee naar China en
Japan...’ Zo begint het verhaal, geheel in de traditie van de geografische utopieën
die na de ontdekking van Amerika in steeds groteren getale verschijnen. Het
gezelschap belandt op een eiland dat in de buitenwereld weliswaar onbekend is maar
in de literatuur beroemd en gezocht. Plato's verhaal uit de Critias over het oude
Atlantis heeft immers tot op de dag van vandaag nieuwsgierigen op het spoor gezet.
Maar Plato's verhaal breekt af op het moment dat Atlantis in verval raakt en hoe het
dat eiland verder verging, bleef grond voor speculatie. Bacon geeft een antwoord:
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er ontstond een nieuw Atlantis, Bensalem geheten en nog bloeiender dan het oude.
Het is een christelijk eiland waar een grote mate van religieuze tolerantie heerst (een
van de hoofdfiguren in het verhaal is een jood) en recht en orde hoog in het vaandel
geschreven staan. Dat laatste blijkt met name uit ‘Het feest van de familie’ waarbij
huwelijk en gezinsband nog eens verstevigd worden. Op Bensalem dus geen ontucht
zoals in de bekende wereld, geen partnerruil (het woord staat er letterlijk),
knapenliefde, lichtekooien, polygamie of andere verderfelijkheden. Maar dat is niet
het meest wezenlijke kenmerk van Bensalem. De laatste persoon die in het korte
verhaal optreedt: de Vader van Salomons huis, vertelt aan de schrijver wat het doel
is van de stichting waartoe hij behoort, ook wel ‘het oog’ van het eiland genoemd:
‘kennis van de oorzaken en de verborgen beweging der dingen en het verleggen van
de grenzen der menselijke heerschappij (: over de natuur) voor het tot stand komen
van alle mogelijke dingen’. Door de mond van deze wijsgeer geeft Bacon zo een
schets van hoe de mens zijn omgeving zou moeten bestuderen. Onbevooroordeeld
kijken door proefondervindelijk werken. Inductie dus, zo mogelijk zonder idolen.
Wat daar allemaal voor nodig is, wordt door de vader van Salomons huis in een lange
monoloog opgesomd. Holen om stoffen te conserveren, hoogten om temperaturen
te toetsen, meren voor vogels en vissen, gezondheidskamers, broedplaatsen voor
vliegen, parken om bomen en struiken te testen, enzovoort. De toekomst zou Bacons
utopie op meer gebieden de kracht van profetie geven. En de ironie van het lot wilde
dat hij zelf omkwam ten gevolge van een koude, opgelopen bij een proef naar het
effect van kou op levend weefsel.
CvdH

Exotische maskerade
‘'t Werd drukker in de stoffige straten. Breed getulbande, zwaar gebaarde, kleurig
uitgedoste Mohammedanen gingen stil en statig op naar hun moskeëen; slanke,
peinzende, gladgeschoren Hindoes, in wijde, witte gewaden, met rode, witte en gele
strepen op het bruine voorhoofd, snelden naar hun tempels; kakelende vrouwen,
geheel, in lange, rode lappen gehuld, met grote ringen door de neus, koperen banden
om de magere armen en enkels en zware potten op het hoofd, wiegden in groepen
naar huis, en schreeuwend en schoppend spoorden half naakte jongens de logge,
witte koeien aan, die schommeldraafden voor bont opgedirkte, schokkende tentkarren.’
Deze passage is typerend voor de wijze waarop Marcellus Emants zijn
reiservaringen weergeeft. Te midden van een wereld vol kleuren, geuren en geluiden
is hij vooral een toeschouwer, die nauwgezet zijn indrukken probeert vast te leggen.
Het fragment, gekozen uit Een wereldreis in 1893 (Veen, 126 p., f 19,90) zou
moeiteloos door tientallen overeenkomstige passages vervangen kunnen worden.
Deze bundel, samengesteld door Nop Maas en verschenen in de reeks Op Schrijvers
Voeten, is het resultaat van de grote reis die Emants samen met zijn vrouw heeft
gemaakt. Zij bezochten Brits-Indië, Ceylon, China, Japan en Amerika; een tocht die,
althans wat deze bundel betreft, elf schetsen en drie brieven opleverde, nu voor het
eerst in een boekje bijeengebracht.
Of Emants nu een verblijf bij de sahib van Palitana beschrijft of een bruiloft in
Bombay, een duivelsdans te Kandy op Ceylon of het rituele baden in de Ganges te
Benares, steeds is er die aandacht voor het kleurrijke detail, en steeds ook een sterke
afstandelijkheid. Chinese gevangenen en Japanse worstelaars zijn in de eerste plaats
objecten die beschreven moeten worden. Emants kan niet alleen goed kijken, maar
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ook erbarmelijk klagen: over smerigheid, onbeschoftheid, afzetterij en andere de
charme van het reizen vermeerderende ongemakken.
Hoe goed deze schetsen soms ook geschreven zijn, ze hebben toch iets kils. Emants
lijkt de tropen als een grote exotische maskerade te beschouwen, een bonte stoet van
mensen en dingen die aan hem voorbijtrekt om weergegeven te worden. Maar wat
vindt hij ervan? Van enige betrokkenheid is nergens sprake, of het moest die van het
klachtenboek zijn. Ik vraag me af wat Emants bezielde om op reis te gaan. Hij lijkt
een verzameling oosterse vermommingen te bezichtigen, maar de enige gemaskerde
is hijzelf.
PvZ
Aan deze pagina werkten mee: Chris van der Heijden, Martin Koomen, Niek Miedema,
Peter van Zonneveld.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
The facts. A Novelist's Autobiography door Philip Roth. Jonathan Cape, f 52,80.
Werkelijkheid en verbeelding liepen in Roths romans altijd door elkaar, maar hier
beschrijft hij de feiten.
Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk door Robert Darnton.
Bert Bakker, f 34,90. Darnton beschrijft het magnetisme, hypnostisme en mesmerisme
als onderdeel van de duistere kanten van de rationalistische Verlichting. Zie pagina
9.
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Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Monumentenzorg

Bas Heijne
‘Lang leve de bestsellers! Want juist zij zullen nieuwe liefhebbers meeslepen in de
grenzeloze intimiteit van de literatuur.’ Met deze hoopvolle woorden sloot Laurens
van Krevelen, uitgever, verleden jaar zijn analyse van het huidige bestsellerklimaat
af; een betoog dat verscheen in het reclameboekje Literatuur op de markt, waarmee
zijn uitgeverij Meulenhoff de ‘zomeractie’ kracht bijzette.
Het zijn de woorden van een man die van de nood een deugd heeft weten te maken.
In zijn stuk geeft Van Krevelen er blijk van niet veel op te hebben met het fenomeen
van de bestseller; dergelijke boeken vormen het natuurlijke produkt van een
‘commerciële massamarkt’ en ‘een massamarkt wordt uiteindelijk een wegwerpmarkt’.
Wanneer het literaire klimaat wordt gekenmerkt door vluchtigheid en de jacht op
hoge verkoopcijfers, dan vervreemdt het de ‘zo noodzakelijke literaire “voorhoede”
van zich, de kleine groep lezers met een fijne neus voor het goede boek’. Het resultaat
zou de teloorgang van de literatuur zijn.
Om dat te voorkomen bepleit Van Krevelen een tweedeling: binnen de groep van
lezers zou een min of meer beschermd ‘tweede circuit’ moeten ontstaan, een soort
aristocratie van het boekenkopend publiek. De literaire plebejers - ik parafraseer de
woorden van Van Krevelen maar even - zouden dan moeten zorgen dat er geld in
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het laatje komt door aan een stuk door de wekelijkse top-tien in huis te halen, waaruit
vervolgens de goede smaak van de echte liefhebbers bekostigd zou kunnen worden.
Deze laatste groep zou voorzichtig benaderd moeten worden, aldus de uitgever.
De ‘deelnemers aan de wereld van het literaire boek zullen bereid moeten zijn om
meer rekening te houden met de artistieke nieuwsgierigheid en kieskeurigheid van
de liefhebbers. Kenners trek je nu eenmaal niet met vlotte, modieuze informatie of
publicitair geweld, en evenmin met saaie, routineuze galerijen vol slaafs bijeengezette
boekruggen en kritiekloos verzamelde titels: want een dergelijk aanbod
vertegenwoordigt een ander soort massaliteit, die niet minder ontmoedigend is.’
Ontmoedigend, inderdaad. Deze maand verscheen bij Meulenhoff, de uitgeverij
van Van Krevelen, een nieuwe reeks boeken die geheel en al bestaat uit kritiekloos
verzamelde titels; Van Dis en Vargas Llosa, Blaman en Márquez, allen bijeengebracht
onder de protserige noemer MONUMENTA. In grote advertenties werd duidelijk
gemaakt dat het niet ging om de zoveelste goedkope pocketreeks, maar om een heus
‘Ontwerp voor een bibliotheek’. Een eveneens afgedrukte werktekening gaf aan hoe
fijnzinnig de boeken waren uitgevoerd.
Voor welke categorie lezers zou deze reeks nu bedoeld zijn? Voor lezers met
smaak of lezers zonder smaak? Voor het eerste of voor het tweede circuit? ‘Ontwerp
voor een bibliotheek’, het klinkt sjiek en smaakvol, maar welke lezer met smaak laat
zijn bibliotheek voor hem samenstellen door een uitgever? En dan die naam;
MONUMENTA - het heeft de pretentie van Weltliteratur, maar het klinkt als een
nieuw merk snelkookrijst.
Natuurlijk is er geen sprake van een nieuwe, ambitieuze reeks. Alle titels die nu
als monument verschijnen zijn goedlopende titels waar de rek een beetje uit is. De
boekenmarkt is verzadigd van ‘eenmalige’ goedkope herdrukken, de lezer heeft zijn
boekenkast inmiddels volgestouwd met ranzige tientjespockets, dus nu wordt voor
de verandering maar weer eens ingespeeld op het snob-appeal van het gebonden
boek. Hoewel de pretentieuze presentatie anders doet vermoeden, wordt de verdere
voortzetting van de MONUMENTA-reeks niet bepaald door de smaak van de uitgever,
maar door het marktmechanisme. Honderd jaar eenzaamheid was vorig jaar nog een
eenmalige goedkope herdruk, de komende drie maanden is het een monument.
Daarin schuilt ook het verraderlijke van de argumentatie van Van Krevelen. Aan
de ene kant suggereert hij dat bestsellers de lezers zullen meeslepen in de ‘grenzeloze
intimiteit’ van de literatuur, aan de andere kant doet zijn uitgeverij er alles aan om
de belangstelling van die lezer juist zoveel mogelijk te begrenzen, namelijk door
hem boeken per strekkende meter aan te smeren onder het mom van een ‘ontwerp
voor een bibliotheek’. De suggestie wordt gewekt dat de koper van de
MONUMENTA-reeks het neusje van de zalm in huis haalt, dat hij binnentreedt in
Van Krevelens ‘tweede circuit’ van echte boekenliefhebbers, terwijl er in
werkelijkheid geen sprake is van een bibliotheek, maar van smaakvolle wandversiering
in de vorm van een galerij ‘vol slaafs bijeengezette boekruggen’.
Het is de retoriek van de huis-aan-huisverkoper van encyclopedieën, anders niet.
Een pakket uitgemolken bestsellers aanprijzen als sieraad voor uw boekenkast getuigt,
alle mooie woorden van de uitgever ten spijt, niet alleen van minachting voor de
lezer, maar vooral voor het boek zelf.
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[24 december 1988 - Nummer 51/52]
Best verkocht in 1988

Fictie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

De Icarus Intrige, Robert Ludlum, Luitingh
Liefde in tijden van cholera, Gabriel García Márquez, Meulenhoff
Een barbaar in China, Adriaan van Dis, Meulenhoff
Mijnheer Foppe en het gedoe, Wim de Bie, De Harmonie
De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, Milan Kundera, Agathon
Ruimte voor vrouwen, Marilyn French, Veen
Haar moeders dochter, Marilyn French, Veen
Zeven sloten, Kees van Kooten, De Bezige Bij
De steile helling, Maarten 't Hart, De Arbeiderspers
Ik weet waarom gekooide vogels zingen, Maya Angelou, De Geus
Madame Bovary, Gustave Flaubert, Veen
Casablanca, Adriaan van Dis, Meulenhoff
Koot droomt zich af, Kees van Kooten, De Bezige Bij
De gloed, Stephen King. Luitingh
Het leven uit een dag, A.F.Th. van der Heyden, Querido
Een man, Oriana Fallaci, Bert Bakker
De regels van het huis, Hermine de Graaf, Meulenhoff
Zaansch Veem, Freek de Jonge, De Harmonie
De morgen loeit weer aan, Tip Marugg, De Bezige Bij
De elementen, Harry Mulisch, De Bezige Bij
Als dat maar goed gaat, Marten Toonder, De Bezige Bij
Boekhandelaar en de chirurg, Roald Dahl, Meulenhoff
Een heilige van de horlogerie. W.F. Hermans, De Bezige Bij
Eva Luna, Isabel Allende, Wereldbibliotheek
Eetlezen, Remco Campert, De Bezige Bij
Ik voel dat heel fijn aan, Marten Toonder, De Bezige Bij
Moskou aan zee, Raymond van de Boogaard, Meulenhoff
De magiër van Lublin, Isaac Bashevis Singer, De Arbeiderspers
Lof der simpelheid, Gerrit Komrij, De Arbeiderspers
Herinneringen aan het onbekende, Rutger Kopland, Van Oorschot
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Mathilda, Roald Dahl, De Fontein
Dinky Toys, Willem Frederik Hermans, De Harmonie
Een zachte vernieling, Hugo Claus, De Bezige Bij
De boekcorner van Goos Verhoef, Wim de Bie, De Harmonie
Overdrijvende wolkenvelden, Toon Hermans, De Fontein
Twee vrouwen, Harry Mulisch, De Bezige Bij
Kerewin, Keri Hulme, De Arbeiderspers
Als je begrijpt wat ik bedoel, Marten Toonder, De Bezige Bij
De zondvloed, Jeroen Brouwers, De Arbeiderspers
Tijd van Leven, Renate Rubinstein, Meulenhoff
Zilver, Adriaan van Dis, Meulenhoff
Het contraleven, Philip Roth, Meulenhoff
Een mooie dag, Toon Hermans, De Fontein
Percies!, Jan Kuitenbrouwer, Bert Bakker
Inpakken en wegwezen, Div. auteurs, Contact
Beppie van Vessem, Liesbeth den Uyl, Veen
Kinderen van de Arbat, Anatoli Rybakov, Bert Bakker
De angstkunstenaar, J.M.A. Biesheuvel, Meulenhoff
Veranderlijk en wisselvallig, Geerten Meysing, De Arbeiderspers
Tot hiertoe, Annie M.G. Schmidt, Querido

Illustratie: Mick Wiggins. Uit het jaarboek 1988 van American Illustration 7,
samengesteld door Edward Booth - Clibborn. (Importeur Van Ditmar, f 122,35).

Non-fictie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Turbo-taal, Jan Kuitenbrouwer, Aramith
Het heelal, Stephen Hawking, Bert Bakker
De fatale kust, Robert Hughes, Balans
Overvloed en onbehagen, Simon Schama, Contact
Bouwen met puin, Jos Brink, Kok
Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 12 Epiloog,
dr. L. de Jong, Staatsuitgeverij
Speel nooit een uitwedstrijd, Pieter Winsemius, Sijthoff
Jean-Paul Sartre, zijn biografie, Annie Cohen-Solal, Van Gennep
De triomftocht van Oranje. EK '88, red. Ben de Graaf, M&P
Nederland Museumland, Inmerc
Het boek van Klaas Vaak en het ABC van de slaap, Rien Poortvliet, Wil Huygen,
Kok
Himalaya dagboek, Bart Vos, Nijgh & Van Ditmar
Gödel, Escher, Bach, Douglas R. Hofstadter, Contact
Je kunt je leven helen, Louise L. Hay. De Zaak
Het aanzien van 1987, Spectrum
Ik ben wel gek maar niet goed, Liesbeth den Uyl, Veen
Perestrojka, Michael Gorbatsjov, Spectrum
De dagboeken 1957-1968, Wim Kan, Balans
Snoecks Almanak '89, Snoecks Nederland
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Victorine, Nienke Begemann, Bert Bakker
Frisse zaken, Pieter Lakeman, Balans
Gelooft u mij, het was een genoegen, mr. J.M.A.H. Luns, Sijthoff
De laatste keizer van China,, Poe'i, Anthos
Herinneringen aan Joop den Uyl, Marja Wagenaar, Van Gennep
De Stijl: 1917-1931, Libris
Cultuur van middeleeuws Europa, Le Goff, Wereldbibliotheek
De tijd vliegt, Bill Cosby, De Fontein
Vriendschap in beweging, Iteke Weeda, De Haan
Interviewers ondervraagd, Bert Molenaar, Aramith
Alles in de hand, Edo Sprong, Tirion
Een geschiedenis van Rusland, J.W. Bezemer, Van Oorschot
Snoecks 1988, Snoeck-Ducaju
Spycatcher, Peter Wright, Jan Mets
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 13 Bijlage
en registers, dr. L. de Jong, Staatsuitgeverij
Verrassen met yoghurt, Nederlands Zuivelbureau
Met Edmund Hillary door de Himalaya, prof. dr. G. Dambmann, Lannoo
Vincent van Gogh, een leven in brieven, Jan Hulsker, Meulenhoff
Prince, de biografie, Alfred Bos, Ton Engelshoven, Luitingh/Loeb
Tot in tweeduizendvijftien (vierde nota R.O.), Staatsuitgeverij
De grote wereldcrisis van 1990, Ravi Batra, Omega
Geen wraak maar gerechtigheid, Simon Wiesenthal, Becht
Biesboek, J.M.A. Biesheuvel, Meulenhoff
Ontwaken in verbijstering, Oliver Sacks, Meulenhoff
Kroniek van Nederland, Elsevier
Kreatief met papier, Wim Kros, Tirion
Gerrit Achterberg, een biografie, Wim Hazeu, De Arbeiderspers
De tao van fysica, F. Capra, Blitz
Hoe versier ik het, Wijnberg, Nelissen
De tunnel en het licht, R.A. Moody, AWB
Het nieuwe denken, F. Capra, Blitz

Gedicht
Het zeepaardje
Raadsel der raadselen achter glas,
zeepaard dat staande rijst en daalt
en in het water ademhaalt;
een Parthenon-paard van Phidias,
maar dan oneindig fijn verkleind
en door de oceaan gelijnd.
Raadsel der raadselen; wie van ons,
wezens van ander element,
sprakeloos voor dit paard van brons
dat ogen heeft van amethyst,
staat níét aan de aanvang en erkent
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dat hij nog nooit iets zeker wist?

IDA GERHARDT
Uit: De adelaarsvarens. Athenaeum-Polak & Van Gennep, f 35,-.
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De essayist als enfant terrible
William Hazlitt: denker en schrijver met gusto

William Hazlitt

Onlangs verscheen in de serie Penguin Classics een keuze uit het werk
van de Engelse negentiende-eeuwse essayist en criticus William Hazlitt
(1778-1830): William Hazlitt: Selected Writings (509 p., f 25,50). Hij
behoorde tot de romantici, ook al was hij aanmerkelijk nuchterder
dan de meeste van hen. Hij was de levendigste literaire criticus van
zijn tijd, en een geducht politiek polemist die zijn literaire gaven
aanwendde voor een ontluisterende schildering van conservatieve
zeden en gebruiken. Zijn honderden essays ‘over grote en kleine
dingen’ - van het karakter van het genie tot de smaak voor eenvoudige
meisjes - behoren tot het subliemste proza van de negentiende eeuw.

Carel Peeters
Als hij mocht kiezen, dan zou de Engelse romantische dichter John Keats het liefst
worden afgekraakt door William Hazlitt: ‘If ever I am damn'd - damn me if I should'nt
like him to damn me,’ schreef hij op 21 maart 1818 aan zijn vriend Benjamin Haydon.
Wat was er zo aantrekkelijk aan om door Hazlitt gekraakt te worden? Dat was omdat
je er zeker van kon zijn dat je oren zodanig gewassen zouden worden, dat je er mee
voor de dag kon komen. Wanneer Hazlitt in vorm was - en dat was hij nogal eens ging hij recht op zijn doel af, altijd degelijk voorbereid, alle saillante citaten in de
aanslag, al zijn animo ingezet, zijn gave voor de uitgesponnen karakteristiek paraat,
zijn argumenten helder voor ogen, zijn hele bestaan onzichtbaar achter de hand om
zijn overtuiging gewicht te geven. Keats behoorde niet tot Hazlitts slachtoffers, maar
wel de hoofdredacteur van de conservatieve Quarterley Review, William Cifford,
‘het orakel van Kerk en Staat’, de ‘Regerings Criticus’. Hazlitt begint zijn ‘A Letter
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to William Cifford’ zo: ‘You have an ugly trick of saying what is not true of any one
you do not like; and it will be the object of this letter to cure you of it.’
William Hazlitt zou de Engelse Montaigne geweest zijn als zijn temperament van
tijd tot tijd niet zulke wilde sprongen had gemaakt. Hij kon zo evenwichtig en verfijnd
zijn als Montaigne, maar soms kon hij zo raaskallen dat zelfs zijn vriend en
mede-essayist Charles Lamb er geen begrip voor opbracht. Dat kon allerlei vormen
aannemen: een aanval op een conservatief parlementslid, een aanval op de
hoofdredacteur van een tijdschrift, onbesuisde sneren naar Wordsworth, of in alle
staten van verliefdheid raken met alle pijnlijke gevolgen van dien. Zijn wilde sprongen
gingen niet ongemerkt voorbij en bezorgden hem veel moeilijkheden. Maar Hazlitt
zou Hazlitt niet zijn als ze er niet zouden zijn geweest. Het was juist over zulke
verschijnselen dat hij zijn essays schreef: over het genoegen van het haten, over
tolerantie, over vooroordelen, over trots, over denken en doen, over het ideale, over
vulgariteit en aanmatiging, over verbeelding en redelijkheid, over het nadeel van
intellectuele superioriteit, over goedhartigheid, over populariteit, over bigotterie om alleen maar titels van essays te noemen die verband houden met de
temperamenten. Hazlitt praktizeerde in zijn essays de ‘familiar style’, die door
iedereen gelezen moest kunnen worden. Daarmee zette hij zich af tegen de pompeuze
en zich op stelten voortbewegende stijl van Dr. Johnson (Hazlitts typering), waarin
de woorden altijd groter waren dan wat ze moesten uitdrukken.

Loyaliteiten
Hazlitt was de veelzijdigste criticus en essayist van zijn tijd. Dat hij in zijn tijd
‘omstreden’ was, is niet zo vreemd: dat waren alle romantici. (Keats kon volgens
een tijdschrift maar beter pillendraaier blijven in de apotheek van zijn vader.) Hazlitt
was nog een beetje meer omstreden, omdat hij een politiek standpunt innam waarmee
hij zich verwijderde van de dichters die hij aanvankelijk zijn vrienden mocht noemen,
zoals Wordsworth en Coleridge. Die waren aanvankelijk enthousiaste aanhangers
van de Franse Revolutie geweest en in die tijd (omstreeks 1798) maakte Hazlitt met
hen kennis. Hazlitt bleef de geest van de revolutie zijn hele leven trouw en ging in
zijn bewondering voor Napoleon zo ver dat hij een vierdelige biografie over hem
schreef. Wordsworth en Coleridge werden ‘legitimisten’, die alles wat de
conservatieve regering deed onderschreven.
Hazlitts fijnbesnaardheid en veelzijdigheid uitte zich ook in de nuances van zijn
loyaliteiten: zijn bewondering voor deze dichters is altijd groot geweest, maar hij
heeft ze ook voortdurend bestookt met kritiek. In de stijl, moraal en denkbeelden
van Dr. Johnson zag hij niets, maar deze aversie beperkte zich tot zijn werk. De
figuur Johnson zoals hij in Boswells Life optreedt kon hij niet weerstaan (‘The man
was superior to the author’). In het essay ‘The Pleasures of Hating’ schrijft hij dat
‘without something to hate, we should lose the very spring of thought and action’.
Maar Hazlitt haatte selectief, en ook nog met nuances. Hij haatte de bekrompenheid
van sekten (‘There is a natural tendency in sects to narrow the mind’), hij hield van
de natuur, maar had een grondige hekel aan de benepenheid en bemoeizucht van
mensen op het platteland. Hij portretteerde William Pitt (minister-president) als een
kille conservatieve machine (‘In his mind, the wholesome pulp of practical wisdom
(...) converted into the dry chaff and husks of a miserable logic’). Hij moest als
Jacobijn niets hebben van conservatieven, maar voor een tegenstander als Edmund
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Burke had hij het grootste respect. Wie Burke geen ‘groot man’ vond, daalde in zijn
achting. Niet alleen vond hij Burke een groot schrijver en stilist, hij vond evenals
Burke dat de grondslag van de moraal de natuur was en niet de rede: ‘De natuur volgt
de regel niet, zij suggereert hem.’ Hazlitt was een nuchtere Rousseauist. Het haten
behoorde volgens hem tot de menselijke natuur, want van tijd tot tijd moeten mensen
een ‘wild cry of joy’ kunnen uiten ter bevrijding van hun impulsen. Het haten moet
bij Hazlitt gezien worden in combinatie met essays als ‘On the Love of Life’, waarin
de liefde voor het leven niet minder als een instinct wordt beschreven. En dat essay
dan weer gecombineerd met ‘On Reason and Imagination’ over het centrale begrip
in zijn werk: ‘gusto’. Denken en schrijven met ‘gusto’ wilde bij hem zeggen dat
‘sensual and intellectual faculties’ samenwerkten. Gusto is de kracht en hartstocht
waarmee iets gedefinieerd wordt, want er is dan sprake van pijn en genot. Het geeft
reliëf aan het denken, schrijven of schilderen en verklaart de scherpte van Hazlitts
karakteriseringen, of het nu om mensen, verschijnselen of abstracties gaat.

Historisch voorbeeld
Hazlitt wordt altijd een radicale romanticus genoemd. Radicaal was hij zeker in
politiek opzicht omdat hij altijd de rechten van ‘het volk’ verdedigde, ook al maakte
hij zich daar allerminst illusies over getuige het essay ‘On the People’. De Engelse
Labour-politicus Michael Foot gebruikt de eerste honderd pagina's van zijn onlangs
verschenen boek over Byron The Politics of Paradise om Hazlitt te verdedigen.
Hazlitt was iemand die er vertrouwd mee was dat hij zijn comfort riskeerde voor zijn
principes, schrijft Foot. Niet alleen is Hazlitt voor Foot een historisch voorbeeld, hij
beschouwt hem ook als ‘the greatest of literary critics’. Virginia Woolf heeft het in
dezelfde toonaard over hem, maar dan als essayist. Zij vond hem ‘een van de
fijnzinnigste geesten’ en een essayist die ‘zonder twijfel het mooiste proza van zijn
tijd schreef’. Er is iets ‘onafhankelijks, subtiels, fijnzinnigs en enthousiasts’ aan hem
dat hem ‘much warmer and much more complex’ maakt dan zijn tijdgenoten, schrijft
ze.
Was Hazlitt ‘the greatest of literary critics’? ‘Grootste’ is een groot woord, maar
zeker is dat de eenentwintig delen van Hazlitts Complete Works (1930-1934) nooit
grondig zijn gelezen, behalve door David Bromwich, de schrijver van Hazlitt, The
Mind of a Critic (1983). In Nederland is Hazlitt in de kring van het tijdschrift
Libertinage wel als een van de betere essayisten gezien, maar in 1950 wijdde W. van
Maanen in Amsterdam zijn inaugurele rede aan William Hazlitt en de geest van de
tijd, en zei daarin dat hij ‘gebrek aan diepte’ had: ‘Er is iets hards in Hazlitt, iets
benepens, iets onvolwassens: hij durft zijn gevoel niet aan, hij erkent slechts een
waarheid door “common sense” bepaald.’ Van Maanen baseert zich voornamelijk
op de essays in The Spirit of the Age waarin Hazlitt soms hard oordeelt over
Wordsworth, Southey, Shelley en Byron. Hij was dan ook geen criticus die alleen
maar vriendelijk analyserend te werk ging; hij gaf zijn oordeel en selecteerde
onomwonden wat hem wel of niet beviel. Dit soort kritiek, waarbij de criticus zich
niet wegcijfert, maar in elke zin zijn nuancerende smaak laat spreken was (ook in
technische zin) heel ongebruikelijk, en in die tijd alleen te vinden in The Edinburgh
Review van Francis Jeffrey (waar Hazlitt dan ook aan meewerkte). De betekenis van
The Spirit of the Age is dat alle dichters uit die periode aan de orde komen en de
geest van de tijd zijn gaan representeren doordat Hazlitt ze beeldend karakteriseert
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en met elkaar in verband brengt. Hij beoordeelt ze op hun poëtische merites, maar
evenzeer op hun mentaliteit in de tijd. Dichters met wie hij zich politiek verwant
voelde, zoals Bentham, Shelley en Byron, konden op grond daarvan niet rekenen op
zijn zachtmoedigheid. Hazlitt vond dat menige dichter het erbij had laten zitten door
zich in een, wat hij noemde, egotistische stelling terug te trekken.
The Spirit of the Age is een representatief boek voor Hazlitt, maar dat geldt eigenlijk
ook voor Characters of Shakespeare's Plays, On the English Comic Writers en On
the Dramatic Literature of the Age of Elizabeth. Dit is, met uitzondering van
Shakespeare, allemaal veldwerk waarmee hele gebieden van de Engelse literatuur
in kaart werden gebracht en schrijvers werden gewaardeerd die tot die tijd een
sluimerend bestaan leidden. De personages van Shakespeare die Hazlitt beschrijft
werden door hem voor het eerst als individuen gezien, en niet als typen zoals
gebruikelijk was - tot in de inleidingen bij Shakespeares werk van Dr. Johnson. Zijn
uitvoerige karakteristieken van Hamlet (‘a great moraliser’), Lear (‘masterpiece in
the logic of passion’), Shylock (‘a good hater’) zijn niet minder, of zelfs scherper
dan die van Coleridge of Schlegel en hebben er voor gezorgd dat men ze anders ging
zien.

Wilde sprongen
Geen andere schrijver in zijn tijd had zo'n grote belangstelling en zijn doel zo scherp
voor ogen, schrijft Michael Foot. Hazlitts belangstelling betrof de politiek, het toneel,
de filosofie, de poëzie, de romanschrijvers (hij schreef ook over Cervantes, Rabelais,
Swift, Defoe). Zijn essays behandelen zoveel thema's dat er geen beginnen aan is er
een idee van te geven: ze zijn vooral te vinden in Table Talk. Het boek dat Hazlitts
reputatie lange tijd in de weg heeft gestaan was een produkt van een van zijn wilde
sprongen: Liber Amoris (1823). Toen Robert Louis Stevenson het las zag hij ervan
af om een biografie over Hazlitt te schrijven. In 1819 scheidde Hazlitt van Sarah
Stoddard. Een jaar later huurde hij kamers in een pension aan Chancery Lane, Londen,
en wordt verliefd op Sarah Walker, de dochter van de pensionhou[Vervolg op pagina 4]
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Gezien
is een selectie uit pas verschenen boeken
Tao; De levende religie van China door Kristofer Schipper. Meulenhoff, f 39,50.
Studie over het taoïsme als levende traditie.
Theater door Harry Mulisch. De Bezige Bij, f 69,50. Mulisch' verzamelde toneelwerk,
1960-1977.
Neon door Denis Belloc. Vertaling Bert Simons. De Woelrat/Arena, f 19,50.
Levensverhaal van een homoseksueel die in de prostitutie terechtkwam.
Op de man af door Lee Iacocca met Sonny Kleinfield. Vertaling Liesbeth Swildens.
Mingus, f 29,90. De beroemde zakenman legt uit waarom hij zich niet kandidaat
heeft gesteld voor het presidentschap van Amerika en bekritiseert Reagans beleid.
René Leys door Victor Segalen. Het Wereldvenster, f 24,90. Novelle, spelend in
China omstreeks 1910. van de Franse arts en archeoloog Segalen (1878-1919).
Traditie en persoonlijkheid door T.S. Eliot. Kok Agora, f 22,50. Eliots beroemde
essay, ingeleid, vertaald en toegelicht door dr. J. Kuin.
The Armenian Question 1914-1923 door Mim Kemal Öke. K. Rustem & Brothers,
Nicosia, f 74,35. De internationale aspecten van de Armeense kwestie.
Gegijzeld in Beiroet door Marie Seurat. Sijthoff, f 27,50. De vrouw van de Franse
historicus Michel Seurat doet verslag over diens ontvoering en dood.
Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale
ontwikkelingen door J.C. Boogman, C. Tamse, J.A. de Jonge e.a. De Haan, f 45,-.
Herdruk van artikelen uit de Algemene Geschiedenis van Nederland.
Horatius' satiren en brieven. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de
Laar. Ambo, f 37,50.
Café Nevo door Barbara Rogan. Wereldbibliotheek, f 39,50. Roman, spelend in Tel
Aviv.
Huize Avondroze door Megchel J. Doewina. Furie, f 12,- (na 31 december 1988: f
17,50).
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De profs door Tom Verheul. Aramith, f 27,50. Interviews met vijf fameuze
Nederlandse wetenschappers: Simon van der Meer, Kristofer Schipper, Willem
Wagenaar, Jan Hendrik Oort en Jaap Goudsmit.
Het begrafenisnichtje door Boudewijn Paans. De Harmonie, f 19,90. Bizarre
zedenschets.
Sarung, sari en samfu door Aya Zikken. Nijgh & Van Ditmar, f 34,50. Verslag van
een reis door Maleisië en Noord-Borneo.
22 november 1963 door Henk van Gelder en Ben Dull. CenterBoek, f 16,90. De dag
van de moord op Kennedy in de herinnering van vele ‘bekende Nederlanders’.
Amazone. Een reis naar het hart van de jungle door Benedict Allen. Bzttôh, f
37,50. Reisverslag van een overlevingsstrijd.
De geheime deelgenoot door Joseph Conrad. Vertaald door C. Buddingh'. Aalders
& Knuttel, f 25,-. Bibliofiele heruitgave van een verhaal uit ‘Twixt Land and Sea.
De grote symfonieën. Janny de Jong, Peter van der Spek en Clive Unger-Hamilton
(red.). Het Spectrum, f 49,50. Rijk geïllustreerd naslagwerk over het symfonisch
repertoire vanaf de achttiende eeuw.

[De essayist als enfant terrible - vervolg]
der. Hij laat haar niet onverschillig en de intimiteit groeit tot een bepaalde grens.
Hazlitts liefde is totaal; wat háár gevoelens precies zijn blijft onduidelijk voor hem.
Wanneer hij haar ten huwelijk vraagt en een ontwijkend antwoord krijgt, betekent
dat echter geen einde van de intimiteit. Hazlitt vermoedt dat er iemand anders is.
Sarah ontkent, maar vertelt dat er wel iemand is geweest die niet met haar kon trouwen
omdat ze niet van zijn stand was. Er ontstaat in Hazlitt een enorme jaloezie, zijn
idealisering van Sarah neemt buitengewone proporties aan. Haar toegeeflijkheid
afgewisseld door afstandelijkheid brengt hem tot wanhoop. Het verloop van deze
wanhopige passie voor Sarah Walker (door iemand ‘probably the most absurdely
idealised of all literary goddesses’ genoemd) is in Liber Amoris te volgen aan de
hand van de door Hazlitt beschreven scènes tussen hem en Sarah en aan de hand van
de brieven die hij een vriend over de affaire schreef. Liber Amoris is een Engelse
Werther behalve dat de held geen zelfmoord pleegt en alles echt gebeurd is. Het boek
verscheen anoniem, maar The Times wist al snel om wie het ging. In een doorzichtige
advertentie voor het boek werd vermeld dat de hoofdpersoon kort na de beschreven
gebeurtenissen in Nederland was overleden. De door de Hogarth Press uitgegeven
herdruk van Liber Amoris in 1985 bevat ook een fragment uit Hazlitts essay ‘On
Great and Little Things’: het fragment dat gaat over zijn fascinatie voor ‘simple
girls’. Hij schrijft daarin dat hij niet tot die ridders behoort die uit zijn op een prinses;
evenmin kijkt hij uit naar ‘a woman of quality’. Hij geeft de voorkeur aan bescheiden
schoonheden, zoals dienstmeisjes of herderinnetjes ‘met rode ellebogen, harde handen,
zwarte kousen en kanten mutsjes’. Meisjes waar hij de voorkeur aan geeft, hoeven
niet eens te weten dat hij schrijver is, want ze hoeven alleen maar van hem te houden,
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en niet van wat hij geschreven heeft. Liber Amoris is een grotesk boek, op de rand
van een farce. Hazlitt was zich dat wel bewust, maar zijn grenzeloze passie was niet
minder reëel. Zoals alles bij Hazlitt heeft deze passie een achtergrond die in zijn
essays in meer objectieve vorm ter sprake komt, zoals in ‘On the disadvantages of
intellectual superiority’. Zijn voordeel werd een nadeel in zijn affaire met Sarah
Walker.
■

Shit, de clou!
Kuitenbrouwers conversaties
Percies! 31 eigentijdse conversaties door Jan Kuitenbrouwer Uitgever
Bert Bakker, 126 p., f 14,90
R. Ferdinandusse
Ik zal het je voorlezen. Twee mannen op een seminar. Stem A zegt: ‘Goh, ja, toen
wij elkaar net kenden was het nog féést, een seminar...’ Zegt stem B: ‘Kocht je een
nieuw pak voor.’ Dat vind ik leuk, noem ik humor. Ik heb er nog eentje, wéér twee
mannen hebben het over zeehonden, zegt stem A: ‘Eigenlijk merkwaardig dat je
nooit iets hoort over de Hush Puppy.’ Zegt B, verbaasd natuurlijk: ‘De Hush Puppy?’
Zegt A: ‘Ze zijn inmiddels weer een beetje uit, maar hoeveel van die schoenen zijn
er wereldwijd niet verkocht. Daar zijn miljoenen van die Puppies voor gedood!’ Dat
vind ik leuk, noem ik humor.
- Hoe komt het dan dat stem B er niet om lacht?
- Dat is verdomd flauw. Kuitenbrouwer pakt de eigentijdse conversatie. Nou, die
is zo lullig als 't maar kan, daar zit geen spat esprit in. Een kruising tussen vakidioten
en moronen. Dus wat doet Kuitenbrouwer? Die dikt het in en maakt er een conversatie
van. Maar zelfs dat is na tien zinnen niet om aan te horen, dus ook niet om te lezen.
Dús heeft hij er per zoveel zinnen een grap voor nodig. En dan vind ik die Hush
Puppies heel dragelijk. Leuk zelfs.
- Oké, je hebt wel gelijk. Die stukjes die over het taalgebruik van, wat zijn het?
yuppen? jet-setters? marketiers? gaan, die hebben iets consistents, die taal is wel gek,
en hij heeft een mooi gevoel voor een frappe. Waar die twee totaal maf worden van
het produktgroepsgedram en iets geks willen doen en dan zegt de een: laten we
tongzoenen. Dat bizarre spreekt me wel aan. Maar je kunt ook wel zien dat het boekje
een beetje opgebouwd is om van die Turbo-taal te profiteren, want díé stukjes liggen
allemaal mooi voorin. Hoe verder je in dit boekje komt, hoe gewoner de taal eigenlijk
wordt, dan gaat het echt om de humor en die is dan tamelijk gezocht. Zo'n gesprekje
tussen Ruding en Lubbers, dat kán niet.
- Help me even.
- Ruding heeft van zijn zoon gehoord dat de minima als ze kip eten het karkas
bewaren om er soep van te koken. Vandaar komt hij op bergbeklimmen: als je op de
top van een berg zit kookt het water eerder. Dus stelt hij Lubbers voor om voor
mensen die op vijf- of zeshoog wonen het aardgas duurder te maken. En vandaar
komt hij op mensen in het westen van het land die meer zonsopgangen zien dan die
in het oosten en roept dan: belasten!’ Eén leuk idee, zo uitgemolken dat het niet leuk
meer is.
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- Behalve waar Lubbers, als ze het over lilliputters hebben, zegt: die zijn al door
God gekort.
- Ja! Daar had hij mee moeten eindigen, dan had hij de gedachte helemaal ronden afgemaakt: als God de lilliputters al gekort heeft zitten we goed - maar nu eindigt
het met zoiets als alle lichten op groen voor de Operatie Kippesoep. Het idéé dat
Ruding zo zou praten is al te gek voor iemand die beweert dat hij conversaties op
de korrel neemt. Dat stukje over al die restaurants die naar boeken of schrijvers
genoemd zijn. Ook melken: van Oblomov via Kroniek van een Aangekondigde Dood
- valt mee dat hij er geen spinazie uit Tsjernobyl laat eten - en De Aanslag - valt ook
weer mee dat dat niet op je portemonnee is - komt hij te eten in La Nausée, wat ik
als clou heel mooi had gevonden. Maar terwijl dát het leuke is gaat het gesprek over
onzin, bijvoorbeeld dat in restaurant Gulag Archipel houten wachttorens staan
vanwaaruit ze met zoeklichten naar de tafeltjes schijnen. Zonde, want het is een mooi
idee - zoals er in het boekje heel wat staan. Maar er wordt zo oeverloos over geluld.
- Wat mij opviel in dat stukje over die restaurants... café De Bijbel vond ik trouwens
een hele sterke, is de slotzin. Die luidt, het gaat weer over een restaurant: ‘De
bediening is klote.’ Dat is níks eigentijds, dat stamt nog uit het vrouwencafé.
- Percies persee.
- Wat bedoel je daarmee?
- Dat zei mijn vader altijd als mijn moeder weer iets debiels debiteerde. Moetje
weer met het botermes in je oor zitten? Dan zei mijn vader percies persee. Of los
van mekaar: Percies! Persee! Dat hoorde je toen vaker, en nu pikt Kuitenbrouwer
dat weer op. Ik heb je laatst toch al eens verteld dat zijn ontdekking van mans, in
Turbo-taal, je weet wel er hangt nu naast mijn tekstverwerker een papier met de kreet
Tikmans, in de jaren vijftig ook gebruikt werd. Als je ging studeren was je foetmans,
als je dan op je hurken zat kikkermans.
- Nu je het toch over Turbo-taal hebt - al dat gedoe over ordi, depri, spectaculo,
problemibo, dat komt in deze eigentijdse conversaties helemaal niet meer voor, of
nóg niet. Dus echt in de tijd zie ik het niet geplaatst.’
- Toch heeft dit boekje een raar effect. Ik weet niet hoe ik dit gesprek moet
beëindigen. Dat moet met een beetje frap.
- Shit! Een clou.
- Percies! Als we die niet vinden is dit gesprek gewoon voor z'n roodkoperen.
■
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Ik voel me soms net een Lou de Palingboer of een Johannes de Doper
Interview met Renate Dorrestein
Vijf jaar geleden debuteerde Renate Dorrestein (34) met de roman
Buitenstaanders. Onlangs verscheen haar vijfde boek: Het perpetuum
mobile van de liefde (Contact, f 24,90). ‘Het is geen moedig boek; het
puilde uit mij te voorschijn,’ zegt Dorrestein over de exorcistische aspecten
van haar ‘autobiografie’. Rudie Kagie sprak met haar over de oorsprong
van haar feminisme en haar woede over hoe de wereld in elkaar zit, een
woede die met het klimmen der jaren eerder toe- dan afneemt.

Rudie Kagie
‘Al mijn boeken hebben in feite maar één thema: de dood van mijn zusje en het
schuldgevoel daarover,’ zegt ze. ‘Aanvankelijk deed ik dat onbewust, ik had niet in
de gaten hoezeer die gebeurtenis mijn schrijven beïnvloedde. Pas toen ik aan mijn
voorlaatste boek Een nacht om te vliegeren zat te werken werd ik overrompeld door
het vreselijke gevoel dat ik er nooit vanaf zou komen als ik er niet duidelijk een
streep onder zou zetten. Ik moest als het ware een daad van exorcisme plegen en
gewoon mijn thema kenbaar maken, zodat ik mezelf nooit meer in deze valkuil kon
doen belanden. Ik moest dat voor ieders ogen doen, afdoende en definitief, zodat
nooit meer iemand kan zeggen: daar heb je haar weer met haar dode zusje. Ik wilde
er vanaf, het thema bleef me dwars zitten. Als schrijfster probeer je jezelf constant
te vernieuwen, maar dat was moeilijk, want de dood van mijn zusje heeft een enorme
invloed op me gehad. Het schuldgevoel kon zulke grote proporties aannemen omdat
zij schrijfster wilde worden. Nu heb ik iets van: ik heb haar plaats onder de zon
ingepikt. Je weet het niet. Misschien was ik, als zij nog leefde, niet zo'n succesvol
schrijfster geworden. Haar dood is de motor achter mijn werk geweest.’
En de motor achter uw militante vertolking van het feministisch gedachtengoed.
‘Zonder meer. Ik dacht altijd dat ik tot het feminisme was geraakt uit strikt gevoel
voor rechtvaardigheid. Geleidelijk ben ik gaan inzien dat er in de zelfmoord van mijn
zusje alle hamkwesties van het feminisme aanwezig waren. Pas toen ik het boek aan
het schrijven was zag ik hoezeer het allemaal klopte. Ik heb in mijn leven altijd veel
mazzel ondervonden. Ik zie het als blinde mazzel dat ik nog leef en dat mijn zusje,
die zo op mij leek, niet meer leeft. Waarom wordt de ene mens krankzinnig en de
andere mens niet? Je gaat steeds helderder zien hoe vilein de wereld in elkaar steekt
- en dat is bepaald niet iets waarvan je vrolijker wordt. Het is vreselijk. Bij mij is
geen sprake van de groeiende mildheid die bij het vorderen van de jaren hoort. Zoiets
kan natuurlijk tot verbittering leiden. Het feit dat ik aan al het onrecht een einde zou
willen maken vertoont soms uitermate megalomane trekjes. Ik voel me soms net een
Lou de Palingboer of een Johannes de Doper. De leuke kant daarvan is dat je
voortdurend voorbij je eigen grenzen wordt gejaagd. Je moet dingen doen die je
eigenlijk niet durft, zoals het schrijven van dit boek. Gisteravond zei iemand nog
tegen me dat hij dit zo'n moedig boek vond. Eigenlijk was dat compliment niet terecht,
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want dit boek schreef zichzelf; het puilde uit mij te voorschijn. Ik heb dit stampend
van angst zitten schrijven omdat ik zag welke kant het uit ging. Natuurlijk ben ik er
nooit op uit om mensen te behagen, maar nu wist ik dat ik bezig was met een boek
dat na het verschijnen mensen zou doen blaten van woede. Ik heb er echt slapeloze
nachten over gehad. Ik zat iets met mijn hartebloed te maken waarvan ik wist dat het
voor veel mensen in deze vorm onverteerbaar zou zijn.’

Boulimia
U plaatst de dood van uw zusje, nu zeven jaar geleden, in een onmiskenbaar
feministisch kader.
‘Ja, op een gegeven moment zat ik me af te vragen of ik niet met geweld dingen
binnen dat kader zat te sleuren. Ik was naderhand erg gerustgesteld door de reactie
van mijn ouders. Ze waren het na lezing van het boek eens met mijn interpretatie.
Het is geen onderwerp waar we veel over met elkaar gesproken hebben. Het is
natuurlijk algemeen bekend dat boulimia en anorexia typische meidenziekten zijn.
Er zijn verschillende feministische theorieën over. Meiden hebben per definitie
nergens iets over te vertellen. Het enige waarover ze de baas zijn is hun eigen lichaam,
dat ze op die manier aan hun wil onderwerpen. Volgens een andere veronderstelling
stellen meiden zich op deze manier op tegen het slankheidsideaal, de verborgen
agenda dat vrouwen geen ruimte mogen innemen. Wij zijn gemaakt tot wezens die
nooit tevreden zijn over ons lichaam. Mannen hebben daar veel minder last van. Een
man is machtiger dan een vrouw, die per definitie machtelozer is. Macht erotiseert
en dan doet het er niet veel meer toe hoe iemand eruitziet. Succes, macht en geld
maken dat vrouwen mannen sexy vinden.’

Renate Dorrestein
CORINNE NOORDENBOS

Mijn zusje is overleden aan een sprong van het dak, maar dat is een
beschrijving en geen verklaring, een gevolg en geen oorzaak. O dokter!
Het perpetuum mobile van mijn eigen redeneringen! Mag ik hier een deel
van de oorzaak leggen: het onoplosbare waarom? Van wat haar naar de
rand van dat dak dreef, zal ik immers nooit de binnenkant te zien krijgen
- ik zie slechts de buitenkant, ik zie wat iedereen kan zien: dat het niet
boterde tussen mijn zusje en de rol die er in de natuurlijke orde voor haar
was weggelegd. Waren de beperkingen en de eisen die daarmee gepaard
gaan te veel voor haar toch al wankele evenwicht, of is ze haar evenwicht
kwijtgeraakt door de opdracht zelf? De opdracht die luidt: word een
moffenhoer, besteed je leven aan het je in de gunst wringen bij de
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overheerser, en houd je doof en blind voor wie en wat hij werkelijk is. Die
opdracht luidt: prijs je gelukkig als iemand zijn voeten aan je wil afvegen.
Die opdracht luidt: beschouw het als een voorrecht dat je niets, niets, niets
hebt in te brengen in de wereld waarin je leeft. Die opdracht luidt: laat
andermans groezelige wensen en snoezelige verlangens jouw
tekortkomingen zijn. Onze cultuur, dokter, draagt vrouwen en meisjes op
hun leven lang te doen alsof zij gek zijn.
(Uit: Het perpetuum mobile van de liefde, uitgeverij Contact, 1988)
U schreef een feministisch boek dat voortborduurt op de traditie waarin vroeger
christelijke romans werden geschreven.
‘Ja, dat klopt helemaal. Eigenlijk is het een mengvorm van allerlei genres: fictie,
non-fictie, betoog, bellettrie - van alles wat. De gedrevenheid van een missionaris,
het iets roepen van de kansel maakt altijd grote indruk op mij. Kond van iets doen,
zeggen hoe het anders zou moeten - dat vind ik prachtig. Nee, ik ben niet kerks. Wel
gelovig. De grote dingen in het leven wil ik ook altijd met kerkelijke rituelen omkranst
zien. Als een vriendin van mij een kind krijgt dan eis ik bij voorbeeld dat dat kind
gedoopt wordt. Dan vind ik dat we met zijn allen naar het doopvont moeten om het
kind in de aandacht van hierboven aan te bevelen. Wat me ook aanspreekt in het
geloof is dat je er moeite voor moet doen. Geluk is niet iets waar je recht op hebt,
maar iets dat je door noeste arbeid moet verwerven, door stenciltjes te draaien en die
huis aan huis in de brievenbus te stoppen bij voorbeeld. Ik werd zo sikkeneurig van
de Volkskrant. Die zuurpruimerij, waarbij een opinie pas meetelt als het een negatieve
opinie is. Ik heb nu een abonnement op Trouw, wat natuurlijk een saaie krant is, maar
ik heb in tegenstelling tot de meeste mensen juist behoefte aan saaiheid, rust en een
regulier leven met zo weinig mogelijk opwinding.’
Vervolg op pagina 6
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Dit alles klinkt tamelijk calvinistisch.
‘Absoluut. Wat een tegenvaller, hè. Ik stem PPR en ben nog vegetariër ook.
Ondanks mijn calvinisme zie ik wel in dat geen instituties zoveel kwaad voor vrouwen
hebben aangericht als juist de kerken. Dat neemt niet weg dat ik met sentimentele
kettingen aan het geloof vast zit. Aan het godsbeeld, aan een zorg die ons gevalt.’

Moffenhoeren
In uw boek stelt u vrouwen die de echtelijke staat verkiezen op één lijn met
moffenhoeren. Vanwaar deze krasse stelling?
‘Ik heb het duidelijker opgeschreven dan dat ik het nu onder woorden kan brengen.
Moffenhoeren deden in feite niets anders dan wat de doorsnee-vrouw vandaag de
dag doet: zich afgeven met de onderdrukker. Het is een kwestie van jezelf blind
houden voor datgene dat de ander in feite is door te zeggen: ja maar, voor mij is hij
zo lief. Zo zit het. Die moffenhoer wordt me nu ontzettend nagedragen, maar ik heb
die mening vijf jaar geleden al in Opzij verkondigd. Vorig jaar heb ik in mijn Joke
Smitlezing, die ook is gepubliceerd, hetzelfde thema uitgebreid behandeld. Nu ineens
slaat iedereen mij met die moffenhoer om de oren, terwijl ik er jaren geleden al zo
over dacht. Daaruit blijkt dat je de dingen vaak moet herhalen voordat de woede zich
van mijn medemens meester kan maken. Ik kan niet ontkennen dat het een zekere
ongezelligheid met zich mee brengt. Ik zeg wel eens klagelijk tot mezelf: hoe ben
ik tot dit punt geraakt waardoor ik de dingen zie zoals ik ze zie?’
Hoe bent u tot dit punt geraakt?
‘Ik weet het niet. Misschien wel de confrontatie met deze eeuwige muur, deze
slagboom, die door het hele bestaan ligt. Op een heel gunstig moment in mijn leven
kwam de tweede feministische golf op. Ik was achttien jaar en ging werken bij het
weekblad Panorama. Ik was zo'n onnozel meisje met van dat lange piekhaar en van
die India-katoenen jurken tot op de grond. Volstrekt naïef, we hadden thuis echt geen
abonnement op Panorama. Ik denk dat ik schrijfster wilde worden vanaf het moment
dat ik een pen kon vasthouden. Ik zag de journalistiek als een middel om dat ideaal
te verwezenlijken. Ik overzag de consequenties nauwelijks. Ik dacht: als journaliste
leer je vanzelf hoe je moet schrijven. Vier jaar heb ik in vaste dienst bij Panorama
gewerkt en daarna nog een paar jaar als free lance-medewerkster. De journalistiek
heeft mij ontzettend gevormd, dat is bepalend geweest voor wie ik ben geworden.
Ik denk dat ik fictie ben gaan schrijven omdat ik wilde ontsnappen aan de gruwelijke
werkelijkheid waarover ik in de journalistiek verslag moest doen. Vanwege mijn
Panorama-verleden werd ik binnen het feminisme minstens tien jaar lang dubieus,
omstreden en onbetrouwbaar geacht. Natuurlijk vond ik dat heel erg, maar ik kon
dat verleden niet ontkennen. Die ervaring heeft mij er in getraind het alleen op te
knappen. Je moet gewoon je eigen koers uitzetten. Ik word binnen het feminisme
net zo gehaat als daar buiten. Ook daar ben ik een buitenstaanster die er andere ideeën
op na houdt dan de mainstream. Ik vind het zorgelijk dat er binnen het feminisme
zo'n behoefte bestaat aan consensus. De vrouwenbeweging is jaren geleden al in een
aantal belangengroeperingen uiteen gevallen, maar iedereen blijft zich identificeren
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met de clubjes waar ze bijhoren. De ware feministe heeft geen clubje. De ware
feministe opereert onafhankelijk en vrij; het ergens bij willen horen is daarmee in
tegenspraak en past niet bij het je ontworstelen aan zaken.’

Kundera
In het maandblad Opzij schreef u onlangs dat nimmer in de letteren zoveel platte
clichés over mannen en vrouwen werden geventileerd als in het werk van Milan
Kundera. Beoogt deze schrijver echter niet, evenals u, een schets te geven van het
krachtenveld tussen de seksen in onze samenleving?
‘Dat kan best zijn, maar ik wil het niet lezen. Door de dingen die Kundera zijn
personages laat uitvreten valt er absoluut geen plezier aan die boeken te beleven. Ik
begrijp niet hoe dit mooi genoemd kan worden. In het werk van Kundera is het
seksisme een intrinsiek onderdeel. Zijn perceptie op de wereld is dat mannen en
vrouwen zo in elkaar zitten. Dat stoort mij heel erg. We leven in een seksistische
maatschappij, maar moet ik in mijn beoordeling van dat fenomeen voor Kundera een
uitzondering maken omdat die literair zo zuiver op de graat zou zijn en politiek zo
zou deugen? Het is het eeuwige dilemma: moet ik Wim Kok geweldig vinden omdat
hij een nuttige vakbond heeft geleid of moet ik inzien dat hij, zoals al zijn voorgangers,
voor vrouwen weer geen zak heeft gedaan? Als ik een boek lees dan doe ik dat voor
mijn genoegen. Dan wil ik me niet steeds zitten ergeren aan dingen die ik werkelijk
tot mijn woede dagelijks waarneem. Kundera is wat zijn basisgereedschappen betreft
gewoon een prutser die niet over voldoende verbeeldingskracht beschikt om te
ontkomen aan alledaagse stereotiepen. De walm die opstijgt uit die boeken, die
wereldvisie die absoluut de mijne niet is, tref je bij meer schrijvers aan, maar Kundera
werd de hemel in geprezen en daarom schreef ik er een column over. Voor al die
linkse mannetjes is zo'n Kundera opeens een cultfiguur. Vreselijk. Geef mij maar
een oprechte VVD'er, een ouderwetse seksist, daar heb je tenminste meer mee te
bespreken dan met deze linkse intelligentsia die menen dat zij zicht hebben op alles
wat niet deugt in het leven. Oei, dat kan me zo ergeren. Van iemand die zegt dat
mannen en vrouwen een verschillende taak hebben in het leven weet je tenminste
wat je aan hem hebt. Lieden uit ons zogenaamde eigen circuit hebben daar misschien
nooit over nagedacht of menen dat zij wat dat betreft geheel zuiver op de graat zijn.
Een gesprek met dat soort types wordt altijd zo'n schimmig gevecht.’
Bij welke schrijvers liggen uw literaire voorkeuren?
‘Ik ben volstrekt niet geïnteresseerd in moderne literatuur. Ik houd erg van
negentiende-eeuwse Angelsaksische romans: Jane Austen. Thomas Hardy, de
gezusters Brontë. Ik wil zien hoe de roman, die we nu zien als een vanzelfsprekend
produkt, tot stand is gekomen. Een moderne roman boeit me niet. Ik heb het gevoel
door terug te gaan naar de wortels van de romankunst de afslagen kunnen worden
gevonden die bij de ontwikkeling van het genre over het hoofd zijn gezien. Die oude
meesters zijn ook niet bedreigend. Ze zijn dood en begraven, dus als ik die boeken
lees hoef ik niet te denken: o jee, laat ik mijn pen maar aan de wilgen hangen, want
zo'n mooi boek kan ik toch niet schrijven. Ik heb Het perpetuum mobile van de liefde
in volstrekte afzondering geschreven op het Schotse eiland Arran, waar ik dit voorjaar
twee maanden een huisje aan de zee had gehuurd. Ik had een hutkoffer met vijftig
boeken bij me. Elke avond las ik een compleet boek. Dat was heel stimulerend. De
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omgeving stimuleerde ook: zo'n verlaten huis aan de kust, moederziel alleen, geen
ander gezelschap dan een kolonie zeehonden. Ik ben heel graag alleen. Eenzaamheid
is armoede, alleen zijn is rijkdom. Ik houd van de zee, ik houd ervan om hier aan de
kust te wonen. Ik wandel elke dag over het strand. De zee geeft mij het gevoel: hier
houdt alles op, dit is de rand van het continent. Dat op het randje wonen, dat is
natuurlijk niet zonder betekenis. Ik kan het slecht onder woorden brengen. Het is een
gevoel van: tot hier gelden alle wetten en conventies. Daar begint de zee en daar
houdt het op. De zee is het niemandsland, het gebied dat aan niemand toebehoort.
Daar mag je uitvinden waar het om draait in het leven.’
■
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Volledige versmelting van werk en leven
Nanda van der Zee doet Jacques Presser recht in haar biografie
Jacques Presser Het gelijk van de twijfel door Nanda van der Zee Uitgever
Balans, 326 p., f 45,Chris van der Heijden

Jacques Presser

Het hoort niet maar ik doe 't toch: een recensie schrijven tegen een andere recensie
in. Ik doe het in dit geval omdat het de kern van een problematiek raakt: zowel van
de persoon die in het betreffende boek beschreven wordt - Jacques Presser - als van
het genre - de biografie. En daarmee van het vak waarin zowel Presser, de biografe,
de recensent als ik zich thuisvoelen: de geschiedenis.
Begin vorige maand gaf Jan Bank in de Volkskrant een negatief oordeel over het
levensverhaal van Nanda van der Zee over een van onze vier (met Huizinga, Romein
en Geyl) grootste contemporaine historici. De kop van zijn recensie luidde: ‘Biografie
Presser gaat mank aan te sterke betrokkenheid’ en in dit geval dekte de blikvanger
inderdaad de inhoud. Bank raakte al op de eerste pagina van het boek geïrriteerd. De
biografie opent namelijk met een ‘Voorbericht’, afgedrukt naast een still uit de film
van Philo Bregstein. Op die foto zien we Presser op het Waterlooplein. ‘Er stond een
man in de lege straat,’ luiden de eerste woorden van Nanda van der Zee. ‘Hij stond
daar zo stil, zo diep verzonken, hij stond zo alleen in de zachte regen die verdrietig
van de bomen drupte.’ Hiermee lijkt de toon van het boek gezet, hiermee werd in
ieder geval de irritatie van de recensent gewekt. Een hagiografie zou het zijn en dat
is - aldus Jan Bank aan het slot van zijn artikel - in dit geval nu wel het laatste waar
we behoefte aan hebben. Presser werd na de publikatie van Ondergang al genoeg
bejubeld. Sterker nog - en dat zegt hij niet met zoveel woorden maar bedoelt hij wel:
meer dan wat ook is deze verering teken van en een verklaring voor de subjectieve
kijk op de Tweede Wereldoorlog - een kijk die ons geen goed heeft gedaan en zeker
veertig jaar nadien geen diensten meer kan bewijzen. Ik denk dat hij met dit laatste
- een aantal jaren geleden door hem in zijn aantreedrede betoogd - gelijk heeft. Maar
is dat voldoende reden voor een negatief oordeel over deze biografie? En zou een
alternatief boek meer opgeleverd hebben? Ik meen van niet.
Laat ik voorop stellen dat deze biografie geen lofzang is, zoals Bank beweert.
‘Van der Zee volgt haar hoofdpersoon op de voet en bevindt zich in het defensief,
wanneer ze vreest dat hij wordt aangevallen,’ schrijft hij. Dat is volslagen onjuist.
Natuurlijk zijn er lacunes in deze studie maar, voor zover controleerbaar, zijn die
bewuste keuzen. Het notenapparaat bewijst althans dat de biografe het zich niet
gemakkelijk heeft gemaakt. Maar kritiekloos? ‘Vanaf 1953 zullen nog drie detectives
van Jacques verschijnen. Over deze drie misdaadromannetjes is het weinig interessante
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dat er te vermelden valt, dat ook hier de ontmaskering van de losbandigheid, van de
opgeblazenheid en gewichtigdoenerij, tot de ontmaskering van de auteur leidt’ (pagina
231). ‘Onjuist is hij geweest in het volledig stukslaan van het tot dan toe ongeschonden
beeld en Napoleon, ontdaan van de legende, voor te stellen als een dictator zoals
Hitlerof Stalin. Die vergelijking gaat niet op. Bovendien is het wetenschappelijk niet
erg vruchtbaar als men het beeld vernielt zonder er een ander voor terug te geven...’
(pagina 89). En over het Amerika-boek: ‘Helaas slaat Jacques, wanneer hij de periode
na 1918 behandelt, nogal eens op hol... Zijn winstbejag heeft in de talloze anekdotes,
de een nog gekker dan de ander, de grote lijn we) doen verbrokkelen’ (pagina 157).
De biografie staat vol met dergelijke kanttekeningen. Die zogenaamde
‘kritiekloosheid’ kan hierin dus niet schuilen. Hoogstens ligt die in de toon van de
biografie en daarmee ben ik terug bij de kern.

Egodocument
Jacques Presser was in zijn belangrijkste boek. Ondergang, de historicus van zijn
eigen leven. Dat is een zo fundamenteel feit dat iedere kritiek op zijn ‘subjectiviteit’
bij voorbaat de plank misslaat. Presser kon eenvoudig niet anders schrijven dan hij
deed. Ondergang zou je dan ook niet alleen moeten lezen als een ‘geschiedenis’ van
de oorlog in de gebruikelijke zin van dat woord maar tevens en vooral als een
onderdeel van de oorlog zelf. Geen mens verwacht van Caesar dat hij een nuchter
commentator is van de Gallische oorlogen die hij zowel voerde als beschreef. Niemand
kon van Presser verwachten dat hij over de jodenvervolging ‘reflecteerde’ zoals Geyl
over de Stuarts of Romein over de Opstand. Het is bij nader inzien gemakkelijk te
zien waar genoemde historici hun stokpaardjes bereden. Het is in ieder geval
idioot-onmenselijk van Presser te verwachten dat hij met afstand over het thema
schreef dat zo cruciaal was in zijn leven. De bevolkingsgroep waartoe hij behoorde
uitgemoord; de vrouw met wie hij voor het eerst geluk vond vergast; zelf jaren
ondergedoken. Daar stond hij, hij kon niet anders. En dat is maar goed ook.
Ondergang is met andere woorden evenzeer een egodocument - het woord is van
Presser zelf - als geschiedschrijving. En naarmate de tijd verstrijkt, zullen we
waarschijnlijk het eerste steeds meer gaan beklemtonen, het tweede als ondergeschikt
daaraan zien.
Het is een verdienste van de biografie van Nanda van der Zee dat ze die versmelting
van persoonlijk leven en historisch werk goed laat uitkomen. ‘Hij was oud toen de
oorlog voor hem eindigde,’ schrijft zij, ‘en dat was in 1965 met de publikatie van
Ondergang.’ Dat is de enig mogelijke conclusie na de beschrijving van het proces
waarin Presser de oorlog verwerkte: eerst in gedachten, daarna in De nacht der
girondijnen. uiteindelijk in dat magnum opus. Het zijn drie stadia van dezelfde
ontwikkeling, stadia van toenemende ‘objectiviteit’ op basis van een vanzelfsprekende
betrokkenheid - en dat is in dit geval een zwak woord. Ondergang ‘was voor deze
gedesillusioneerde man de enige manier om een zingeving aan het zinloze te geven;
een zin aan zijn eigen voortbestaan maar ook aan de zinloze dood van de zes miljoen
doden die hij niet ten tweede male in de vergetelheid kon laten sterven,’ schrijft
Nanda van der Zee. En aan die alinea voegt ze vier woorden toe: ‘Dat was moreel
moedig!’ Met dit soort waardeoordelen maakt de biografe zich inderdaad
‘medeplichtig’. Het engagement van Presser springt op haar over. Ze neemt stelling.
Volgens Bank mag dat niet. Volgens mij kan het niet anders: gezien de beschreven
persoon, gezien het genre, gezien de geschiedschrijving. Presser heeft nooit school
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gemaakt. Niet alleen omdat hij te eigenzinnig was maar ook omdat in de periode van
zijn hoogleraarschap een vorm van geschiedschrijving opkwam die tegengesteld was
aan zijn opvattingen. Het (tot voor kort) volledig ontbreken van biografieën is daarvan
op zichzelf voldoende teken. De biografie is namelijk per definitie een ‘hermeneutisch
genre’. Je kunt je niet met één mens bezighouden zonder geconfronteerd te worden.
Dat kan eventueel nog als het een partij betreft, een groep, een gebeurtenis. Maar
één simpel mensenleventje? Dat doet je wat, zeker als het iemand als Presser betreft.
Het alternatief is de zogenaamde ‘feitenbiografie’. En die belandt onvermijdelijk in
de kast: als naslagwerk. Nee, zijns ondanks werd Presser een extreem voorbeeld van
een richting in de geschiedenis waaraan op dit moment weer behoefte bestaat. En
precies daarom ook is deze biografie van Nanda van der Zee een stap in de goede
richting.
Alle vier genoemde Nederlandse historici schreven geschiedenis vanuit een
engagement. Geyl reflecteerde over de Nederlandse stam vanuit een Grootnederlands
verlangen. Romein concentreerde zich op de grens tussen de negentiende en twintigste
eeuw omdat daar de wortels lagen van wat er tijdens zijn volwassen leven goed maar
vooral fout was gegaan. Huizinga keek naar de late middeleeuwen omdat hij in eigen
tijd een mentaliteit waarnam die hem niet beviel. De twee boeken die Presser uit
eigen aandrift schreef. Napoleon, voor en tegen en Ondergang, zijn onmiskenbaar
op de tonen woede en verdriet gecomponeerd. Voor zijn boek over Amerika, tijdens
de oorlog op verzoek van Elsevier geschreven, gaat dat in iets mindere mate op. Voor
het werk over de Tachtigjarige Oorlog nog minder. Maar over het algemeen geldt
voor Presser wat je de grondtoon van deze biografie zou kunnen noemen: de
versmelting van leven en werk.

Pendule
Presser was geen historicus die zich los kon maken van de eigen tijd. Hij wilde niet,
hij kon het niet. Daarmee was hij een typische exponent van die ‘Amsterdamse
school’ waarvan Jan Romein de grote voortrekker was. Van historici die schreven
‘in opdracht van de tijd’. Maar na de dood van het genoemde viertal - Presser was
in 1970 de laatste - trad definitief een nieuwe generatie aan, van historici die eerst
en vooral specialisten zijn; zakelijk, afstandelijk, ‘objectief’. Zonder dat ze het met
zoveel woorden zeiden (daarvoor was de roem van de voorgangers toch te groot),
vonden ze het werk van de oude generatie erg onwetenschappelijk. Boeiend,
natuurlijk. Leerzaam, ook wel. Maar geschiedschrijving, tja... Weerzin tegen allerlei
marx- en andere dogmatismen die in deze eeuw bedreven waren, versterkten die
afkeer van historische bevlogenheid nog eens. Daarmee zou het vak niet gediend
zijn. En dat is, denk ik, tot op zekere hoogte juist. Maar iedere historicus weet hoe
het gaat met de pendule: nooit blijft die in het midden hangen. Kritiek op ‘te veel’
eindigde met ‘te weinig’. Onvrede met te grote betrokkenheid liep uit op kleurloosheid
- ook een vorm van subjectiviteit, zij het niet zo schril en gemaskerd als haar
tegenbeeld. Zo is de situatie op dit moment, dat is de werkelijke reden voor de
negatieve kritiek van Jan Bank op deze biografie. Goed, ik weet dat dit niet
genuanceerd is, tegenvoorbeelden en schakeringen zijn er dan ook genoeg te
bedenken. Maar de essentie blijft: om in het huidige academische wereldje een plek
te krijgen, moet je voorzichtig, afstandelijk, specialistisch en vooral niet bevlogen
zijn. Het feit dat dit boek van Nanda van der Zee, aanvankelijk als dissertatie bedoeld,
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zo niet heeft kunnen verschijnen, illustreert precies wat ik bedoel. Een historicus die
opent met een beeld hoort niet aan de academie. Stelling nemen, dat moeten anderen
maar doen. Dat is journalistiek, ouwewijverij, weet ik veel. Maar wetenschap, o nee.
Arme Kleio. Eens had ze duizend ogen. En nu? Nu heeft ze een brillesetje nodig.
■
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Een traumatische exodus
De massale evacuatie van Britse stadskinderen naar het platteland in
WO II

Londense schoolkinderen vlak voor hun vertrek, juni 1940

No time to wave goodbye door Ben Wicks Uitgever Bloomsbury, 228 p.,
f 61,65 Importeur Nilsson & Lamm
Benjo Maso
Enkele uren na de inval van Hitlers troepen in Polen en nog voordat Engeland
Duitsland de oorlog verklaard had, werd een grootscheeps evacuatieplan in werking
gezet, waarbij ruim achthonderdduizend Britse schoolkinderen, begeleid door hun
onderwijzers, uit de grote steden naar het platteland werden overgebracht. De
voorbereidingen voor deze massale exodus waren al in de jaren twintig begonnen.
Het doel was om het verlies aan mensenlevens bij vijandelijke bombardementen
zoveel mogelijk te beperken. Evacuatie was vrijwillig, maar opvang niet. In de
gebieden die als ‘veilig’ waren aangemerkt, was iedereen die over voldoende extra
ruimte beschikte verplicht een of meer evacués op te nemen. Dat maakte de kinderen
niet erg populair, vooral ook omdat zij voor het merendeel uit de arme volkswijken
afkomstig waren en vaak weinig idee van hygiëne hadden. Bovendien leidde de
plotselinge overgang naar een nieuwe omgeving tot een epidemie van bedwateren.
Toch gold de evacuatie over het algemeen als een succes. ‘Een Londense
arbeidersvrouw die het opvanggebied bezoekt, kan zich alleen maar verheugen als
zij de gezonde en gelukkige kinderen ziet die haar met nieuwe energie omringen,’
werd in 1940 gerapporteerd.
Tot het verschijnen van Wicks' No Time To Say Goodbye. dat gebaseerd is op
gesprekken en brieven van meer dan achtduizend evacués, is dit fleurige beeld nooit
werkelijk aangetast. Serieus onderzoek naar de effecten van de evacuatie is er niet
verricht, noch tijdens de oorlog, noch daarna. Bovendien hebben de kinderen van
toen zich zelden over hun ervaringen uitgelaten. Uit het boek van Wicks blijkt
waarom. Net als voor zoveel anderen, zijn de oorlogsjaren voor de meeste evacués
zo traumatisch geweest, dat zij er niet eerder over hadden kunnen spreken. ‘Ons boek
werd de divan waarop zij nooit hadden durven liggen.’
Dit geldt zelfs voor de kinderen die achteraf met dankbare gevoelens aan hun
verblijf op het platteland terugdenken. Zo noemt Wicks, zelf ook een oud-evacué,
zijn eigen oorlogsjaren ‘verrijkend’. Toch heeft het ook voor hem dertig jaar geduurd
voordat hij er met zijn vrouw en kinderen over kon spreken.
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Morele test
Wicks had het geluk dat hij uiteindelijk in een pleeggezin terechtkwam waar hij goed
behandeld werd. Maar dat gold zeker niet voor iedereen. Volgens Milan Kundera
ligt de werkelijke morele test voor de mensheid in de manier waarop zij degenen
behandelen die aan hun genade zijn overgeleverd. Uit de talrijke schrijnende verhalen
die in Wicks' boek staan afgedrukt, blijkt dat ook ‘de fantastische mensen op een
fantastisch eiland’, zoals Churchill de Engelsen in de oorlog noemde, daarin gefaald
hebben. Vele kinderen werden geslagen, mishandeld, dagenlang in donkere kasten
opgesloten of seksueel misbruikt. Joodse evacués die bij christelijke gezinnen werden
ingekwartierd, kregen voortdurend te horen dat zij Jezus hadden gekruisigd. Sommige
kinderen werden ondergebracht in gezinnen die hoopten iets over te houden van de
acht shilling die de regering wekelijks per kind uitbetaalde. Zij kregen dan soms zo
weinig te eten dat zij de vuilnisbakken of de varkenstroggen moesten afzoeken om
niet van honger dood te gaan. Andere pleegouders pakten het zakgeld af van de
kinderen die bij hen ondergebracht waren, of verkochten hun kleren.
Sommige evacués die Wicks geïnterviewd heeft, leggen een belangrijk deel van
de verantwoordelijkheid voor al deze ellende bij de autoriteiten. En met recht. Want
een van de meest frappante aspecten van Wicks' verhaal is de kortzichtigheid van de
ambtenaren die de plannen voor de evacuatie opgesteld hebben. Het is duidelijk dat
zij uitsluitend oog hadden voor de logistieke aspecten ervan. Het vervoer naar de
plaats van bestemming was perfect geregeld, maar vanaf dat moment werden de
kinderen aan hun lot overgelaten. Uiteraard waren allerlei pyschologische inzichten
die nu gemeengoed zijn, in de jaren dertig en veertig nog slechts bij een kleine groep
specialisten bekend, maar dat is onvoldoende excuus. De autoriteiten hadden namelijk
niet alleen geen enkel oog voor de mogelijke psychische gevolgen die de evacuatie
voor de kinderen kon hebben, maar bekommerden zich zelfs niet eens om de vraag
hoe er geschikte pleeggezinnen voor de evacués konden worden gevonden. Zo werden
de kinderen na aankomst uitgestald als koopwaar om de toekomstige pleegouders
gelegenheid te geven om een keus te maken. In alle brieven die Wicks ontvangen
heeft, wordt dit moment vermeld, ‘alsof het in de geest van de schrijver gebrandmerkt
is’. Het meest traumatisch was het voor de kinderen die als laatsten overbleven. De
notabelen - wie had hun het recht op de eerste keus willen betwisten? - legden beslag
op de kleine Shirley Temples met blonde pijpekrullen; boeren kozen jongens die
stevig genoeg waren om als goedkope arbeidskrachten te fungeren. Maar de
onaantrekkelijke, zieke en gekleurde kinderen moesten soms urenlang van huis naar
huis gesleept worden.

Onverschilligheid
Ben Wicks schrijft dat hij het idee voor zijn boek kreeg nadat hij tijdens een
televisie-interview bij een vraag over zijn oorlogsjaren in huilen was uitgebarsten.
De emotionele betrokVervolg op pagina 20
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Een nieuw besef van ontoereikendheid
De betrekkelijke berusting in Hugo Claus' Sonnetten
Sonnetten door Hugo Claus Uitgever De Bezige Bij, 35 p., f 21,50
Joost Zwagerman
Sonnetten, de nieuwe gedichtenbundel van Hugo Claus, bewijst hoe relatief een
banvloek kan zijn. Waren het niet de Vijftigers, waartoe ook Claus behoorde, die
onder alles wat zij wensten af te zweren ook het instituut ‘sonnet’ rekenden? Lucebert
schreef in zijn ‘Verdediging van de 50-ers’ de letterdames en -heren aan en verzekerde
hen dat zij, de experimentelen, de wens hadden ‘de blote kont der kunst te kussen
onder uw sonnetten en balladen’, terwijl het ‘Ik-jij-mij’-spotsonnet van diezelfde
Lucebert nog steeds als vrolijke afrekening met deze versvorm kan worden gelezen.
Maar vandaag de dag worden er door diverse dichters weer talrijke sonnetten
geschreven, variërend van ernstige vertogen (C.O. Jellema. Jan Kuijper) tot
zwart-humoristische pretsonnetten (Kees Stip. Jean Pierre Rawie). En nu zijn daar
dan de vijftien sonnetten van Hugo Claus, eerder verschenen als nieuwjaarsgeschenk
1987 van De Bezige Bij maar nu gelukkig verkrijgbaar in een handelseditie.
Bij een dichter die nog in de in 1985 gepubliceerde bundel Alibi schreef: ‘Mijn
verzen neuken niet klassiek. / zij brabbelen al te ordinair of brallen al te nobel’ - bij
zo een dichter moet je als lezer natuurlijk op je hoede zijn als plot seling het sonnet
van stal wordt gehaald. Een eerste blik op de gedichten in Sonnetten leert dan ook
direct dat er met de rijmschema's vaak de hand is gelicht, terwijl het metrum in Claus'
sonnetten zich regelmatig van iedere klassieke dwingelandij ontdoet. Een sonnet van
Claus is als een jongetje in een keurig schooluniform maar wel met een koevoet in
de binnenzak.
In Sonnetten heeft Claus het over de liefde: ‘- het enige object van de taal is het
prijzen van de geliefde, de Muze,’ staat er enigszins provocerend op de achterflap
te lezen. Immers, zekere dichters hebben wel heel andere gedachten over wat ‘het
object van taal’ is of zou moeten zijn: allereerst natuurlijk ‘de werkelijkheid’, of, in
geval van hermetisme, ‘het gedicht zelf’. Nu heeft Hugo Claus zóveel liefdesgedichten
geschreven dat het er bij hem soms op begint te lijken dat zijn vaak woeste
taalchinoiserieën inderdaad slechts dienen tot het gëexalteerd ‘prijzen van de Muze’.
En Claus heeft zijn Muze in vele toonaarden bezongen. Rauw, gewelddadig,
animistisch in De Oostakkerse gedichten, daterend uit 1955; cynisch, analytisch en
platvloers in het in '71 verschenen Dag, jij. In De Oostakkerse gedichten is de Muze
‘palm en sacrament’ maar meer nog ‘heidens altaar’. Claus brengt in die bundel zijn
offers in tal van lyrische regels die recht doen aan de oerdrift van de paring en het
redeloze begeren. ‘Vlucht mij niet (...) / Ontmoet mij, voel mij / Plooi, breek, breek’,
staat er in de cyclus ‘Een vrouw’, een aanroep die wordt gevolgd door een voor De
Ooslakkerse gedichten representatieve strofe waarin de bezongene tot bijkans een
natuurelement diende te worden bezworen:
Wij zijn de weerwind, de regen der dagen
Zeg mij wolken.
Vloei open woordenloos, word water.
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In Dag, jij zijn de natuurelementen verdwenen, maar nog steeds betoont Claus zich
als de minnezanger die geplaagd wordt door een aardse bezetenheid. Dag, jij bestaat
uit een serie van zestig vijfregelige verzen waarin de wereld wordt gereduceerd tot
die van het tweepersoonsbed en waar de meeste aandacht uitgaat naar het in deze
bundel cruciale lichaamsdeel: de kut. ‘glooiing’, ‘vouw’, ‘inktvis’, ‘scheur in haar
scheur’, ‘weke, lauwe televisie’. Nooit verflauwt de begeerte, maar eveneens is de
Daad slechts de voorbode van een tamme ontluistering of, op zijn best, een bittere
bevrediging.
Een tweede keer. Weer ging je neer
en begaf je onwillige muur,
weer rees de kou in je middenrif
en kirrend, snikkend kwam meteen
de korte liefde, een lange geeuw.

Tussen Dag, jij en Sonnetten liggen bijna twee decennia, maar in die tijd heeft Hugo
Claus niet verzuimd de muze te prijzen, of het nu is op prettig-banale wijze in
sommige gedichten in Almanak (1982) of met de superioriteit van de ambachtelijke
alleskunner in de cyclus ‘Nu nog’ uit het eerdergenoemde Alibi. In Sonnetten treffen
we echter iets aan dat nieuw is in de liefdespoëzie van Claus: een betrekkelijke
berusting - met uiteraard de nadruk op ‘betrekkelijk’. De dichter lijkt in te zien dat
het bezingen van de Muze in wezen een sisyfusarbeid is en dat poëzie die arbeid niet
verlicht: ‘Sinds jou is mijn blik behekst, / heb ik nog meer versplintering verwekt /
en niet een fragment geheeld.’ In al hun eenvoud zijn dit drie ontroerende regels, als
je bedenkt dat ze geschreven zijn door de dichter die heeft getracht een klein beetje
hemel en vooral veel aarde te bewegen in zijn liefdespoëzie. Ik vermoed dan ook dat
Hugo Claus niet zijn toevlucht heeft genomen tot het sonnet omdat die versvorm
hem nu ineens zou bevallen, nee, de klassieke versvorm staat model voor het besef
van ontoereikendheid. De mededeling slechts ‘versplintering’ te hebben verwekt
wordt extra schrijnend binnen het keurslijf van het sonnet, het degelijke onderkomen
waar fragmenten met behulp van vertrouwenwekkende wetten aaneen kunnen worden
gesmeed.

Hugo Claus

Hartverscheurend
In het slotgedicht van Sonnetten schrijft Claus dat hij jaren geleden kon ‘dromen
(...)/ van de dingen die zouden komen’. Met die dromerijen is het definitief gedaan,
zo lijkt het: ‘Dromen jaag ik naar de zolder / waar de domme kinderen wonen.’ Maar
het is diezelfde domheid als van ‘de kinderen’ (de idealistische, experimentele dichters
van destijds?) die hij, als het eropaan komt, blijft koesteren. Want:
Ik lieg. Er is nog één dolle kolder
en dat is zij over wie ik bericht
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in dit gelovig klinkgedicht,
de laatste van mijn demonen.

Een rechtstreekse bekentenis, mooi, tegen het banale aan. Maar in het licht bezien
van Claus' genadeloze lyriek van meer dan dertig jaar geleden in De Oostakkerse
gedichten vind ik de eenvoud in Sonnetten aangrijpend en, laat ik het maar zeggen,
bij vlagen van een hartverscheurende pracht.
Naar aanleiding van de verschijning van Alibi zocht Wiel Kusters naar een verklaring
voor de zwijgzaamheid van de literaire kritiek waar het de poëzie van Hugo Claus
betreft. ‘Het dichterlijke werk van Hugo Claus heeft iets baldadigs en provocerends,’
schreef hij. ‘Ook zonder dat het zo bedoeld kan zijn, kan het worden opgevat als een
aanslag op de stilte, de zuiverheid, voorzichtigheid en karigheid van heel veel
Hollandse poëzie.’ Kusters schiet met deze verklaring in de roos (met als aardig
detail dat Kusters zelf als dichter een riant portie boter op het hoofd heeft waar het
karigheid en voorzichtigheid betreft), hoewel ik vermoed dat er een tweede reden te
vinden is voor deze zwijgzaamheid. In zijn poëzie heeft Claus namelijk, indien nodig,
nooit het cliché en de platheid vermeden. En juist in zijn liefdesgedichten schreef en
schrijft hij vaak op het scherpst van de snede en wisselt hij ‘verantwoorde’, dichterlijke
beelden af met royale banaliteiten. Dit laatste is hem herhaalde malen verweten en
voor wie kwaad wil, zijn er uit zijn liefdesgedichten veel clichés te peuren die, ontdaan
van hun context, hun treffende functionaliteit verliezen. De ‘zij’, de Muze, is bij
Claus al in De Oostakkerse gedichten ‘de seismograaf die triviaal / in mijn brein van
mist scheurt en krast’. Mét het prijzen van de Muze wordt ook de trivialiteit in de
armen gesloten, en mede doordat Hugo Claus deze onvermijdelijkheid niet onder
tafel moffelt, denk ik dat hij beschouwd kan worden als een van de weinige makers
van werkelijk aangrijpende, ja dappere liefdesgedichten in onze literatuur. Een van
de mooiste sonnetten uit zijn bundel gaat over deze onvermijdelijkheid, over de
onontkoombare voorspelbaarheid van de machteloze minnezanger:
als er niets nieuws is in het avondland
maar alleen wat er geweest is vanaf het begin,
wat kan ik uitvinden dat niet faliekant
een eerder geboren kind verzint?
Jij staat al Etruskisch, Helleens, Azteeks,
op ansichtkaarten aan de wand gepind
te lonken, te koop, al te zeer bemind,
mijn eeuwenoude jonge feeks.
Hoe zou de antieke wereld reageren
tegenover het huidig mirakel van je lijf?
Blijven geloven dat geen ogenblik
ooit zonder herinnering kan genereren?
Die oude rakkers wisten vast geen blijf
met jouw eenzelvigheid, net zo min als ik.

■
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Een argeloos mengsel van techniek en kermisattractie, soms opgetild
tot het niveau van kunst
Honderdvijftig jaar fotografie

Links: vrouw in een pose, zoals vaak te zien op de schilderijen van Delacroix. Collodion van Eugène
Durieu, 1854 Onder: de orgeldraaier. Calotype van Charles Nìgre, 1851

The origins of photography door Helmut Gernsheim Uitgever Thames
and Hudson, 280 p., f 131,- Importeur Nilsson & Lamm
Mariëtte Haveman
Binnenkort breekt het moment aan waarop het honderdvijftigjarig bestaan van de
fotografie gevierd moet worden. Zoals altijd bij dit soort gebeurtenissen zal deze
viering gepaard gaan met de nodige machinaties door ad hoc samengestelde
feestcommissies, en plechtige overdenkingen over het artistieke gehalte van de
fotografie. Wie goed luistert kan de raderen al horen knarsen.
Vooruitlopend op de feestelijkheden is het wel de moeite waard om eens aandacht
aan Helmut Gernsheims The Origins of Photography te besteden, omdat het een
belangrijk boek is voor de geschiedenis van de fotografie. Het verscheen voor het
eerst in 1955 (en herzien en bijgewerkt in 1982) en had, met Beaumont Newhalls
History of Photography (1949) veel invloed op de maatschappelijke en artistieke
positie van de fotografie in onze tijd. Sinds het verschijnen van vooral deze twee
boeken is de fotografie een kunst geworden waarvan de artefacten met historische
maten gemeten kunnen worden. Tegelijk is die positie altijd wat raar en onzeker
gebleven, als gevolg van het feit dat de fotografie kanten heeft die met kunst in de
gangbare zin des woords maar een zwak verband houden. Meer dan andere kunsten
heeft de fotografie eigenlijk drie geschiedenissen: een technische, een artistieke en
een sociale, die elkaar soms merkwaardig voor de voeten lopen en dan vreemde
verhoudingen aangaan.
Gernsheims vroege geschiedenis van de fotografie concentreert zich vooral op de
techniek. Wat hij schetst is een model van een wordingsgeschiedenis van een
uitvinding, in haar meest ruwe, authentieke gedaante, vol toevalstreffers, doodlopende
wegen en controverses over wie de eerste was. Maar achter de natte platen en
Wollaston-lenzen, achter de kwikdamp, potassiumjodide en zilvernitraat duikt met
een zekere regelmaat iets op dat in andere sferen thuishoort, en even onlosmakelijk
met de fotografie is verbonden. Dat is het aspect dat mij hier vooral interesseert.
Dat de fotografie een prehistorie heeft van vage experimenten en fantastische
hypotheses is niets bijzonders, maar wel opvallend is de wijdvertakte hardnekkigheid
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waarmee bepaalde ‘typisch pre-wetenschappelijke’ trekjes zich hier hebben kunnen
ontplooien, van de vroege zestiende tot de late negentiende eeuw. Dat dit zo is, staat
waarschijnlijk in verband met het speciale toverijachtige karakter van de uitvinding.
Wat daarbij ongetwijfeld ook meespeelt, is de uitzonderlijk lange periode waarin de
fotografie als het ware een latent leven heeft geleid, tot aan het moment in 1837
waarop - letterlijk - het latente fotografische beeld kon worden ontwikkeld en
gefixeerd. Tot in de achttiende eeuw leidden de camera obscura en de ontdekking
van de lichtgevoeligheid van zilvernitraat een onafhankelijk bestaan, zonder dat
iemand op het idee kwam om de twee te combineren.
Volgens de historici was het idee van de fotografie afkomstig van een
achttiende-eeuwse romanschrijver genaamd Tiphaigne de la Roche. De passage over
de fotografie (het woord bestond toen nog niet, dat kwam pas veel later) komt voor
in het achttiende hoofdstuk van zijn boek Giphantie (1760), een doorzichtig anagram
van zijn eigen naam, dat het karakter van het boek goed weergeeft: een Jules
Verne-achtige fantasie over een mysterieus eiland in Afrika, waar ‘elementaire
geesten’ zich hadden gevestigd. De hoofdpersoon/reiziger stoot zijn hoofd tegen een
stormachtige zee en krijgt dan het verhaal te horen. De etherische eilandbewoners
bleken in het bezit van een subtiele materie die, uitgesmeerd over een doek, het effect
heeft dat alles wat zich vóór het doek bevindt wordt vastgelegd, en, na een kort
verblijf in een donkere kamer, gefixeerd.
Jammer genoeg vermeldt Gernsheim niet hoe de overgang van dit verhaal naar
een daadwerkelijke toepassing heeft plaatsgevonden, en ik heb die informatie ook
nergens anders kunnen vinden. Misschien is dat ook eenvoudig niet te achterhalen.
Het is daarom mogelijk dat de voorspellende waarde van dit verhaal wordt
overdreven (volgens Peter Pollack in The Picture History of Photography, 1969, was
hij ook de ‘voorspeller’ van de telefoon, de radio en het geconcentreerde voedsel!).
De la Roche was trouwens niet de enige schrijver die een dergelijke voorspelling
deed: zoals vaker lag het idee al klaar in de verbeelding nog voor er een praktische
vorm voor was gevonden.

Exploitanten
Hoe dan ook, het verhaal is in ten minste één opzicht exemplarisch genoeg om
gememoreerd te worden. Foto's hebben iets geheimzinnigs waar bepaalde naturen
nog steeds niet over zijn uitgefilosofeerd. Nuchterder geesten hoeven zich maar voor
te stellen wat het is om op een foto gaatjes te prikken in de ogen van de geportretteerde
om zich te realiseren dat ook zij niet aan de betovering ontkomen. En dat is precies
waar weer een derde groep, die je zou kunnen aanduiden als de exploitanten, haar
voordeel mee heeft gedaan.
Het werk van die exploitanten is sterker dan elders bepalend geweest voor het
traditionele, zeg maar populaire beeld van de fotografie, met de negentiende-eeuwse
Daguerre als Messias en de zestiende-eeuwse Napolitaanse geleerde Giacomo Della
Porta als profeet. Van dat beeld deugt niet al te veel, zoals we kunnen opmaken uit
de beschrijving van Gernsheim. Noch Della Porta noch Daguerre was de eerste om
het idee respectievelijk de fotografische toepassing van de camera obscura te
ontwikkelen. Hooguit kun je van deze twee zeggen dat zij de ontdekking het meest
effectief hebben gelanceerd, uitgewerkt en wereldkundig gemaakt met behulp van
een goed gevoel voor publiciteit, een hoeveelheid middelen en een hoeveelheid geluk.
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De vroege geschiedenis van de fotografie is op alle niveaus dichtbevolkt met dit
soort figuren, zoals de Amerikaanse zakenman John Plumbe, die een kortstondig
fortuin ontleende aan zijn ‘Plumbeotypes’, of de Franse avonturier Cyrus Macaire,
die in de zuidelijke Verenigde Staten zijn inferieure, roetige Daguerreotypie-portretten
van blanke plantage-eigenaars verkocht aan slaven ‘die zichzelf zonder aarzeling
herkenden in de portretten van hun meesters’.
Gernsheims beschrijving van dit verschijnsel roept sterk het beeld op van de
laat-Middeleeuwse wonderdokters en handelsreizigers die je nog tegenkomt op
zeventiende-eeuwse schilderijen, het type van de zigeuner Melquiades met zijn
magneten, uit Marquez' Honderd jaar eenzaamheid: ‘(...) een dikke man met een
woeste baard en handen als mussepootjes’, die ‘terwijl het vet, door de hitte vloeibaar
gemaakt, in stroompjes langs zijn wangen gutste (...) met zijn diepe, orgelende stem
zijn licht liet schijnen over de meest duistere gebieden van de verbeelding’.

Hoe zagen die vroege exploitanten van de fotografie eruit? Over de fysionomie van
Della Porta is helaas niets meer vast te stellen (laat staan over hoe zijn stem klonk,
dat machtige instrument voor iedereen die iets te verkopen heeft), maar van Daguerre
weten we, dankzij een gravure van Henri Grevedon, meer: de gravure toont een
mooiige, enigszins dandy-achtige gestalte met blonde engelenkrullen, grote donkere
ogen en een elegant strikvormig snorretje. Niet het uiterlijk van Melquiades, maar
toch is er een onmiskenbare sociale verwantschap.
Wat betreft Della Porta: zijn beroemde beschrijving van de camera obscura vindt
men in zijn twintigdelige Magiae Naturalis (1558), waarin allerlei
wetenswaardigheden omtrent wetenschap, kunst en natuur worden ontvouwd,
compleet met adviezen voor okselhygiëne. Hij had die wetenswaardigheden deels
verzameld op reizen, deels middels zijn ‘Academie van Geheimen’, een soort club
van geleerden die bijeenkwamen in zijn huis in Napels en waarvan elk lid verplicht
was ten minste één vernieuwende bijdrage te leveren. Deze club vertoont
overeenkomst met die van de achttiende-eeuwse Josiah Wedgewood, de Lu-
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nar (in de volksmond Lunatic) Society, zo genoemd vanwege het feit dat de leden
samenkwamen bij volle maan om na afloop de weg naar huis te kunnen vinden.
Josiah was de vader van Thomas Wedgewood, de eerste die de ontdekking van de
lichtgevoeligheid van zilver combineerde met de camera obscura, maar er niet in
slaagde het beeld te fixeren.

Transport van het kolossale beeld ‘Bavaria’ van de werkplaats naar de uiteindelijke bestemming
in München, 1850.

Della Porta deed overigens - net als Daguerre - wel een paar echte ontdekkingen,
waarmee hij de gebruikswaarde van de camera obscura aanzienlijk verhoogde. Zo
bedacht hij als eerste dat je het omgekeerde beeld via een bolle lens in de wand van
de camera (toen nog een echte kamer) kon corrigeren door het beeld op een holle
spiegel te laten vallen, waarvan de reflectie kon worden opgevangen op een scherm.
Met behulp van deze methode arrangeerde hij in zijn eigen camera obscura uitgebreide
theatervoorstellingen, waarbij hij het publiek binnen in het donker, en de acteurs en
decors buiten op een podium in het volle zonlicht plaatste, zo dat het beeld door de
lens kon worden opgevangen. Het resultaat was zo effectief dat Della Porta werd
verdacht van toverij. (Een verdenking die verder niet al te onaangename gevolgen
had, waarschijnlijk dank zij de eenvoud en herhaalbaarheid van het principe.)
Daguerre had het wat dat betreft makkelijker. De negentiende-eeuwse burger was
al zeer gewend aan de wonderen van de techniek, die in die tijd nog als
publiekseigendom op de markt werden gebracht; 1837 was het jaar waarin de eerste
daguerreotypie het licht zag, twee jaar voor de officiële bekendmaking. Die
gebeurtenis ging gepaard met een legendarische publiekstoeloop, vergelijkbaar met
het vertrek van de eerste stoomtrein uit Parijs, in hetzelfde jaar.
Als iemand wist hoe hij dit gunstige klimaat naar zijn hand moest zetten, was het
Daguerre. Zijn belangstelling voor fotografie kwam voort uit zijn activiteit als
arrangeur en uitbater van het Parijse Diorama, een soort voorloper van de moderne
film. Hierbij ging het om reusachtige semitransparante schermen - van veertien bij
eenentwintig meter - in een donkere ruimte, aan weerszijden beschilderd met deels
transparante, deels dekkende verf. Het principe was dat dit scherm, voorstellende
‘Het interieur van de Kathedraal van Chartres’ of een ‘Zicht op de Mont Blanc’, aan
weerszijden afwisselend werd belicht waardoor een geheimzinnig effect van beweging
en verandering tot stand werd gebracht: bijvoorbeeld kaarsen die aangingen, de kerk
die volstroomde.
Hoewel het Diorama een profijtelijke onderneming was, zag Daguerre de winsten
geleide lijk aan teruglopen, en dit bracht hem ertoe op zoek te gaan naar een
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alternatief. Het verhaal van de manier waarop Daguerre zich de status van uitvinder
van de fotografie veroverde via handige contracten met zijn minder uitgekookte
partner (de eigenlijke uitvinder) Joseph Nicéphore Nièpce, een Brits patent en publieke
demonstraties in Frankrijk. Engeland en de Verenigde Staten is de moeite van het
lezen waard, maar voert hier te ver. Wel is het goed om de aandacht te vestigen op
Daguerres meest wezenlijke eigen bijdragen: de ontdekking van een methode om
het beeld te fixeren (met een gewone zoutoplossing); en de ontdekking van het latente
beeld, om na een belichting van circa een half uur het beeld op te laten komen met
behulp van chemicaliën. Over de manier waarop deze ontdekking tot stand kwam
zijn de geleerden niet helemaal eensluidend, maar Gernsheims versie is een prachtig
voorbeeld van het verschijnsel serendipiteit, ‘de kunst een ongezochte vondst te
doen’. Op een dag legde Daguerre een - naar hij dacht - vergeefs belichte plaat in
zijn chemicaliënkast, met de bedoeling hem opnieuw te polijsten en weer te gebruiken.
Na een paar dagen opende hij de kast: de plaat vertoonde een duidelijke afbeelding.
Snel maakte hij nog een paar belichtingen van een half uur. Vervolgens legde hij ze
één voor één in de kast waarbij hij de chemicaliën één voor één uit de kast haalde.
Wat bleek: de kwikdamp uit een gebroken thermometer had het hem geleverd.

Joel - Peter Witkin: Adam en Eva verdreven uit het paradijs (1981). Uit de catalogus ‘Forty
Photographs’ (San Francisco Museum of Modern Art, 1985)

Daguerre werd Officier van het Légion d'Honneur, zijn handleiding beleefde in
één jaar negenentwintig drukken in zes talen, en overal op de wereld konden de
opticiëns de vraag naar lenzen en camera's niet aan. En overal verschenen
Daguerreotypische Salons, waar de prominenten elkaar ontmoetten, en dank zij welke
wij nu nog weten hoe die prominenten eruitzagen.
Figuren zoals Della Porta en Daguerre bestaan nu geloof ik niet meer, althans niet
in manifeste gedaante. Ze zijn het typische produkt van de factoren die eerst tot de
uitvinding van de camere obscura en later tot die van de fotografie aanleiding hebben
gegeven: de tijd toen wetenschap en techniek nog behoorden tot het collectieve bezit
en de collectieve verbeelding, minder ‘zuiver’ maar wel kleurrijker en bevattelijker
dan wat er nu op deze gebieden gebeurt. Het moderne equivalent van wat de fotografie
voor de negentiende eeuw betekende, is misschien de personal computer, met Steve
Jobs als een soort moderne Daguerre. Maar Jobs heeft toch niet de messiaanse allure
van Daguerre, en hoewel ook hij met zijn uitvinding zeer rijk is geworden past hij
meer in het beeld van de idealist dan in dat van de gewiekste uitvinder/colporteur.
In het tijdperk van de managers is weinig ruimte meer voor wonderdokters.
Wat daarmee ook is verdwenen zijn de produkten die zo typerend zijn voor de
sfeer waarmee de fotografie in de beginjaren omgeven was, het argeloze mengsel
van techniek en kermisattractie, soms opgetild tot het niveau van kunst. Hoewel, dat
laatste is vooral een recent verschijnsel, en hoe dat in zijn werk is gegaan kan
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geïllustreerd worden met een voorbeeld uit Gernsheims boek: de foto (door
Southworth & Hawes, 1847) van de eerste operatie onder narcose. Het gaat om een
duistere foto met de bekende bakkebaardige mannen, staande rondom een brancard
waarop de patiënt is uitgestrekt, onwetend van het feit dat hij model staat voor een
daguerreotypie waar verzamelaars nu duur geld voor betalen. De uitvinding van de
hygiëne was blijkbaar nog niet gedaan. De man draagt grauwe sokken aan zijn bleke
negentiende-eeuwse benen die onder het operatielaken uitsteken, en de omgeving
toont een wat groezelig interieur met rechts een pluchen stoel (zéér onhygiënisch!),
en links een gootsteen met wat bakken en kannen waarvan de ongewassen aanblik
misschien toegeschreven moet worden aan de gebreken van het daguerreotypische
beeld.

Verloren onschuld
Hiermee kom ik terug op het effect van Gernsheims boek op de moderne situatie van
de fotografie; speciaal het feit dat foto's nu als kostbare verzamelobjecten op de markt
verschijnen, en daarmee althans officieel tot kunst zijn verklaard. Of ze dat ook in
alle gevallen zijn is een tweede, zoals blijkt uit het lot van dit soort medische foto's.
Ook al heeft het nooit in Gernsheims bedoeling gelegen, mede door zijn boek heeft
een foto als deze een status gekregen die meer verwantschap vertoont met Rembrandts
Anatomische Les dan met een registratie van een ontwikkeling in de wetenschap.
Een kras bewijs van dit feit is te vinden in een recente uitgave van Twelvetree Press,
een Amerikaanse uitgeverij van enigszins decadente, kunstzinnige fotografie, verzorgd
in luxe-edities. De uitgave betreft een collectie medische foto's uit de negentiende
eeuw, gereproduceerd op roomkleurig papier, ingekleurd in tinten die de gruwelijkheid
van het getoonde levendig oproepen. Het is duidelijk dat dit boek op geen enkele
manier iets tracht te illustreren. Het probeert iets aan de man te brengen, als een
kostbaar verzamelobject tussen de Mapplethorpes en de George Platt-Lynes!
Kan een medium zijn onschuld verliezen? Of is de fotografie nooit zo onschuldig
geweest? Er is één kunstenaar, Joel-Peter Witkin, die de smeltkroes van kunst,
wetenschap, magie en amusement van de vroege fotografie heeft aangegrepen om
er op zijn beurt kunst van te maken. Het resultaat is eveneens in monografievorm te
vinden bij Twelvetree Press. Zijn foto's staan model voor alles wat het gezicht van
de vroege fotografie bepaalt, plus de waarde die daar nu aan wordt toegekend. De
vorm is die van de oude calotypieën, met een dicht patina van donkere vlekken,
krassen en wazigheid waarachter zich een angstaanjagende wereld bevindt, bestaande
uit een soort cocktail van ‘klassieke’ esthetiek, medische fotografie en groezelige
porno, uitgestald in theaterachtige tableaus. De speciale kracht van deze foto's zit
voor mij minder in de wat therapeutische sfeer die je nu wel vaker tegenkomt in de
kunstzinnige tak van de fotografie. Wat mij er vooral aan interesseert is de manier
waarop Witkin een vorm maakt van iets dat in aanzet juist wordt gekenmerkt door
een hoge graad van ongedefinieerdheid. Voor zover de vroege fotografie een ‘gezicht’
heeft, samengesteld uit een chemisch huwelijk van min of meer toevallige
bestanddelen, dan zijn de foto's van Witkin daar voor mij de meest adequate vertaling
van. Het is dezelfde wereld die schuilgaat achter Gernsheims technische geschiedenis,
getoond in zijn meest hybridische gedaante, en verre van onschuldig.
■
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Beste boeken 1988
De biografie wint terrein. Niet alleen verschijnen er steeds meer (zowel
in het buitenland als in Nederland), zo dringen ook door in de lijstjes
met ‘Beste boeken’, zoals de medewerkers van de Boekenbijlage die
elk jaar samenstellen. Genoemd worden: P.A. Daum, Gerrit
Achterberg, Winston Churchill, Annie Romein, Jacques Presser. De
twee meest geruchtmakende biografieën van 1988, die van Arianna
Stassinopoulos over Picasso en die van Annie Cohen-Solal over Sartre,
komen niet voor, wat voor de eerste niet zo verwonderlijk is, gezien
de kracht waarmee het boek her en der neergesabeld is. Bij Annie
Cohen-Solal was het misschien juist haar succes dat zich tegen haar
keerde. Is het te makkelijk om goed verkochte boeken op de lijst te
zetten? Je zou het bijna denken, gezien de geringe overeenstemming
tussen de lijstjes op de hierna volgende pagina's en de top-50 fictie en
non-fictie, zoals die op pagina 2 staat. A.F.TH. van der Heijdens Het
leven uit een dag vormt hierop de enige duidelijke uitzondering. Een
boek dat kwaliteit en kwantiteit in zich verenigt.

Anthony Paul
De Collected Poems van Philip Larkin (Faber & Faber, f 70,-), voortreffelijk
geredigeerd door Anthony Thwaite, is een van die zeldzame boeken die al klassiek
geboren zijn. Het is ontroerend in dit strikt chronologisch geordende boek het
ontdekkingsproces van de schrijver mee te maken. Na een begin waarin hij vooral
zijn meesters volgt, ontdekt hij plotseling zijn eigen authentieke stem en schrijft het
ene meesterwerk na het andere: Church Going, The Whitsun Weddings, The Old
Fools... Tenslotte is zijn laatste werk doordrongen van een bijna ondraaglijke
eenzaamheid.
De roman die mij dit jaar het meest heeft geboeid is de fictieve reconstructie van
de moord op president Kennedy, Libra van Don Delillo (Penguin Viking, f 22,95).
Van de ongrijpbare Lee Harvey Oswald schetst hij van binnenuit een overtuigend
en zelfs sympathiek beeld, terwijl hij Jack Ruby maakt tot de personificatie van alles
wat de Amerikaanse stad aan morsigheid heeft. Een briljante uitdrukking van de
paranoïde Amerikaanse nachtmerrie die de laatste kwarteeuw heeft rondgespookt.

Peter van Zonneveld
Het mooist vond ik The Pillow Book of Sei Shonagon, waarin de stem van een Japanse
hofdame na duizend jaar nog zo duidelijk te horen is. Hoewel er net weer een
Nederlandse uitgave (Het hoofdkussenboek, Nijgh & Van Ditmar, f 27,50) verscheen,
moet zij buiten de prijzen vallen, omdat het geen primeur betreft. Daarom kies ik
voor Als dauw op de alsembladeren (Meulenhoff, f 36,50), het levensverhaal van
een Japanse vrouw uit de elfde eeuw, vertaald en toegelicht door Frits Vos. Weer
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zo'n stem, weer verrassende observaties, weer die centrale plaats voor de poëzie.
Ook bij de reisverhalen zijn veel leuke boeken verschenen, maar het meest genoot
ik toch van een biografie van de ontdekkingsreiziger, plantenjager en geleerde Joseph
Banks (1743-1820), in de beste Engelse traditie, door Patrick O'Brian (Collins Harvill,
f 32,55). Heerlijk om eerst een wereldreis te maken met captain Cook, en daarna de
baas te spelen in een uitgelezen kring van geleerden, terwijl je bovendien de Royal
Botanic Gardens te Kew hun wereldfaam bezorgt. Dat wetenschap niet saai hoeft te
zijn, bewijst ook Gerard Termorshuizens dissertatie P.A. Daum, journalist en
romancier van tempo doeloe (Nijgh & Van Ditmar, f 69,50). Een boeiend en leesbaar
boek over literatuur en leven in Indië. Mede daarom is 1988, zeker nu Rob
Nieuwenhuys zojuist met zijn fotoboek Met vreemde ogen zijn drieluik voltooide,
een uitstekend jaar voor de Indische letteren.

Renate Rubinstein
Rijk en ingewikkeld genoeg om twee keer te lezen vond ik The Counterlife van Philip
Roth, in het Nederlands vertaald als Het contraleven (Meulenhoff, f 19,50). Het is
op een subtiele manier vernietigend voor de kitsch van de nederzettingen in de door
Israël bezette gebieden op de westelijke oever van de Jordaan en voor het zoeken
naar de zogenaamde roots van rijke Amerikaanse joden in het algemeen. Intelligent
en geestig - het beste boek dat ik van Roth las.
Veel van I.B. Singer gelezen en daaronder ook een boek dat een lang gesprek is
met Richard Burgin, getiteld Conversations with Isaac Bashevis Singer. (Doubleday).
Van de vrije wil zegt hij: ‘De waarheid is dat het geloof in de vrije wil een
categorische imperatief is (...) Het feit alleen al dat we allemaal praten over menselijke
vergissingen bewijst dat we geloven in de vrije wil van de mens.’ Andere uitspraak
over een raadselachtig fenomeen waarmee de autobiografische schrijver te maken
heeft: ‘Het gekke is dat hoe unieker iemand is, des te meer hij lijkt op alle anderen.
Dat is de paradox van het leven.’
Verhelderend en erg spannend vond ik Over de grens van Grossman (Veen, f
26,90), oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven, onder de titel The Yellow Wind
in Amerika uitgegeven. Het gaat over de Arabieren in Israël, vlak voor de intifada.
Liefhebbers van het kitsch-imago van Israël, zoals bij ons de EO dat in stand houdt,
willen het naar ik gemerkt heb niet lezen.
Een neger uit Mozambique is de titel van een bloemlezing die Remco Campert
van zijn gedichten heeft gemaakt. (De Bezige Bij, f 26,50). Ik vind dat een prachtige
en zonderling ontroerende bundel. Niet voor niets heeft hij de P.C. Hooftprijs voor
poëzie gekregen, hoewel hij die voor zijn proza net zo verdient. Als ik hem lees denk
ik voor de zoveelste maal: nog steeds wordt hij onderschat.

Atte Jongstra
Natuurlijk hoort een stukje als dit te beginnen met de vreugde over de Nederlandse
vertaling van twee meesterwerken: Bouvard et Pécuchet van Flaubert (De
Arbeiderspers, f 49,50) en Der Mann ohne Eigenschaften van Musil (Meulenhoff, f
49,50, gebonden f 69,50). Om het laatste boek uit te lezen, ik zal het maar eerlijk
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bekennen, heeft me tot nog toe de tijd ontbroken: daar moet je enkele weken voor
uittrekken. Musil lees je niet zomaar en ook niet zonder kleerscheuren. Je wordt op
het verkeerde been gezet, en zo gauw je je dat realiseert is het verkeerde been alweer
verkeerd. Bij Bouvard en Pécuchet, het boek over de bibliotheek als (twijfelachtig)
uitgangspunt voor wereldbeschouwing, geldt dat evenzeer. Hier wordt in ironisch
en leesbaar proza (toegankelijker dan Musils roman) de lezer getest op moed en
doorzettingsvermogen. Dat sommige lezers die beide kwaliteiten niet opbrengen,
wordt in Bouvard en Pécuchet door twee feiten gerelativeerd: de beiden protagonisten
zien hun eigen onversaagbare inzet vrijwel nergens beloond, en Flaubert zelf zag
geen kans het te voltooien. Musil liet zijn ‘onpersoonlijke’ romanheld eveneens in
een onvoltooid bouwwerk achter.
Twee Nederlandse titels die de lezer aangenaam op het verkeerde been zetten
verschenen óók in 1988. Willem Brakman publiceerde Heer op kamer (Querido, f
27,50), een cryptische versie van de Jack de Ripper-geschiedenis. En Huub Beurskens
verraste mij met zijn verhalen in Badhok (Meulenhoff, f 32,50) zeer overtuigend
vertelde wonderlijke geschiedenissen.
Vier boeken die het zelfbewustzijn stimuleren: een mooie jaaroogst.

Cyrille Offermans
Er verscheen dit jaar zoveel belangwekkends, vooral in vertaling, dat ik het liefst
zonder commentaar een rijtje titels noteer: Gustave Flaubert, Bouvard en Pécuchet
(De Arbeiderspers, f 49,50); Robert Musil, De man zonder eigenschappen
(Meulenhoff, f 49,50); Marcel Proust, Sodom en Gomorra 2 (De Bezige Bij, f 39,50);
Elias Canetti, Het geheime hart van het uurwerk (De Arbeiderspers, f 34,50); Paul
Valéry, Wat af is, is niet gemaakt (De Bezige Bij, f 39,50); Joseph Brodsky, Tussen
iemand en niemand (De Bezige Bij, f 45,-); Tip marugg, De morgen loeit weer aan
(De Bezige Bij, f 24,50); Julio Cortázar, Ontlijden (Meulenhoff, f 29,50); Cesare
Pavese, Stilte in augustus (De Bezige Bij, f 37,50); Primo Levi, Het respijt
(Meulenhoff, f 34,50); Claudio Magris, Donau (Bert Bakker, f 45,-); Anders Ehnmark,
De geheimen van de macht (Het Wereldvenster, f 29,90); Robert Darnton,
Mesmerisme (Bert Bakker, f 34,90); Bodo Kirchhoff, Verre vrouwen (Meulenhoff,
f 29,50); Tadeusz Konwicki, Modern droomboek (Meulenhoff, f 19,50); Stefan
Themerson, Hobsons Eiland (De Bezige Bij, f 37,50).

Chris van der Heijden
Het beste reisboek dat dit jaar in de Nederlandse taal verscheen, is wat mij aangaat
Langs de kust van Jonathan Raban (Contact, f 39,90). Daarin beschrijft deze
zeezwalkende intellectueel een tocht langs de Engelse kust ten tijde van de
Falkland-oorlog en dat doet hij met zo'n fascinerende spanning tussen persoonlijke
en politieke reflectie dat je werkelijk begint te geloven dat de wereld er vanaf het
water anders uit moet zien. Ook het beste historisch werk (het eerste deel van Braudels
Beschaving, economie en kapitalisme even niet meegerekend) kwam dit jaar uit in
de Engelse taal, in dit geval van de andere kant van de oceaan. Dat is De fatale kust
(Balans, f 55,-, gebonden f 69,50) van Robert Hughes, het verhaal van de
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gevangeniskolonie Australië. Iemand die zo briljant woedend kan worden op het
verleden is om te koesteren - ware het niet dat de rauwdauw Hughes wel de laatste
is om dergelijke intimiteiten op prijs te stellen. Voor de biografie was Nederland in
1988 een gloriejaar, met minstens twee prachtboeken: het verhaal van het leven van
Annie Romein door Angenies Brandenburg (Arbeiderspers, f 68,50) en Pressers
leven door Nanda van der Zee (Balans, f 45,-). Het meest aan het denken werd ik in
1988 gezet door zowel Alain Finkielkraut als Claudio Magris. De
cultuurpessimistische studie van eerstgenoemde (De ondergang van het denken,
Contact, f 22,90) lijkt me weliswaar zowel wat betreft de verklaring als de aangeboden
remedie onjuist en zelfs verwerpelijk maar de observatie is op zijn minst belangrijk:
we leven in een potpourri van waarden en althans ik word daar gallisch van. Daarom
ook bewonder ik de moed van Magris die in Donau (Bert Bakker, f 45,-) probeert
uit die chaos nog iets te brouwen. Dat hij daar niet in slaagt, is een tweede. Wie dat
ook probeerde is de Engelse letterkundige Raymond Williams, begin dit jaar
overleden. Het gros van zijn werk heb ik toen met plaatsvervangende pijn nog eens
gelezen. Heel zijn leven is Williams doende geweest zijn afkomst van het platteland
- zeg maar zijn gevoelens - te verzoenen met zijn wereldbeeld - zeg maar zijn verstand.
Ik geloof niet dat hij erin geslaagd is maar de zoektocht en het geschipper zijn
werkelijk fascinerend.
De enige zuivere fictie die me boeide (maar toch niet echt overdonderde) is De
stad der wonderen (De Woelrat, f 39,90) van Eduardo Mendoza. Maar toegegeven,
zelfs dat is een historische roman. Wat de verklaring daarvoor betreft doe ik er nog
maar even het zwijgen toe.

Karel Soudijn
Prachtig vond ik het boek van Kurt Löb: Mens ziet mens: een tekenaar over het zien
van tekeningen (Gaade, f 29,90, gebonden f 44,90). Löb geeft kijkles aan de hand
van het portret, het naakt, het kind, ouderdom, slaap, dood, enzovoorts. Hij plaatst
tekeningen uit verschillende eeuwen bij elkaar en laat zien wat kwaliteit is.
Ondertussen legt Löb ook examen af: eigen werk moet het opnemen tegen dat van
grote meesters.
Dichter en liedjesschrijver Willem Wilmink is minder streng, maar op een verwante
manier bezig in Van Roodeschool tot Rijsel: een persoonlijke kijk op het Nederlandse
lied (Bert Bakker, f 19,90). Ook hij is de meester die ons verrast met combinaties
van voorbeelden.
Psycholoog Douwe Draaisma schreef De geest in getal: beginjaren van de
psychologie (Swets & Zeitlinger, f 27,50). Hoe zag het vak eruit toen het nog niet
bestond? Op uiteenlopende wijze hielden peetvaders zich bezig met interessante
vragen: Galton, Fechner, Wundt, James, Binet, Heymans en een stelletje spiritisten.
Draaisma kijkt nieuwsgierig naar het onstaan van zijn eigen vak.

Maarten Steenmeijer
1. Brian McHale, Postmodernist Fiction (Methuen f 34,20). Een
literatuurwetenschappelijke poging het postmodernistische proza af te bakenen.

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

Het is verbazingwekkend hoeveel literatuur McHale onder de paraplu van het
postmodernisme weet te brengen. Een bevlogen, aanvechtbaar, erudiet, helder,
kortom schitterend boek.
2. Francisco Umbral, Un carnívoro cuchillo (Planeta, ca. f 20,-). Een roman over
twee asociale jongens die de handen ineen slaan en met homoseksuele prostitutie,
roof, moord en verkrachting aan de kost proberen te komen. Ondanks de
gewelddadige thematiek heeft Umbral elke sensatiezucht uit zijn sobere roman
geweerd. Zeer beklemmend is de vanzelfsprekendheid waarmee deze Spaanse
jongens hun gruweldaden plegen.
3. Angeles Mastretta, Mexicaanse tango. Roman over een Mexicaanse vrouw die
zich niet alleen dank zij haar sterke wil, maar ook dank zij het toeval langzaam
maar zeker emancipeert. Even vlot leesbaar, maar psychologisch oneindig veel
subtieler dan het werk van Isabel Allende (Wereldbibliotheek f 32,50).
Hors concours:
1. In vertaling verscheen dit jaar Eduardo Mendoza, De stad der wonderen (De
Woelrat f 39,90). Niemand mag zich deze sprankelende, fantasierijke roman
over het Barcelona tussen de twee wereldtentoonstellingen onthouden.
2. Boudewijn Büch, Brieven aan Mick Jagger
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(De Arbeiderspers f 25,-). De opzet is mooi: herinneringen aan bijna vijfentwintig
jaar bewogen leven aan de hand van de intense band van de ik-figuur met zijn
popidool. Zoals wel vaker laat Büch zijn lezers echter helaas regelmatig in de
steek door zijn alter ego op de meest dramatische momenten met de mond vol
tanden te laten staan, met als enige excuus dat hij niet in staat is uit te drukken
wat hij op dat soort ogenblikken voelt. Ook Büchs dialogen zijn niet altijd even
sterk. Bij vlagen is dit echter een zeer ontroerend boek. Blijft de vraag: wanneer
komt de eerste volwaardige roman over een bewonderaar en zijn popidool? De
popmuziek is er oud genoeg voor.

Rudi Wester
Afgezien van alle andere rampen die de decembermaand in Nederland telt, zoals
regen en kou, Kerst en Sinterklaas, komt daar ook nog altijd de vraag bij naar de drie
beste boeken van het afgelopen jaar. Drie! Waar laat ik dan mijn vreugde over het
feit dat Hans van Pinxteren weer een prachtige vertaling van werk van Flaubert
afgeleverd heeft? (Drie vertellingen, Veen, f 34,90). Of dat uitgeverij Conserve met,
gelukkig, ijzeren regelmaat Carry van Bruggen opnieuw uitgeeft, nu Plattelandjes,
Larense columns (f 32,50). Of dat eindelijk de brieven van de Amerikaanse Edith
Wharton verschenen zijn die de achtergronden van haar literaire werk en
onafhankelijke leven in de eerste helft van deze eeuw in Parijs laten zien? (The Letters
of Edith Wharton. Simon & Schuster, f 70,-). Ik moet het maar gewoon houden bij
Het spinsel van de eenzaamheid van Paul Auster (De Arbeiderspers, f 39,50), een
fascinerend literair vorm gegeven zelfonderzoek. En bij Les derniers jours de Charles
Baudelaire van Bernard-Henri Lévy (Grasset, f 44,55), die als romancier de dichter
een volstrekt nieuw leven laat leiden. En, tenslotte, bij Adriaan van Dis' Zilver
(Meulenhoff, f 24,50) dat als beschrijving van het verlies van de kinderlijke onschuld
de oude woorden Schoonheid en Waarheid dicht benadert.

Eric Gobbers
Annie le Brun schreef een heel emotioneel pamflet waarin ze waarschuwt tegen de
vijanden van de eenzelvigheid en ‘la scandaleuse liberté’: Appel d'air. (Plon, f 35,20).
Een mooi naschrift bij haar twee jaar geleden verschenen over De Sade.
Kosinski veegt alle regels der romankunst van tafel en produceert een arrogant
zelfportret, waarbij eruditie, pornografie, slapstick en mystiek elkaar met het ritme
van een machinegeweer proberen de loef af te steken. The Hermit of 69th Street,
(Seaver Books, f 50,60) is onvertaalbaar naar het schijnt en geen voer voor liefhebbers
van het beangstigende kleine dat tegenwoordig voor literatuur doorgaat.
De over vijfenveertig jaar uitdijende briefwisseling tussen Henry Miller en
Lawrence Durrell, The Durrell-Miller Letters 1935-1980 (Faber & Faber, Londen,
f 72,30), geeft een kijk op het emotionele en literaire reilen en zeilen van twee reuzen
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van de Angelsaksische literatuur voor wie leven en letteren niet uit elkaar te houden
zijn en die hun hele levenslustige creativiteit hebben gebaseerd op het besef dat de
ziekmakende neurose die onze westerse cultuur tot een zielige schertsvertoning heeft
gereduceerd, alleen bestreden kan worden met de grootst mogelijke vrijheid.

Nier Miedema
Richard Ellmann: A Long The Riverrun (Hamish Hamilton, f 61,65), een bundel bij
voorbaat al klassieke essays uit zijn gehele loopbaan. Naast zijn Ierse specialiteiten
Wilde, Yeats, Joyce en Beckett, laat Ellmann zijn niet geringe licht schijnen over
onder anderen George Eliot, Henry James, Henri Michaux, Lawrence, Wallace
Stevens en het effect van Freud op de literaire biografie. De titel? Zie de eerste en
laatste woorden van Finnegan's Wake...
Philip Larkin: Collected Poems (Faber & Faber, in samenwerking met The Marvell
Press, f 70,-). Alles van de dichter bij uitstek van het bleke, op zichzelf teruggeworpen
naoorlogse Engeland.
Tip Marugg: De morgen loeit weer aan (De Bezige Bij, f 24,50), omdat het een
oudtestamentisch boek is van deze tijd, en vanwege de zin (blz. 53): ‘Wanneer men
niet meer jong is, heeft alles wat pril en smetteloos is te maken met de dood’.

Liesbeth Koenen
Intrigerend: de flarden oorlogsjeugd van Armando in De straat en het struikgewas
(De Bezige Bij, f 29,50).
Altijd goed: de nieuwe A.F.Th. van der Heijden, Het leven uit een dag (Querido,
f 15,-). In een ruk uitgelezen: Bart Vos' Himalaya Dagboek (Nijgh & Van Ditmar, f
29,50). Ik begrijp nu zo mogelijk nog minder van bergbeklimmers.
Smakelijke kluif: Douglas Hofstadter, Metamagische Thema's, op zoek naar de
essentie van geest en patroon (Contact, f 99,-), vertaling van zijn altijd speelse en
slimme columns uit de Scientific American.
Mooie journalistiek: Raymond van den Boogaard, Moskou aan zee, beschouwingen
en schetsen uit de Sovjetunie, (Meulenhoff, f 32,50) en H.M. van den Brink, Boven
de grond in Washington en New York, berichten uit een nieuw Amerika, (Meulenhoff,
f 16,90), de neerslag van respectievelijk een correspondentschap in Rusland en een
in de Verenigde Staten voor NRC Handelsblad.
Boeiende biografieën: Nienke Begemann over Victorine (Bert Bakker, f 39,90),
een krachtige dame vol tegenstrijdigheden in letteren- en kunstland, en Marjorie
Wallace over De zwijgende tweeling June en Jennifer die niet zonder en ook niet met
elkaar kunnen, en zich eenzaam, in stilte, volstrekt synchroon door het leven bewegen
tot er een uitbarsting van seks en geweld volgt die hen in de gevangenis doet belanden
(An Dekker, f 35,-).
Origineelste en leukste taalboekje: dr H.J. Verschuyl, Cryptogrammatica het
geheim van het cryptogram (Kosmos f 14,90), over hoe cryptogrammen in elkaar
zitten en stiekem ook vaak over hoe taal in elkaar zit.
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Carel Peeters
De uitroeptekens in Flauberts Bouvard en Pécuchet zijn zo talrijk dat er iets mee aan
de hand moet zijn. Ze bepalen dan ook de toon van het boek: de twee naïeve geleerden
zijn voortdurend enigszins opgewonden. De wereld is een uitroepteken voor ze. Ze
proberen er de geheimen van te achterhalen door achtereenvolgens archeologen,
historici, geologen, letterkundigen en astronomen te worden. Hoe meer ze weten,
hoe droeviger ze worden. En dan storten ze zich maar weer op een nieuw terrein. De
Nederlandse vertaling van Edu Borger (De Arbeiderspers, f 49,50) heeft dit superieure
en vermakelijke boek nu volledig toegankelijk gemaakt. Hoewel ik de zeshonderd
bladzijden van Persons and Places van George Santayana nog niet helemaal uit heb,
staat nu al vast dat het boek in dit overzicht thuishoort. Santayana (1863-1952) was
een Amerikaanse filosoof, dichter en criticus van cultuur en literatuur. Persons and
Places is zijn autobiografie, nu voor het eerst in zijn volledige vorm verschenen als
eerste deel van ‘The Works of George Santayana’ bij de MIT Press (f 68,15).
Personen, plaatsen, ideeën en literatuur worden hier met elkaar verweven door een
lucide wijsgeer. Aan zee van Eric de Kuyper (Sun, f 19,50) en De markiezin van
Charlotte Mutsaers (Meulenhoff, f 22,50) vallen allebei op door hun orginaliteit. De
een is een ‘autobiografisch essay’ over de zomers die De Kuyper als jongen met zijn
familie aan het strand van Oostende doorbracht, het ander bestaat uit de invallen van
twee verwante zielen die elkaar verbazen en verrassen door hun belevenissen en
herinneringen. En niet te vergeten: Niemand ontkomt, de essays van Cyrille Offermans
(De Bezige Bij, f 42,50).

Jan Meyers
Ik heb net voor de tweede, maar vast niet voor de laatste keer gelezen: I.F. Stone,
Het proces Socrates (Anthos, f 34,50). Stones visie is even origineel als meeslepend,
de behandeling van individu, tijdsgewricht, plaats en systeem briljant. Wie zo schrijft
heeft gelijk, ongeacht of hij het nu bij het rechte eind heeft of niet.
Van de Nederlandse publikaties over de oorlog weet ik niet welke ik moet kiezen,
dus noem ik er maar twee: Wim Kayzer, Onfatsoenlijke herinneringen (Veen, f 39,50)
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en Sophie en Joop Citroen, Duet pathétique (Veen, f 34,90). Het eerste is een
indringend onderzoek naar het wezen van de onbarmhartige, moordlustige mentaliteit
die leidde tot de godverlaten mensenvernietiging door de nazi's. Het tweede, over
een joods gezin tijdens de bezetting, is een document humain over de vervolgde mens
dat je niet meer loslaat.
Van de Nederlandse literaire werken beviel mij het best: Willem Brakman, Heer
op kamer (Querido, f 28,50). De spannendste, daarbij een even verblindend stilistisch
vuurwerk als de beste voorgaande, daarom voor mij de mooiste Brakman tot dusver.

Joost Zwagerman
Het is een goede zaak dat er de laatste tijd flink is gebakkeleid over het wel en wee
van de hedendaagse Nederlandse poëzie, maar veel verheugender is het als er
prachtige gedichtenbundels worden geschreven. Dit jaar las ik er twee die ik voor
dit adjectief in aanmerking vind komen. Droom (Meulenhoff, f 29,50) van Kees
Ouwens toont hoe de dichter het isolement, waarvan het uit 1985 daterende Klem
getuigt, heeft doorbroken. Het is jammer dat de term ‘maximaal’ lijkt te zijn
voorbehouden aan de nieuwste lichting dichters, want in feite schrijft Ouwens al
vanaf zijn debuut Arcadia de meest maximale poëzie die je je maar kunt voorstellen.
Overigens is er nog iets dat jammer is, en dat is het misverstand dat is gerezen rondom
de poëzie die zou worden verketterd door de Maximalen. Ik geloof niet dat er één
jonge, maximale dichter dichter is die het belang van de oeuvres van Gerrit Kouwenaar
en Hans Faverey zou wensen te ontkennen, noch is door hen de ‘hermetische’ of
‘autonomistische’ poezie in haar gehéél geattaqueerd. Nog even voor alle
duidelijkheid: het zijn de talrijke navolgers van de twee genoemde dichters die hebben
gezorgd voor de afstomping van de in beginsel natuurlijk hoogst belangwekkende
poëtica der ‘zuiverheid’. Gelukkig bewijst een gedichtenbundel meer dan welk
polemisch artikel dan ook: Tegen het vergeten (De Bezige Bij, f 29,50), de nieuwe
bundel van Hans Faverey, komt aan als een nekslag: aangrijpend, ontroerend en ofschoon Faverey toegankelijker, misschien zelfs meer ‘ontspannen’ lijkt te zijn gaan
dichten - nog steeds even streng en dwingend. Tegen het vergeten toont dat het met
de poëzie van Faverey is als met alle grote kunst: makkelijk te imiteren, nergens te
overtreffen. De beste Nederlandse romans die ik dit jaar las waren Het leven uit een
dag (Querido, f 15,-), het ‘metafysisch sprookje’ van A.F.Th. van der Heijden en De
zondvloed (De Arbeiderspers, f 49,50) van Jeroen Brouwers. De ‘lekkerste’ romans
kwamen ook dit jaar weer uit Amerika: voor het ouderwetse leesplezier zorgden dit
jaar dan ook The Bonfire of the Vanities (Jonathan Cape, f 53,10, vertaald als Het
vreugdevuur der ijdelheden, Bert Bakker, f 39,90) en Story of my Life (Atlantic
Monthly Press, f 43,90), de romans van respectievelijk Tom Wolfe en Jay McInerney.

Diny Schouten
Alle reden om onder de indruk te zijn van de ‘oorspronkelijke’ biografieën die dit
jaar verschenen. Gerard Termorshuizens P.A. Daum, journalist en romancier (Nijgh
& Van Ditmar, f 69,50) vormde een heerlijk excuus voor de verslavende herlezing
van Daums Uit de suiker in de tabak en Ups en downs in het Indische leven.
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Voortreffelijk geschreven en georganiseerd vond ik Gerard Mulders en Paul Koedijks
H.M. van Randwijk (Nijgh & Van Ditmar, f 49,50): een biografie om de
‘Zeitgeschichte’, niet om het portret. Monumentaal is vermoedelijk Wim Hazeus
Gerrit Achterberg (De Arbeiderspers, f 69,50), maar een surprise vooraf was Hazeus
restauratieve portret van Bertus Aafjes, in de kleurenbijlage van Vrij Nederland van
26 november.
Stijl is niet zijn fort, maar zijn onderneming heeft mijn respect: Adriaan Venema,
Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie (De Arbeiderspers, f 49,50).
Van het vers geschepte Nederlands proza moet allereerst Mutsaers De markiezin
(Meulenhoff, f 22,50) worden genoemd: wonderlijk en uitzonderlijk. Net als Mutsaers
vervaagde ook Adriaan van Dis in Zilver of het verlies van de onschuld (Meulenhoff,
f 24,50) de grens
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tussen poëzie en proza. Ik moet toegeven dat Zilver daarbij óók vervaarlijk balanceert
op de grenzen van de kitsch, maar verklaart dat niet de ontroering?
Uit de rijke bron der literaire historie: voor het eerst verschenen in boekdruk de
Memoires van Boontje (De Arbeiderspers, Privé-domein, f 44,50), en de Boontjes
1959-1960 (Houte-Kiet, f 49,50). Een juweeltje uit de school van Léautaud:
Buddingh's liefdevolle kattenbiografie Mijn katten en ik (Cadans, f 24,90).

Eva Cossee
Van de Zweedse schrijver-dichter Lars Gustafsson is jammer genoeg maar incidenteel
wat in het Nederlands vertaald: de romans Het eigenlijke relaas van de heer Arenander
en De dood van een imker. Dit jaar verscheen de anthologie De stilte van de wereld
voor Bach (De Bezige Bij, f 34,50), die J. Bernlef uit negen poëziebundels samenstelde
en vertaalde. Gustafsson balanceert in zijn poëzie op geraffineerde wijze tussen
helder observeren en zintuiglijk waarnemen. Het mooiste gedicht uit de bundel is
‘Ballade over de voetpaden in Västmanland’.
‘Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus,’ zijn de bekende beginregels
van Schuberts Winterreise die hij componeerde naar aanleiding van de gedichtencyclus
van Wilhelm Müller. Op geraffineerde wijze knoopt Peter Härtling in Der Wanderer
(Luchterhand Literaturverlag, f 36,40) zijn eigen levensverhaal aan deze gedichten
vast en hij verweeft zijn vervreemding en onrust met de biografie van Schubert,
Müller en andere kopstukken uit de Duitse cultuurgeschiedenis.
In All the Wrong Places (Atlantic Monthly Press, f 21,80) bundelde de
dichter-journalist James Fenton zijn stukken over Vietnam, Cambodja, de Filippijnen
en Korea. Hij streeft in zijn beschrijving van oorlogssituaties bepaald niet naar
objectiviteit, en dat is nou juist het buitengewoon sympathieke aan dit verder wel
enigszins hybridische boek.

Beatrijs Ritsema
De verhouding boeken waar ik in gelezen heb en boeken die ik daadwerkelijk
uitgelezen heb begint bedenkelijke vormen aan te nemen. Hoewel Overvloed en
onbehagen van Simon Schama (Contact, f 59,90) tot de eerste categorie hoort, zet
ik het toch op mijn lijstje, omdat de hoofdstukken waar ik dan in verloren uurtjes
kennis van heb genomen, werkelijk prachtig waren. Over de opvoeding van kinderen
bijvoorbeeld: in tegenstelling tot wat gewoonlijk aangenomen wordt, bekommerden
vaders zich in de Gouden Eeuw er wel degelijk om. Er staat een prent in van een
jonge vader die 's nachts met een huilende zuigeling de kamer op en neer loopt om
de kraamvrouw wat nachtrust te gunnen. Verder heb ik met veel plezier (en achter
elkaar, want vakantie) Het vreugdevuur der ijdelheden van Tom Wolfe gelezen (Bert
Bakker, f 39,90): een satirische roman met panoramische blik over de zeden en
eigenaardigheden van de jaren tachtig. Een beetje in hetzelfde genre, zij het minder
vitriolig, vond ik Hard Work van David Lodge (Secker & Warburg, f 47,10),
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genomineerd voor de Booker Prize, maar tijdens de tv-uitzending door de aanwezig
critici ter plekke afgekraakt als stereotiep en eendimensionaal. Dat vond ik helemaal
niet; de merkwaardige betrekkingen tussen een industrieel manager en een
feministische universitair docente in de vrouwenliteratuur werden door Lodge geestig
getekend zonder de innerlijke dramatiek te veronachtzamen.

Bert Zeeman
In Het Duitse onvermogen van Sebastian Haffner (De Balie, f 29,50) zijn een aantal
prachtige, inspirerende en vaak controversiële opstellen over (de Duitse) geschiedenis
gebundeld. Haffner belijdt er onder meer zijn geloof in grote mannengeschiedenis
in en breekt een lans voor ‘tertiaire geschiedschrijving’ waarin met weglating van
alle details en met enige distantie een totaal beeld wordt geboden, kortom waarin
door de bomen het bos nog valt te zien.
Martin Gilbert deelt Haffners geloof in grote mannen én diens bewondering voor
Winston Churchill. Never Despair (Heinemann, f 103,25) betekent de afsluiting van
een monumentale biografie en een levenswerk. Niet altijd boven alle kritiek verheven,
maar toch een intellectuele en literaire prestatie van jewelste.
J.W. Bezemer, tot slot, doet in Een geschiedenis van Rusland (Van Oorschot, f
65,-) een geslaagde poging tot de door Haffner zo gepropageerde ‘tertiaire
geschiedschrijving’. Ook in Nederland blijken er dus toch historici bereid en in staat
te zijn kwaliteitswerk voor een breder publiek af te leveren.

Wil Rouleaux
De vertaling van het eerste deel van Robert Musils De man zonder eigenschappen
(Meulenhoff, f 49,50) behoort hier natuurlijk als eerste te worden genoemd. Bijna
net zo belangrijk was de complete vertaling van Hermann Brochs fameuze
Slaapwandelaars-trilogie; het laatste deel Huguenau of de zakelijkheid (Ambo, f
45,-) is hets diepzinnigste en meest ambitieuze van de drie delen.
Helemaal niet diepzinnig of ambitieus (hij verstopte de diepzinnigheid aan de
oppervlakte) was naar eigen zeggen de Weense koffiehuisliterator Peter Altenberg,
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die honderden korte schetsen over het grote-stadsleven rond 1900 schreef. Hij behoort
tot het handjevol schrijvers dat ik steeds weer lees en herlees. In een coproduktie
verschijnt bij de uitgeverijen Fischer en Löcker zijn verzamelde werk in vijf delen
en het eerste daarvan, Expedition in den Alltag (f 76,-), is mijn eigenlijke livre
dechevet van het afgelopen jaar.
Ten slotte noem ik nog - ik ben immers ook een klein beetje diepzinning - een
briljante studie over het werk van Thomas Mann, geschreven door de eminente
Helmut Koopmann: Der schwierige Deutsche - Studien zum Werk Thomas Manns
(Niemeyer, f 75,-).

Ad van Iterson
Dit jaar overleed Raymond Carver. Hij zal zeker en terecht de geschiedenis in gaan
als een groot verhalenschrijver. Zijn gedichten vallen bij eerste kennismaking
misschien tegen. Na een tijdje echter merk je dat ze zich stevig in je geheugen hebben
vastgezet. Het boekje Fires (Vintage Books, f 11,65) biedt, naast verhalen, essays
en een interview, een fraaie selectie uit de jaren 1966-1982.
Garrison Keillors Lake Wobegon Days werd vorig jaar op deze plaats door
verschillende medewerkers genoemd - zij het ook in negatieve zin. Sommigen hier
in Nederland delen Keillor in bij de ironisch-realistische stroming: wel om te lachen,
maar weinig diepgang. Zijn verhalen zijn echter ironisch noch realistisch. Ze zijn
juist humoristisch en absurd. Afscheid van Lake Wobegon (Veen, f 29,90), een
vertaling van Leaving home, is meer van hetzelfde, een aanrader dus.
Een lange zomer in Istanbul (Meulenhoff, f 29,90) van Nedim Gürsel is een met
‘sense of place’ geschreven ode aan de stad die op het ogenblik een Haussmanniaanse
transformatie ondergaat.

Louise Fresco
Het interessantste boek van het jaar is eigenlijk geen boek, maar een serie paperbacks
die samen een jaargang van het tijdschrift GRANTA (Penguin, f 65,55) vormen.
Alles wat u altijd al nad willen lezen van de beste Engelstalige schrijvers van het
moment, maar waar u nooit aan toekomt dus: Doctorow, Fenton, Chatwin en talloze
minder bekenden maar van een even hoog niveau. Ach, hadden we maar iets
vergelijkbaars in Nederland!
Verder ben ik heel tevreden dat eindelijk iemand de moeite heeft genomen om de
mooiste roman van Paul Bowles, Een kille regen (Contact f 39,90) te vertalen. Zelden
is de onthechting die het reizen veroorzaakt en de daaruit voortvloeiende zucht naar
anonimiteit meeslepender beschreven. Bij Bowles krijg je al na enkele bladzijden
het gevoel dat er geen ander bestaan meer mogelijk is.
Hors concours vallen de notities van Lidia Ginzburg Omsingeld (Pegasus, f 19,90)
over het beleg van Leningrad, met name tijdens de ijzige winters van 1941 en 1942.
Het zijn pogingen om het onzegbare te benoemen, de afbraak van de menselijke
waardigheid, door de dagelijkse overlevingsrituelen nauwkeurig te analyseren. ‘In
de winkel heerste duisternis, ondoordringbare drukte, dreigend en smekend
stemgedruis.’ Een zin die een wereld oproept.
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Kees Schuyt
De drie boeken die ik in 1988 met het meeste plezier gelezen heb, liggen alle drie
op een ander gebied. Als eerste noem ik het boek van Andrej Platonov Tsjevengoer,
roman van een stad (Meulenhoff, f 44,50, gebonden f 69,50). De eerste twee
hoofdstukken van dit boek waren net een jaar eerder, vertaald onder de titel Een
meester in wording, aan het Nederlandse publiek gepresenteerd. Nadat ik deze kleine,
meesterlijke novelle gelezen had, wilde ik net als bij andere echt grote schrijvers al
het werk van Platonov lezen. Op de scheiding van 1987/1988 waren dat Dzjan
(Pegasus, f 22,90) en - met terugwerkende kracht - De bouwput (Van Oorschot, f
27,50) en de nergens meer verkrijgbare bundel verhalen In deze prachtige grimmige
wereld. Platonovs stijl geeft een intrigerende mengeling van uiterst beknopte, maar
doeltreffende naturalistische beschrijving met trefzekere typering van de menselijke
verhoudingen onder het nieuwe Rusland van na de Revolutie. Lyriek, satire en een
groot mededogen met de grimmige, barbaarse wereld die mensen overal ter wereld
om zich heen scheppen. Tsjevengoer vormde voor 1988 weer zo'n verlate
kennismaking met een groot Russisch schrijver. Het maakt een heel jaar goed.
Het tweede boek kocht ik per ongeluk uit belangstelling voor het ontwerpen van
gezelschapsspelletjes: Finite and Infinite Games (Ballantine Books, f 15,65) van de
Amerikaanse schrijver James Carse. Het bleek een verrukkelijk filosofisch boekje
te zijn over het verschil tussen twee soorten spellen die mensen met elkaar spelen:
het spel om macht, bezit, rijkdom, seks, eer en goede naam (de eindige spellen, waar
steeds een winnaar en een verliezer moeten zijn) tegenover het spel waarvan de regels
tijdens het spelen kunnen veranderen en waarvan het doel slechts is het spel - desnoods
eeuwig - door te blijven spelen. Een echte, hechte vriendschap is een mooi voorbeeld
van zo'n oneindig spel. Op basis van dit eenvoudige verschil in soorten spellen
ontwikkelt Carse een originele visie, waarbij onze cultuuropvatting, de eigendom,
de economie, de politiek, het onderwijs, de seksuele betrekking aan een verrassende
en frisse kritiek worden onderworpen. Een voorbeeld: ‘To be prepared against surprise
is to be trained. To be prepared for surprise is to be educated.’ Ik was aangenaam
verrast. Een soortgelijk leesplezier gaf het onlangs vertaalde boekje van Georges
Roditi De geest van volmaaktheid (De Haan, f 19,90), dat eenzelfde lichtvoetige,
maar bruikbare levensinstelling aanprijst.
Als derde boek kies ik dit jaar onomwonden voor een heuse dissertatie De retoriek
in het recht van W.J. Witteveen (W.E.J. Tjeenk Willink, f 72,50). Bij al het verplichte
leeswerk dat ik in een heel academisch jaar moet verrichten, is het een verademing
weer eens een echt leerzaam en erudiet boek te mogen lezen. De toepassing van de
klassieke en moderne retori-
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ca en literaire tekstanalyse op de doodernstige en sufgeanalyseerde onderwerpen
‘democratie’ en ‘ministeriële verantwoordelijkheid’ geven nog hoop op vernieuwende
ideeën in onze universiteiten. Zal het nieuwe aio-proefschriftentijdperk ooit nog eens
zo'n leesbaar geschrift opleveren?

Mels de Jong
De boeken die er dit jaar werkelijk uitsprongen waren voor mij:
1 De brieven van Belle van Zuylen: Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid
(G.A. van Oorschot, f 55,-).
2 Neuropsychology, van Patricia Churchland. Weliswaar een wetenschappelijk
boek waarin het netelige lichaam/geestprobleem weer eens aan de orde wordt
gesteld, maar de schrijfster beschikt over een zo voortreffelijke stijl en ze weet
zo uitdagend te formuleren, dat er toch ook veel leesplezier te beleven valt
(MIT-Press, f 98,50).
3 Door gevaarlijke gekken omringd, van W.F. Hermans. Eens te meer blijkt
Hermans op eenzame hoogte te staan in de Nederlandse letteren. Zijn positie
lijkt alleen te vergelijken met die van Multatuli in de vorige eeuw (De Bezige
Bij, f 45,-).
4 Autobiografisch profiel, van Italo Svevo. Een kijkje in het dagelijks leven van
de grote Italiaan, met als hoogtepunt de brieven aan zijn vrouw Livia (De
Arbeiderspers, f 49,50).

Jacques Kruithof
Dit jaar rustte er een bijzondere zegen op de letter F. Om te beginnen de fabelachtige
poëzie van Hans Faverey in de bundel Tegen het vergeten (De Bezige Bij, f 17,50),
als altijd een ovatie waard. Vervolgens van de Franse filosoof Alain Finkielkraut in
vertaling De ondergang van het denken, een studie waar veel op af te dingen valt,
maar die die nog veel aanvechtbaarder eigentijdse fenomenen fulminerend aan de
orde stelt (Contact, f 22,90). En dan van de oude meester Gustave Flaubert eindelijk
in het Nederlands het fameuze Bouvard et Pécuchet, over de domheid van de vorige
eeuw (De Arbeiderspers, f 49,50). Het zou ten slotte een raar gezicht zijn als ik hier
niet even melding maakte van dat magistrale boek over soortgelijke menselijke
mankementen rond de eeuwwisseling: het eerste deel van de vertaling van Robert
Musils meesterwek De man zonder eigenschappen (Meulenhoff, f 49,50), waarvan
nu iedereen het formaat ter harte kan nemen, al zal ook al dit moois wel niet helpen
tegen het steil hellend vlak waarop de middelmatige geest zich zo gaarne begeeft.
En verder heb ik veel vergeten.

Theo Capel
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In 1988 leek de rijstebrijberg dikker dan in voorgaande jaren, maar stevig doorlezen
bracht toch ook de beloofde leuke misdaadboeken. Van de drie beste boeken waren
er twee een echte verrassing. Een van de drie vormde een bevestiging. Dat was At
Close Quarters van Gerald Seymour (Fontana, f 18,75), in het Nederlands vertaald
als Oog om oog (De Boekerij, f 19,90). Seymour schrijft graag en goed over de
eenling die door omstandigheden boven zichzelf uitgroeit. Dit keer gebeurt dat tijdens
een spannende klopjacht op een terrorist in de Beka-vallei in Libanon. De verrassingen
waren Only the Dead Know Brooklyn van Thomas Boyle (Coronet, f 14,90) en Manila
Bay van William Marshall (Penguin, f 17,50). Het zijn allebei krankzinnige avonturen
vol kleurrijke figuren en met hoofdpersonen die desondanks hun hoofd boven water
weten te houden.
Buiten het misdaadboek om genoot ik het meest van Alles warm van Johannes
van Dam (Bzztôh, f 24,50), een alfabetisch gerangschikte bundel over het genot van
eten, heel aardig geïllustreerd door Joost Swarte. Lees vooral het titelverhaal over
kroketten en het verhaal over konijn, het enige huisdier dat je op je vakantie rustig
thuis achter kunt laten. In de vrieskist.

Ed Schilders
Het heeft honderdvijfenveertig jaar geduurd, maar dit jaar verscheen het dan toch,
een waardig vervolg en supplement op Brillat-Savarins Physiologie du goût: Barbara
Ketcham Wheatons De smaak van het verleden (Bert Bakker, f 45,-). Over eten,
koken, feesten, en alles wat daarbij komt kijken, van de middeleeuwen tot 1789. Een
boek dat niet in de laatste plaats aanbevolen zij om de recepten: Portugese sinaasappels
in caramel, kalfsbrood.
Waar Barbara Ketcham Wheaton met schrijven ophield, in 1789, begon Olivier
Blanc. De laatste brief (Sijthoff, f 34,50) bevat brieven die geschreven werden vlak
voordat de afzenders naar de guillotine gingen om te sterven. De brieven zijn
aangrijpend en werpen een macaber licht op de revolutie waarvan volgend jaar de
tweehonderdste verjaardag gevierd wordt. Een zekere Gorneu schreef vanuit het
cachot: ‘Ik verlang dat mijn vader deze brief bewaart voor zijn nakomelingen om
hen eraan te herinneren dat ik heb bestaan en omkwam op het schavot als slachtoffer
van mijn mening.’ Bijna tweehonderd jaar later heeft Olivier Blanc recht gedaan aan
dit verlangen om het onrecht niet te vergeten: de bittere smaak van het verleden.
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Rob Schouten
Koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar! Daarom een vaderlandslievend lijstje.
Verreweg het beste Nederlandse proza las ik in Het leven uit een dag van A.F.Th.
van der Heijden (Querido, f 15,-), al spat het boek tegen het einde een beetje uit
elkaar. Niet mis, door een eigenzinnig mengsel van authenticiteit en bevlogenheid
vond ik ook Het pepertuum mobile van de liefde door Renate Dorrestein (Contact, f
24,90).
Van grootse nieuwe poëzie was, ondanks gepruttel en gemor allerwegen, nog niet
veel sprake. Op het nippertje verscheen nog Willem Jan Ottens Na de nachttrein
(Querido, f 25,-), mooi maar natuurlijk niet omwentelend.
Cyrille Offermans verzamelde voer voor het cultuurfilosoofje in mij in zijn strenge,
belezen essaybundel Niemand ontkomt (De Bezige Bij, f 34,50). En met kop en
schouders stak Wim Hazeus biografie van Gerrit Achterberg (De Arbeiderspers, f
69,50) uit tussen andere biografieën, vooral door het onthullende karakter - niet een
van de geringste attracties van dit genre.
Uit (en overigens ook ín) het buitenland las ik ademloos The Diaries of Joe Orton,
geredigeerd door John Lahr (Penguin, f 22,95) en de biografie John Berryman and
the Thirties door E.M. Halliday (University of Massachusetts Press, f 32,75) een
treffend, soms hilarisch verslag over vooroorlogs studentenleven in de States. Halliday
tegen Berryman over een erectie tijdens het dansen: ‘Should I kind of pull away or
what?’ ‘Hell no,’ said John, ‘Hold it right in there.’

R. Ferdinandusse
De nieuwe Dick Francis The Edge verdient geen schoonheidsprijs, de nieuwe Ruth
Rendell The Veiled One komt niet echt van de grond, de nieuwe Vachs Blue Belle
is oudnieuw, de nieuwe Deighton Hook is nóg eens het begin van een trilogie. Het
aantal nieuwe Nederlandse thrillers viel tegen. Jef Geeraerts verdient met Zand de
ereprijs. Redelijke intrige, met smaak en macht opgeschreven, dus veel leesplezier:
politieduo Vincke en Verstuyft brengt Belgisch vernuft in Texas en Florida (Manteau,
f 29,90).
Boeiend: Gerald Clarkes grote biografie Capote, 630 pagina's met alles wat Capote
over zichzelf kwijt wou, aangevuld door honderden om hem heen, een relaas van
soms kippevel oproepend venijn en wraak (Simon and Schuster, f 54,50).
Elia Kazan. A Life (Knopf, f 61,30). Een kwaaie biografie, 825 pagina's woede en
bekentenissen van de regisseur, die bewust de vrouwen van al zijn vrienden versierde,
en zijn vroegere communistische-celvrienden voor een Congrescommissie verklikte.
Tussen de regels zijn de afgronden zichtbaar.
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Jan Fontijn
Omsingeld. Notities van een belegerde van Lidia Ginzburg (Pegasus, f 19,90) was
een van mijn favoriete boeken. Het bevat het geconcentreerde verslag van het beleg
van Leningrad door de Duitsers in de laatste oorlog. Alle sensatie is vermeden. Met
veel oog voor kleine navrante details worden op een beheerste manier de
verschrikkingen beschreven. Ik bewonder de beknopte, afstandelijke maar geladen
stijl. Op onnavolgbare wijze weet Ginzburg deze ‘novelle’ - Kees Verheul wijst daar
in zijn uitstekend nawoord terecht op - te maken tot een analyse van de sociale band
van de intellectueel met de samenleving.
Erg blij was ik met het verschijnen van de tweede vermeerderde druk van
Liefdesgedichten, heilige sonnetten en preken van de zeventiende-eeuwse dichter
John Donne in de prachtige vertaling van Jan Eijkelboom (De Arbeiderspers, f 29,50).
De eerste druk, in de jaren vijftig gepubliceerd, is door iemand uit mijn boekenkast
gestolen. Hij heeft het boekje nooit willen teruggeven. Jarenlang heb ik vergeefs
geprobeerd een ander exemplaar te krijgen, maar nu met deze herdruk is alles weer
goed. In de concentratie van stijl en de fraaie combinatie van natuurlijkheid en
kunstmatigheid doet John Donne aan Ginzburg denken.
Esthetische distantie en natuurlijkheid is ook kenmerkend voor de stijl van Flaubert.
En aan die stijl wordt nauwelijks afbreuk gedaan in de voortreffelijke vertalingen
van Hans van Pinxteren. Na de vertalingen van Salammbô en Madame Bovary is er
nu die van de Trois contes (Drie vertellingen), zeer verzorgd door Veen uitgegeven.
Vooral het verhaal ‘Un coeur simple’ bewonder ik, een wonderlijke combinatie van
betrokkenheid en ironie. Flaubert is een schrijver die er terecht van uitgaat dat een
schrijver, om gevoelens optimaal onder woorden te brengen, zijn eigen gevoelens
moet wegcijferen.

Mariëtte Haveman
Als het gaat om de beste boeken, ben ik nog steeds niet door de klassieke
meesterwerken heen. Om te lezen: Middlemarch van George Eliot. Om te bekijken:
Degas (Editions de La Réunion des Musées Nationaux,
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f 125,-), met prachtige reprodukties en een rustige informatieve tekst. Op het gebied
van de fotografie verschijnen gelukkig ook nog regelmatig boeken die je met plezier
kunt bekijken. Helaas zijn ze allemaal wel duur. Twee klassieken: Elliott Erwitt.
Personal Exposures (Norton, f 140,-; er is een deeltje van verschenen in de serie
‘Photo-Poche’, f 17,90) en Garry Winogrand (The Museum of Modern Art, f 110,-),
en een grote ontdekking, althans voor mij: de Engelsman Chris Killip met het boek
In Flagrante (Secker & Warburg, f 44,-), foto's van het leven in en rond het
industriestadje Newcastle on Tyne. Zelden waren foto's over een miezerig leven zelf
zo weinig miezerig, en zo droef en ontroerend. Ook Stefan Themerson, De
hoofdinspecteur en de ultra-intelligente machine (De Bezige Bij, f 27,50) las ik voor
het eerst en vond ik prachtig. Niet zozeer vanwege het idee van zo'n machine, als
wel vanwege alles wat je er wél (kennis van hoe de dingen zijn) en níet (filosofische
roddel) in moet stoppen.

Bas Heijne
1. Jeanette Winterson, The Passion (Penguin, f 22,95, Nederlandse vertaling Passie,
Bert Bakker f 28,70)
2. Bruce Chatwin, Utz (Cape, f 44,-)
3. Gerald Clarke, Capote; A Biography, (Hamish Hamilton, f 53,20)

Cees Wiebes
Op het gebied van non-fictie was 1988 een mager jaar met geen echte uitschieters.
Het leukste was Tom Gervasi, Soviet Military Power; The Pentagon's Propaganda
Document, Annotated and Corrected (Vintage Books, f 37,50). Een scherp maar ook
geestig doorprikken van de propaganda van het Pentagon over de militaire kracht
van de Sovjetunie. Boeiend en handig was Thomas Powers & Ruthven Tremain met
Total War. What it is, how it got that way (Morrow & Company, f 40,15). Een
prachtige verzameling korte en krachtige uitspraken en anekdotes over de
wapenwedloop. Alleen een beetje aan de dure kant. Ten slotte vond ik Charles Higham
met zijn The Duchess of Windsor. The Secret Life (McGraw-Hill, f 49,20) een knappe
reconstructie van het leven van de echtgenote van de bijna-koning van
Groot-Brittannië. Vooral hun geheime contacten met de nazi's voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog worden heel helder uit de doeken gedaan.

Wim Vogel
Het beste Nederlandse literaire boek van dit jaar werd niet A.F.Th. van der Heijdens
wel aangekondigde maar nog net niet verschenen roman Advocaat van de hanen,
maar Het leven uit een dag (Querido, f 15,-). Een liefdesroman waarin de intensiteit
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van het ogenblik het wint van de monotone eeuwigheid. Niettemin verzoende het
boek mij met mijn eentonigheid: gelukkig is er de herhaling, goddank ben ik geen
eendagsvlieg.
Mooi vind ik de derde roman van Tip Marugg, De morgen loeit weer aan (De
Bezige Bij, f 24,50). In prachtige beelden overpeinst een man eigen falen en de
ondergang van het Zuidamerikaanse continent.
Ik houd van het bezwerende en pathetische proza van Jeroen Brouwers. De
zondvloed (De Arbeiderspers, f 49,50) vind ik een indrukwekkende prestatie. Geen
ironie, geen understatements, wel een ingenieuze structuur, een grote betrokkenheid
en altijd die lichtronkende, suggestieve taal.

Maarten Doorman
Wat een schrik; ik blijk de actualiteit niet op de voet te volgen. Nu moet ik het hebben
van de goedkope herdrukken die de laatste jaren in overvloed verschijnen. (Een
mooie ontwikkeling.)
1. Meneer Visser's Hellevaart, Simon Vestdijk (Nijgh & Van Ditmar, f 15,-). Een
prachtige pastiche van Ulysses. Dublin verschrompelt tot Vestdijks Lahringen.
Een fraai portret van de rancune-mens Visser, vol Joyceaanse taalgrappen. Let
wel: geschreven in 1934. Wie had er in dit duffe land toen ook maar van Joyce
gehoord?
2. Dood op krediet, Louis-Ferdinand Céline (Meulenhoff Pocket Editie, f 18,90).
Misschien had Céline aan het eind wat in moeten binden, maar dit
mitrailleurproza in de schitterende vertaling van Frans van Woerden blijft toch
indrukwekkend.
3. Herinneringen aan het onbekende, Rutger Kopland (Van Oorschot, f 14,90).
Toch maar Kopland. Vanwege sommige regels (zoals altijd). Bijvoorbeeld over
dat moeizame liefhebben ‘met dat doelloze// van vogels die er van lijken/ te
houden in regen en wind/ te blijven rondhangen/ boven het land.’

Frans de Rover
Er was veel ‘dood’ in wat ik las dit jaar, en die dood waar ik het hier over heb, is er
niet een op grond van leeftijd of anciënniteit. Aids. Het meest indrukwekkende
document (want literatuur, dat wil zeggen fictie is het helaas niet) dat mij in lees-tijd
een week kostte, maar me in leef-tijd nog steeds bezighoudt, was And The Band
Played On van de Amerikaan Randy Shilts (Penguin, f 40,-). Een
voorbeelddocumentaire: tegen de achtergrond van een overvloed aan politieke en
wetenschappelijke informatie krijgen enkele unieke gevallen van aidspatiënten
aangrijpend reliëf. Wanneer er zoiets als het ‘mooiste’ aidsverhaal zou bestaan, dan
geef ik het openingsverhaal ‘Some Of These Days’ uit de nieuwe bundel van James
Purdy The Candles Of Your Eyes (Uitgever Peter Owen, Londen, f 48,40) een hoge
notering. De hele bundel is trouwens het zoveelste bewijs van een superieur
schrijverschap; ik ken geen andere auteur die als Purdy in staat is in enkele zinnen
(of beter: in enkele niet-geschreven zinnen) personages en situaties zo
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alomtegenwoordig op te roepen. Toen de tijden nog vrolijk waren, schreef Klaus
Mann op achttienjarige leeftijd zijn debuut Der fromme Tanz (Rowohlt, 1924): een
ontwapenende en aandoenlijke zedenschets van de (letterlijk) ‘gay twenties’ in
decadent Berlijn. De schettermuziek in de ‘Cabarets’ speelde door, maar onweer
hing al in de lucht.
■

Voorheen de koloniën

De Vietnam-oorlog en alles wat daarop volgde was een postkoloniaal proces. James
Fenton beschreef de reizen die hij door Vietnam en aangrenzende landen maakte
gedurende de oorlog en daarna. Zijn All the wrong places, adrift in the politics of
Asia (Viking, f 57,25) is het resultaat, maar goed is het niet. Te veel ego, te weinig
uitleg en de compositie niet goed in balans.
Zoals de oorlog in Vietnam veel trekken had van een burgeroorlog, zo ook die in
Korea (1950-1953). Dat schrijven Jon Halliday en Bruce Cumings in Korea, the
unknown war (Viking, import Penguin Books, f 65,65). De auteurs maakten
oorspronkelijk een televisieserie voor Thames-TV in Engeland en bewerkten het
materiaal tot een boek dat een uitstekende documentaire is, met simpele, genuanceerde
tekst en veel foto's. Vooral de verwevenheid van binnen- en buitenlandse belangen
in deze oorlog wordt eruit duidelijk.
Van hoog niveau en eenzame klasse is Bring Larks And Heroes (Penguin, f
22,95) van de Australiër Thomas Keneally, een historische roman die zich rond 1790
afspeelt in een Britse strafkolonie in, laten we zeggen, Australië. Prachtig en compact
geschreven; intelligent, gevoelig en wijs van toon; spannend, erudiet en
religieus-filosofisch overtuigend. Een zeldzaam boek van een briljant schrijver en
denker.
De Britten in India zijn het favoriete onderwerp van een van de handigste en
verstandigste journalisten van Engeland: Charles Allen. Behalve een voortreffelijk
interviewer die Britse kolonialen treffend doorzaagt over hun manier van leven
daarginder, schrijft hij ook historische studies. Nieuw is The Soldier of the Company,
life of an Indian Ensign 1833-43 (Michael Joseph, f 70,-). Het boek is een ingekorte
en toegelichte uitgave van het dagboek van een jong officier in Brits-Indië; het is
interessant en het ziet er bovendien prachtig uit.
Er is een groeiende belangstelling voor het lot van inheemse en uitheemse vrouwen
in de koloniën. Daar sluit Below the Peacock Fan, First Ladies of the Raj fraai op
aan. Marian Fowler beschrijft in een goed toegankelijke historische studie de levens
van Emily Eden, Charlotte Canning, Edith Lytton en Mary Curzon. Al deze dames
waren door bloed of huwelijk geparenteerd aan gouverneurs-generaal van Brits-Indië.
De studie van Fowler laat het verschil zien met de bevindingen van Jane Gelman
Taylor die in Smeltkroes Batavia de dames van de Nederlands-Indische
gouverneurs-generaal onder handen nam. Verschil nummer een: die van de Engelsen
waren altijd blank. Die van de Nederlands-Indische meest kleurling. (Penguin Books,
f 25,50)
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Dezer dagen verschijnt bij uitgeverij Van Wijnen te Franeker onder de titel In
deze halve gevangenis het oorlogsdagboek van Leo Jansen, een hoge ambtenaar en
collaborateur van de Japanners op Java (f 42,50), We komen er in VN op terug, maar
dat duurt nog even. Maar de lezer kan alvast noteren dat dit een heel bijzonder boek
is, vol openhartig racisme en met lange redeneringen over de vraag of blanken
superieur zijn. Daarnaast biedt het een diepe blik in de ziel van een man die zichzelf
niet vindt deugen. En daarnaast weer is het een rijke documentaire over dagelijks
leven in bezet Indië.
En dan twee hier ten onrechte nooit eerder genoemde titels. De eerste is Ambon
of Belanda, een studie over de Molukkers in Woerden. De plaats Woerden was de
enige gemeente in Nederland waar Molukkers na opheffing van het tijdelijke kamp
niet in een woonoord bij elkaar werden geplaatst, maar zich verspreidden over de
gemeente. Nico van Wijk schreef hun geschiedenis, en iedere bestudeerder van
gettoproblematiek moet die lezen. Het boek is uitgave nummer 19 van het Centrum
Onderzoek Maatschappelijke Tegenstellingen. (Bestellen: 071-273845. f 17,50)
De grootste schande van de rubriek Voorheen de koloniën die deze week in deze
vorm voor het laatst verschijnt is de verwaarlozing van Deel 2 van De Koninklijke
Marine in de Tweede Wereldoorlog van dr. Ph.M. Bosscher. Hoewel nog niet lang
geleden gepubliceerd, geldt De Koninklijke Marine in oorlogstijd al als het
standaardwerk over de vraag waarom de marine in Indië moest falen. Tekort aan
materiaal, helaas veel matig bruikbare en onbruikbare officieren, tekort aan
oorlogservaring en ook veel ‘kleinmenselijks en beschamends’ zoals Bosscher met
spijt constateert. Hij oordeelt genuanceerd over omstreden vragen, met name waar
het admiraal Helfrich aangaat, en zijn oordeel over de slag op de Javazee is niet
alleen nieuw, maar ook onontkoombaar triest. Het siert de marine - Bosscher is
kapitein-luitenant ter zee - dat ze haar mensen tijd en vrijheid geeft zo diepgaand en
kritisch over haar eigen geschiedenis te schrijven (Van Wijnen, voorheen Wever,
Franeker, f 79,50). Met wie zouden we deze rubriek beter kunnen afsluiten dan met
de Indonesische romanschrijver Pramoedya Ananta Toer? Hij is niet alleen de
beroemdste, maar ook de meest erudiete auteur die vanuit het Indonesisch in het
Nederlands is vertaald, hij heeft bovendien zojuist zijn magnum opus gepubliceerd.
Deel vier van zijn tetralogie over het kolonialisme in de eerste twee decennia van
deze eeuw is verschenen: Het glazen huis. Wie het boek openslaat, ziet vanaf de
eerste zin dat Pramoedya nu ook zijn vorm in de roman heeft gevonden. Lieten de
eerste drie delen compositorisch soms te wensen over en excelleerde hij vooral in
het korte verhaal, met dit deel vier is alle twijfel verdwenen. De intrige is even simpel
als gruwelijk: Jacques Pangemanant krijgt als ‘inlands’ politieman opdracht de
opstandige politieke leider, de Javaan Minke, het leven onmogelijk te maken en de
nationalistische beweging te vernietigen. Van een landgenoot in koloniale dienst
verwordt hij tot een collaborateur van het intimiderende Nederlands-imperialistisch
regime. Zo verandert de politiek een mens van karakter. De vertaling van Henk Maier
laat, voor zover de buitenlander dat beoordelen kan, niets te wensen over
(Wereldvenster/Manus Amici/Novib, f 29,50). De Indonesische regering heeft verkoop
van het boek inmiddels verboden. Een treuriger parallel aan het einde van deze rubriek
over kolonialisme en postkolonialisme had alleen Pramoedya zelf kunnen verzinnen.
TESSEL POLLMANN
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Behoedzaam manoeuvreren en zo nodig retoucheren
Charles Dickens was een voorbeeldig Victoriaan

Dickens tijdens een van zijn voorlezingen, 1861 Rechts een illustratie uit ‘Nicholas Nickleby’ door
Cruikshank Onder Dickens' vrouw Kate

Dickens. A Biography door Fred Kaplan Uitgever William Morrow &
Co., 607 p., f 64,60 Importeur Van Ditmar
Atte Jongstra
Biografieën hebben vaak een polemische ondertoon. De extreemste voorbeelden van
biografische polemiek vinden we in ons land vooral in de Multatuli-literatuur. Tal
van levensbeschrijvers hebben aan de hand van Multatuli's ‘uitmiddelpuntige’
overtuigingen en levenswandel geprobeerd hun eigen morele waarden te propageren,
anderen reageerden daarop met felle apologetische werken: de twisten duurden voort
tot in 1979 Paul van 't Veers onpartijdige en respectabele Het leven van Multatuli
verscheen. Het mooie van dat boek is dat Van 't Veer zonder er naar mijn gevoel één
te breken over de eieren van de Lebakdiscussie wist te lopen en een overtuigende,
samenvattende visie op Douwes Dekkers Indische loopbaan wist te geven. En verder
zie je hem al schrijvend de geschiedenis van zijn hoofdpersoon ‘ontwikkelen’ in de
maatschappelijk-sociale context van diens tijd. Vooral het laatste maakt Het leven
van Multatuli tot een spannend boek. Helaas stierf Paul van 't Veer te vroeg: verder
dan 1860 is hij niet gekomen. Zou hij de definitieve Multatuli-biografie hebben
geschreven?
De term ‘definitieve biografie’ lijkt in eerste instantie vooral uitgevers te dienen
voor aanprijzingen op de achterflap. Het is immers niet te hopen dat het leven van
bijvoorbeeld een schrijver voor de eeuwigheid vast komt te liggen in de formuleringen
van één biograaf. Elke tijd heeft een eigen invalshoek, en als een schrijver bij het
publiek leeft (zoals Multatuli nog steeds doet) zullen er biografieën blijven
verschijnen. Net als de roman is ook de biografie zeer geschikt om opvattingen over
het bestaan in het algemeen en het leven van het onderwerp in het bijzonder te
demonstreren. Natuurlijk moet de biograaf zich in de eerste aanleg ondergeschikt
aan zijn onderwerp maken, maar tijdens het schrijven moet zich een persoonlijke
toon, een eigen visie ontwikkelen. Hoe nuttig het werk ook is dat bijvoorbeeld Wim
Hazeu in zijn recente Achterberg-biografie heeft gedaan: hij kwam niet verder dan
knechtenwerk. Hoeveel materiaal Wam de Moor ook in zijn Van Oudshoorn-boek
bijeen heeft gebracht: het blijft het resultaat van de inspanningen van een
literatuurboekhouder. De romanschrijver, die de biograaf óók moet zijn, ontbreekt
bij Hazeu en De Moor. Materiaal verzamelen is zinvol werk, maar ik zie meer uit

Vrij Nederland. Boekenbijlage 1988

naar persoonlijk en dwars geschreven biografieën: zo wacht ik met spanning op de
Multatuli-biografie die de polemist Hugo Brandt Corstius heeft beloofd.

Ook de biografische traditie rond Charles Dickens (1812-1870) kent vele uitersten:
hij is afgeschilderd als satiricus en vrouwenhater, als traumatisch levend mens, als
schoolvoorbeeld van ‘toegepaste christelijkheid’, als een neurotisch en hoogst
onaangenaam sentimentalist en als sociaal hervormer met een neiging naar
marxistische ideeën, terwijl Dickens door een grote groep lezers nog altijd wordt
geassocieerd met de gezelligheid van huis en haard, warme hartelijkheid en Kerstmis.
Al in de jaren 1872-1874 verscheen de eerste biografie over Charles Dickens,
geschreven door de literatuurcriticus, journalist en ‘man of letters’ John Forster.
Forsters lijvige beschrijving van Dickens' leven en werken was niet zijn eerste
biografie (eerder publiceerde hij boeken over Goldsmith [1848], Eliot [1864] en
Landor [1869]), maar over geen enkel onderwerp heeft hij met zoveel liefde en
toewijding geschreven als over zijn levenslange vriend Dickens. Zijn Life of Charles
Dickens houdt het midden tussen een brieveneditie en een hagiografie en is, gemeten
aan moderne opvattingen over de literaire biografie, bepaald geen meesterwerk. Maar
het bevat een schat aan (inside-)informatie en is nog steeds adembenemende,
persoonlijke lectuur.
In haar in 1945 verschenen biografie erkende Una Pope-Hennessey dat zij
schatplichtig was aan Forster, wat iedere Dickens-biograaf is. Ze noemt zijn boek
‘a masterpiece of Victorian biography’, en ‘the first and greatest book on Charles
Dickens’. Het feit dat Forster in zijn partijdigheid vlekjes wegpoetste en kreukels
gladstreek, compromitterende personen en situaties wegliet, doet voor haar niets af
aan de waarde van zijn arbeid. Pope-Hennessey liet zelf het retoucheerpenseel
onberoerd, maar zij schreef dan ook niet een ‘Victorian biography’. Ook Fred Kaplan
doet dat in zijn nieuwe beschrijving van leven en werken van Charles Dickens niet:
de moeilijke kanten van Dickens' karakter worden door hem ruimschoots belicht.

Verbrande correspondentie
Kaplan opent zijn biografie met een schitterende scène, die de biograaf als
romanschrijver aan het werk laat zien: ‘Op een uitgelezen septemberdag in 1860
verbrandde Charles Dickens “de opeengehoopte brieven en papieren van twintig
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jaar”. De vlammen op het veld achter zijn huis op Gad's Hill laaiden hoog op in het
zonlicht.’ In één passage heeft de biograaf daarmee de beperkingen van zijn materiaal
geschetst én de introductie gegeven van het Victoriaanse karakter dat Dickens was.
Ook latere schrijvers hebben hun correspondentie wel verbrand, maar Kaplan weet
het in de loop van zijn boek overtuigend te associëren met de ‘retoucheerbehoefte’
van de Victorianen. En dat die behoefte in Dickens' geval sterk moet zijn geweest,
laat de lijst met correspondenten zien van wie hij de ontvangen epistels in rook deed
opgaan, in 1860 moet hij het belang van hun schrijverschap hebben ingezien: Carlyle,
Thackeray, Tennyson, Ainsworth, Forster, Collins, Hunt, et cetera. Bij de vernietiging
van al dit kostbare materiaal valt het als biograaf niet mee je onderwerp niet te gaan
haten. Ook Kaplans laatste zin zou een roman kunnen besluiten. Hij heeft Dickens'
begrafenis beschreven, waarbij de dominee tot slot aan Forster die, na dit al lange
tijd voor zijn vriend Dickens te hebben gedaan ook nu de formaliteiten had geregeld,
vraagt of het graf al gesloten kan worden. ‘Yes...,’ antwoordt Forster, ‘now my work
is over and you may do what you like.’ Een mooie afsluiting, maar ook een
merkwaardige: Forster zou de twee jaar daarop nog dag in dag uit aan Dickens
‘werken’.
Fred Kaplan vertoont in Charles Dickens. A Biography vergeleken bij de eerste
en laatste passages opvallend weinig trekken van de ‘romanschrijvende biograaf’.
Zijn biografie is een dor en droog, weinig persoonlijk geschreven boek waarin ik
elke (eventueel polemische) aandacht voor eerdere biografen miste. Una
Pope-Hennesseys Dickens-boek wordt bijvoorbeeld nergens genoemd.
Kaplans eruditie is vooral terug te vinden in zijn notenapparaat, verwijzingen naar
eerder verschenen Dickens-literatuur treffen we in zijn tekst nauwelijks aan. Hierdoor
is het belang van John Forster, Dickens' eerste biograaf, nogal onderbelicht. Het lijkt
wel of Kaplan zich bewust buiten de tekst heeft willen houden in het streven naar
een zo ‘objectief’ mogelijke biografie. Toch zijn de passages waar zijn persoonlijke
belangstelling blijkt het
[Vervolg op pagina 18]
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Tijdschrift
Het meest verrassende gedeelte van de Cobra-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam vond ik de zijbeuk met de vele onbekende Deense schilderijen en
objecten. In Jong Holland 1988/5 breekt Willemijn Stokvis een lans voor het belang
van de Deense bijdrage aan Cobra. Dit nummer van Jong Holland is geheel gewijd
aan deze internationale groep experimentele kunstenaars en bevat bijdragen van drie
uitermate ter zake kundige acteurs. Gastredacteur Graham Birtwistle schreef een
proefschrift over de kunsttheorie van Asger Jorn, Willemijn Stokvis promoveerde
op de Cobra-beweging en Peter Shield schreef een dissertatie over de kunst in
Denemarken van deze eeuw. Birtwistle had gerust zo onbescheiden kunnen zijn om
het nummer te openen met zijn bijdrage, want hij schrijft het meest helder en
overzichtelijk. Dat het nu veertig jaar geleden is dat Cobra begon, kan niemand
ontgaan zijn door de televisieprogramma's, tentoonstellingen en zelfs de prachtige
postzegels gewijd aan de vrolijke baanbrekende schilderijen. De vraag naar de
betekenis van Cobra blijkt, ondanks al deze hernieuwde aandacht, nog steeds moeilijk
te beantwoorden. Lange tijd was Stokvis met haar proefschrift dat in 1974 verscheen
de autoriteit op het gebied van Cobra's historiografie. De eerste publikaties over de
beweging verschenen in 1961 bij een aantal tentoonstellingen over Cobra na tien
jaar. In de landen waarin Cobra zich afspeelde kwam de geschiedschrijving al vrij
snel op gang; Franse, Duitse, Italiaanse en ook Amerikaanse studies verschenen pas
jaren later, schrijft Birtwistle. Achteraf blijkt dat aan verschillende contribuanten
aan Cobra de eer van initiator wordt toegeschreven. Volgens Stokvis ligt de kiem
van de Cobra-beweging in Denemarken en een studie van de Fransman Jean-Clarence
Lambert legt de nadruk op de rol van Christian Dotremont (die overigens de naam
Cobra bedacht). Op zijn beurt zet Dotremont zich weer af tegen Constant
Nieuwenhuys, die zich later samen met Asger Jorn tegen Dotremont keerde. De
kwestie is duidelijk, lijkt me: een groep met zulke sterke individuen kan maar een
paar jaar gezamenlijk naar buiten treden. Constant en Jorn ontkenden achteraf beiden
het hele idee van een Cobra-stijl of een Cobra-esthetiek; het enige echte Cobra zouden
de zogenaamde collectieve schilderijen zijn geweest. Dat veel van de
Cobra-deelnemers nog steeds actief zijn (zie de tentoonstelling waar ook werk van
ná 1951 hangt) maakt de definiëring wat verwarrend. Willemijn Stokvis gaat in haar
bijdrage in op de invloed van Cobra in Italië. Toen Asger Jorn in 1954 naar Italië
verhuisde en daar begon te experimenteren met keramiek, voegden oude
Cobra-vrienden zoals Appel en Corneille zich bij hem. De foto's die in Jong Holland
zijn afgedrukt bij Stokvis' artikel geven een buitengewoon inspirerend en ook
genoeglijk beeld van het gezelschap in Italië. Zij hadden ook allerlei idealistische
plannen. Constant maakte een ontwerp voor een permanent zigeunerkamp, dat het
uitgangspunt vormde voor de maquettes van een stad van de toekomst ‘met een
stedelijk leefmilieu dat in alle opzichten aan de menselijke behoeften voldoet’. In
het zogenaamde experimentele laboratorium in Alba, waar ook Jorn en Constant
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werkten, begon de Italiaan Pinot Gallizio met het schilderen op rollen doek en papier,
een soort lopende-bandschilderijen, die per meter konden worden verkocht. Willem
Sandberg exposeerde in 1960 werk van Gallizio in het Stedelijk Museum in
Amsterdam, vermeldt Stokvis. Italië was dus, nadat de Cobra-groep bewust door
haar leden was beëindigd, lange tijd de plek waarde utopistische en idealistische
ideeën van Cobra doorleefden en nieuwe impulsen gaven aan andere bewegingen.
EVA COSSEE

[Behoedzaam manoeuvreren en zo nodig retoucheren - vervolg]
sterkst. Bijvoorbeeld waar het gaat over Dickens' bevlogen interesse voor het
mesmerisme: Kaplan publiceerde in 1975 de studie Dickens and Mesmerism: The
Hidden Springs of Fiction. Dickens was met de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer
(1734-1815) van mening dat er een kosmische kracht bestaat die de mens door zich
heen kan laten stromen en aan zieken afgeven. Hij praktizeerde een aantal malen
zijn eigen magnetische gaven, in het bijzonder waar het aantrekkelijke vrouwen in
zijn omgeving betrof. Dickens had een niet alleen maar ridderlijke belangstelling
voor vrouwen, maar het heeft lang geduurd voordat hij eraan toe durfde te geven.
Zijn huwelijk met Catherine Hogarth - die door Kaplan als ‘braaf en fantasieloos’
werd afgeschilderd - was buitengewoon slecht, maar de publieke figuur die Dickens
vooral na zijn vele lezingen werd, kon geen compromitterende situaties gebruiken.
Wat men ook in het geheim uitvoerde, de Victoriaanse samenleving had behoefte
aan glad gepenseelde uiterlijke schijn. Dickens heeft zich altijd naar die behoefte
gedragen en zich daarenboven door diezelfde behoefte laten beperken. Pas laat, toen
hij gescheiden van zijn echtgenote leefde, gaf hij toe aan zijn liefde voor de veel
jongere actrice Ellen Ternan.

Meneer Fezziwigs bal (uit ‘A Christmas Carol’), illustratie door John Leech

Sociale rechtvaardigheid
Ook in zijn literaire werk zien we Dickens behoedzaam manoeuvreren. Zo schrijft
Kaplan over Dickens' waarschijnlijk meest bekende werk A Christmas Carol, waarin
ook zijn interesse voor bovennatuurlijke zaken terug is te vinden: ‘Door de tradities
van het bovennatuurlijke uit de Gothic-fictie te moraliseren en te verchristelijken,
creëerde hij een sociale fabel waarin de aard van bovennatuurlijke geesten en demonen
keurig genoeg was om christelijke gelovigen niet te beledigen en los genoeg om
acceptabel te zijn voor onkerkelijken.’ Ook in zijn opvattingen omtrent sociale
rechtvaardigheid is Dickens typerend voor zijn tijd. Hij schilderde in
hartverscheurende taferelen de sociale ellende onder de stedelijke proletariaten, maar
bepleitte geen structurele veranderingen. De mens moest, net als hoofdpersoon
Scrooge in A Christmas Carol, in zijn eigen hart de warmte zoeken en met individuele
liefdadigheid het lot van de behoeftige medemens verzachten. Met zijn literaire werk
wekte Dickens medelijden voor de misdeelden, hij deed een beroep op het hart voor
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een goede gave bij gelegenheid, zonder daarbij de portemonnee al te zwaar aan de
orde te stellen. Dat sprak de lezers aan.
Kaplan illustreert in nog een schitterend verhaal het geretoucheerde mensbeeld
der Victorianen. In 1854 verscheen een rapport over de noordpoolexpeditie van Sir
John Franklin. Niet alleen bleken alle deelnemers de dood te hebben gevonden, ze
hadden deze ook door kannibalisme zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Met
zijn tijdgenoten was ook Dickens diep geschokt. Hij kon niet geloven dat een
respectabel man als Franklin tot dergelijke ‘onmenselijkheden’ in staat was. Hij
werkte zich door ‘een wildernis van boeken’ heen, en schreef twee artikelen getiteld
‘The Lost Arctic Voyagers’, en samen met Wilkie Collins het toneelstuk The Frozen
Deep, waarin ook geen woord over kannibalisme. In hun voorstellingsvermogen was
er geen ruimte voor.
In de passages die Kaplan aan Dickens' omgang met vrouwen wijdt, toont hij zich
een behoedzaam, maar zeer overtuigend psycholoog. We zien Dickens niet alleen
als terughoudend Victoriaans burger opereren, maar vooral als man. Op deze plaatsen
zien we Kaplan als biograaf uit de jaren tachtig van onze eeuw aan het werk: zijn
analyses zouden ondenkbaar zijn geweest vóór de emancipatorische discussies van
de afgelopen decennia. Tegelijkertijd krijgt de Victoriaan Dickens iets van een
tijdgenoot, een levende persoonlijkheid.
De ‘definitieve’ biografie heeft hij echter met Dickens. A Biography niet
geschreven. Gelukkig niet.
■

Best verkocht

VN-top-10 fictie
1. (1)

Dr. Kees van Kooten. Zeven sloten (De
Bezige Bij, f 22,50)

2. (2)

Isabel Allende, Eva Luna
(Wereldbibliotheek, f 29,90)

3. (3)

Adriaan van Dis, Zilver (Meulenhoff, f
24,50)

4. (4)

Harry Mulisch, De elementen (De Bezige
Bij, f 34,50)

5. (7)

Wim de Bie, Schoftentuig (De Harmonie,
f 19,90)

6. (5)

Jan Kuitenbrouwer, Percies! (Bert
Bakker, f 14,90)

7. (6)

Liesbeth den Uyl, Beppie van Vessem
(Veen, f 19,50)

8. (-)

Leo Derksen, Even de hond uitlaten
(Teleboek, f 15,-)
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9. (8)

Jeroen Brouwers, De zondvloed (De
Arbeiderspers, f 49,50)

10. (9)

Roald Dahl, Matilda (De Fontein, f 24,50)

VN-top-10 non-fictie
1. (1)

Snoecks Almanak 1989 (Snoecks
Nederland bv, f 19,75)

2. (3)

Rien Poortvliet/Wil Huygen, Het boek
van Klaas Vaak en het ABC van de slaap
(Kok, f 34,50)

3. (4)

Wim Kan, De dagboeken 1957-1968
(Balans, f 27,50)

4. (6)

Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 13 Bijlage en registers
(Staatsuitgeverij, f 49,90)

5. (2)

De Stijl 1917-1931 (Libris, f 29,90)

6. (5)

Stephen Hawking, Het heelal (Bert
Bakker, f 29,90)

7. (8)

Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal (Aramith,
f 14,90)

8. (-)

Simon Wiesenthal, Geen wraak maar
gerechtigheid (Becht, f 39,50)

9. (9)

Louise L. Hay, Je kunt je leven helen (De
Zaak, f 29,50)

10. (-)

Raymond A. Moody, De tunnel en het
licht (AWB, f 24,90)

Deze top-tien is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van de hierna
genoemde Libris boekhandelaren, volgens het systeem van meting van verkochte
exemplaren per boekhandel. Tussen () de plaats van de vorige weck. Niet in de telling
opgenomen zijn de zgn. ramsjaanbiedingen en stripverhalen.
Almelo; Broekhuis, Grotestraat 21 ■ Alphen aan de Rijn; Haasbeek, v.
Mandersloostraat 19; Haasbeek, Herenhof 80 ■ Amsterdam; Vanderhoef, le van
Swindenstraat 15-17 ■ Apeldoorn; Nawijn & Polak, Marktplein 24 ■ Assen; Iwema,
Ged. Singel 11 ■ Bilthoven; Jongerius, Emmaplein 20 ■ Blerick; Martin Cuypers,
Kloosterstraat 54 ■ Bodegraven; Karssen en Zoon, Wilhelminastraat 1-3 ■ Bussum;
De Bussumse Boekhandel, Vlietlaan 68 ■ Delft; Paagman, Papsouwelselaan 234-236
■ Diemen; Vanderhoef, Claes van Maarssenplein 52 ■ Dordrecht; Vos en Van der
Leer, Sterrenburgplein 129 ■ Eindhoven; Van Pierre, Rechtestraat 62 ■ Emmen;
Gerard Jansen. De Weiert 88 ■ Enkhuizen; Stumpel, Westerstraat 108-110 ■ Geleen;
Spanjaard, Markt 50 ■ Gouda; W. Karssen en Zoon, Kleiweg 39 ■ 's-Gravenhage;
Paagman, Fred. Hendriklaan 217 ■ 's-Gravenzande; Vingerling, Langestraat 88 ■
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Groningen; Boomker, Oude Kijk in 't Jatstraat 19: Standaard Boekhandel,
Zwanestraat 41-43 ■ Haaksbergen; Broekhuis, v. Heydenstraat 5 ■ Haren; Boomker,
Rijksstraatweg 205 ■ Heemskerk; Knijnenberg, Kerkweg 44 ■ Heerenveen; Binnert
Overdiep, Dracht 60 ■ Heerhugowaard; Stumpel, Middenwaard 77 ■ Heerlen;
Winants, Raadhuisstraat 2 ■ Heiloo; Deutekom, Heerenweg 67-69 ■ Hengelo;
Broekhuis, Enschedesestraat 19 ■ 's-Hertogenbosch; Adr. Heinen, Kerkstraat 27 ■
Hilversum; Harkema's Boekhandel, Kerkbrink 35-39 ■ Hoogeveen; C. Pet,
Hoofdstraat 87 ■ Hoogvliet; Voskamp, Binnenban 46-48 ■ Hoorn; Stumpel, Grote
Noord 81-83 ■ Horst (L); Willems, Kerkstraat 3A ■ Huizen; De Groot, Gooierserf
368; De Groot, Havenstraat 4-6 ■ Katwijk aan Zee; De Kler-v.d. Lee, Taatedam
10 ■ Krommenie; Knijnenberg, Zuiderhoofdstraat 64; Laren; Larense Boekhandel,
Naarderstraat 9 ■ Leeuwarden; ‘De Tille’, Ruiterskwartier 173 ■ Leiden; De Kler,
Nieuwe Rijn 45 ■ Leiderdorp; De Kler, Winkelhof 36 ■ Leidschendam; Paagman,
Winkelcentrum Leidsenhage, Kamperfoelie 12-14 ■ Lelystad; Boom, ‘De Gordiaan’,
De Brunte, ‘Lelycentre’ ■ Maastricht; Leiter-Nypels, Wolfstraat 12 ■ Middelburg;
Van Benthem en Jutting, Lange Delft 64 ■ Naaldwijk; Vingerling, Herenstraat 45
■ Nieuwegein; Manschot, Raadstede 50 ■ Nijmegen; Kloosterman, Broerstraat 68
■ Numansdorp; Edel, Voorstraat 21 ■ Oegstgeest; De Kler, Winkelcentrum De
Kempenaerstraat Passage 1-3-5 ■ Oss; Derijks Boeken, Walstraat 8 ■
Oud-Beijerland; Edel, Molendijk 4-6 ■ Rotterdam; Heyink, Bergse Dorpsstraat
35A: van Buul's Boekhandel, Meent 119 ■ Rijswijk; Paagman, H. Ravesteijnplein
42-43 ■ Schagen; Plukker, Gedempte Gracht 73-75 ■ Schiedam; Van Leeuwen,
Broersvest 44 ■ Sittard; Boekhuis Sittard, Limbrichterstraat 49-51 ■ Sneek; Baarda,
Galigapromenade 1-3 ■ Soest; Van de Ven's, Winkelcentrum Hartje Zuid ■
Spijkenisse; Edel, Winkelcentrum ‘Akkerhof’ ■ Venray; Martin Cuypers, Passage
17 ■ Vlaardingen; Den Draak, Veerplein 33-35 ■ Vlissingen; Bikker, Walstraat
94; De Ruiter, P. Krügerstraat 55-57 ■ Voorschoten; De Kler, Voorstraat 1 ■
Wageningen; Vermeer's boekhandel, Hoogstraat 73 ■ Weert; Willems, Markt 13
■ Woerden; Karssen en Zoon, Kruisstraat 4 ■ IJmuiden; Erasmus, Marktplein 33
■ Zoetermeer; Ribberink, Dorpstraat 39 ■ Zwolle; Waanders, Grote Markt 9 ■
Zutphen; Van Someren & Ten Bosch, Turfstraat 19.
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Nieuwe Britse poëzie
In vrij korte tijd zijn er in ons land drie tamelijk ongelijksoortige poëziebloemlezingen
verschenen met daarin gedichten van nieuwe, veelal jonge dichters, en het enige wat
de in de drie bundels gebloemleesden gemeen hebben is het, al dan niet luidruchtige,
verzet tegen de epigonistische uitlopers van de zogeheten hermetische poëzie. In de
poëzie die tegenwoordig geschreven wordt in Groot-Brittannië is er sprake van een
andere tweedeling dan die zich in ons land manifesteert, getuige de inleidende
artikelen in The New British Poetry (Paladin, f 31,60). De bloemlezing, met daarin
werk van vijfentachtig dichters, telt vier afdelingen, te weten die van de respectievelijk
‘zwarte’, ‘feministische’, ‘experimentele’ en tenslotte de ‘allerjongste’ dichters. De
‘Black British Poetry’ in deze bloemlezing kenmerkt zich door een meer of minder
expliciet beleden engagement. Veel zwarte dichters gaan het slang niet uit de weg,
zoals bijvoorbeeld Linton Kwesi Johnson in zijn gedicht ‘Reggae fi dada’ (reggae
for daddy):
galang dada
galang gwaan yaw sah
yu nevah ad noh life fi live
jus di wan life fi give

Als je het zwarte slang van de meeste dichters hebt ontcijferd, vallen de felle, directe
regels op die helaas van weinig poëtisch raffinement getuigen. Hetzelfde gebrek aan
raffinement, maar dan rampzalig uitvergroot, treft men aan bij de feministische poëzie
in The New British Poetry. Dogmatisch en tenenkrullend strooien de damesdichters
hun strijdbare regels rond waarin ze zich teweerstellen tegen zo'n beetje de hele
wereld die in hun ogen ‘fallocratic’ is; het leidt allemaal tot desastreuze regels die
niet verder komen dan bijvoorbeeld de ongetwijfeld urgente mededeling dat ‘the
message of women’ bestaat uit ‘love’, zoals Jeni Couzin verkondigt in haar gedicht
‘The message’. En Engeland herbergt toch wel degelijk heel wat interessante
dichteressen, dat bewijzen tenminste de twee laatste afdelingen met ‘experimentelen’
en ‘allerjongsten’. In deze afdelingen vindt men naast werk van oudgedienden als
Roy Fisher en Tom Raworth ook uiterst rebellerende gedichten van Kelvin Corcoran,
Geraldine Monk en Denise Riley, bij wie ik de meest afgemeten beginregels uit de
bloemlezing vond: ‘The heart does hurt/And that's no metaphor.’ De
‘neo-experimentele’ poëzie van Groot-Brittannië is het opgewekte antwoord op de
kalme, zachtaardige, parlando-anekdotiek die daar, in navolging van dichters als
Thomas Hardy en Philip Larkin, wordt beoefend. De radicaalste en eigenzinnigste
onder de nieuwste dichters is Maggie O'Sullivan. In tegenstelling tot haar collega's
uit het feministische kamp verlaagt zij de poëzie niet tot een voertuig voor de strijd
tussen de seksen, maar ontwricht zij het traditionele gedicht door allerhande
trefwoorden op een hoogst verbeten en anarchistische wijze te ordenen.
JZ

Fijnproefpoes
Blijkens de pagina ‘U’ ergert het woord ‘culilab’ vele lezers van de Volkskrant, maar
mij bevalt de wetenschappelijke benadering van hun keukenredactie wel. Wouter
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Klootwijk en Adriaan de Boer vragen niet aflatend waarom het zus moet als het ook
zo kan; een prettig-gestoorde benadering waarmee ze de functionarissen van
produktschappen en keuringsinstituten vast tot wanhoop drijven. Kritische baasjes
dus, als het om eten gaat, en dat maakt ze perfect geschikt om de heersende
bakerpraatjes ten aanzien van verantwoorde kattemenu's op waarheid te onderzoeken.
Koken voor kritische katten (Het Spectrum, f 19,90) zet talloze dorpspompverhalen
recht. ‘Voorbeeld. Een poes kan slecht melk verdragen, geef haar altijd met water
verdunde melk. Vraag degene die dat beweert hoe hij of zij daarbij komt. Het
antwoord zal ergens liggen tussen: dat is algemeen bekend en: dat heb ik ergens
gelezen.’ Raadpleging van deskundologen leverde het antwoord op dat zuivel
verantwoord is in het kattemenu, mits poes er geen diarree van krijgt. Zo'n antwoord
stelt Klootwijk en De Boer overigens maar half gerust: bij ontstentenis van doctoren
in de katkunde is er nooit écht onderzoek gedaan. De ene veterinaire onderzoekster
uit Utrecht met plannen om de resultaten van voedingselementen als kalk en fosfor
te meten aan de kwaliteit van de botten, deinsde terug ‘uit gewaardeerde maar
niet-wetenschappelijke dierenliefde’: jonge katjes zouden er het leven voor hebben
moeten laten. Maar het gezond verstand - en vijf ‘proefkonijn-poezen’ - brengen het
duo Klootwijk-De Boer ook een heel eind in hun bestrijding van ‘decadente’ westerse
gewoonten die voor het merendeel niet in het belang van een fijnproefpoes zijn. De
adviezen (en recepten, waaronder een verrukkelijke foejong-hai die genoeglijk gedeeld
kan worden tussen kat en baasje) zijn uiterst kostenbesparend: vissekoppen,
eierschalen, sardineolie en karkassen van wild en gevogelte niet weggooien; dure
blikken zijn niet per definitie beter dan goedkope. De aantrekkelijke bruine kleur
van de dure wordt veroorzaakt door gebrande suiker. ‘Maar wat moet een kat nou
met karamel? Leg eens een toffee in de jungle. Geen tijger zal hem aanraken. Daar
komt bij dat uw kat zo goed als kleurenblind is. Het eten is hem grijs net zo lief.’
DS

Scherp en weemoedig
Kerst in Laren, het knusse dorp in het Gooi waar een koor van Duitse meisjes is
uitgenodigd: ‘De gedachte was aardig, de verwezenlijking alleen in een eigenaardige
dorpsgemeenschap als de onze denkbaar, en de voorzitter heeft ze “onze gasten”
geheten, Duitse poëzie in zijn toespraak gevlochten, woorden van bemoediging en
troost, toch zijn ze de eenzamen, de ballingen...’ Op 5 januari 1924 verscheen deze
sfeertekening van Carry van Bruggen in het ‘Zaterdags Bijvoegsel’ van het Algemeen
Handelsblad. Tussen 1921 en 1926 schreef ze de honderdzeventig columns die
bekend werden onder de naam Plattelandjes, nu voor het eerst gebundeld,
geselecteerd en van een heldere inleiding voorzien door Jan Fontijn en Diny Schouten
(Conserve, f 32,50). Vele spelen zich af in en rondom het huis dat Carry van Bruggen
in 1920 met haar tweede echtgenoot, de kunsthistoricus Pit, in Laren had betrokken.
Aan merkwaardige types ontbrak het er niet, zoals ze al eerder had opgemerkt: ‘In
Laren, Huizen en Blaricum, daar heb je van allerlei raricum.’ De botsing tussen de
‘boerenesthetiek’ en ‘onze artiestenesthetiek’, de herkenning, soms, van de geest
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van de Indische buitenposten in Laren, geeft ze scherp en tegelijk weemoedig weer.
Maar ook komen haar filosofische stokpaardjes natuurlijk aan bod: de distinctiedrift
van de mens, de vooroordelen over man en vrouw (over de term ‘kindvrouwtje’: ‘Ik
heb nooit van een “kindmannetje” gehoord doch in mijn leven meer kinderlijke
mannen dan (echt) kinderlijke vrouwen ontmoet...’) of de verwisseling van doel en
middel. Nieuwigheden als jazz, spreken voor de radio en wielrenners (‘die
kromgetrokken, zot verbogen wezens met piassenbroekjes en nummers op hun rug’)
slaat ze met verbazing geestig gade. En heel mooi zijn de, vaak in socratische
dialoogvorm gestelde ‘Gesprekken’, zoals de latere columns omgedoopt werden.
Mededogen en een wil tot begrijpen spreken eruit. En, weer, verbazing: ‘En dan
houdt men nog vol dat de mens een redelijk wezen is!’
RW

Van Saulus naar Paulus
Afgelopen jaar ging er een schok door de elektronische kerk. Het was niet de eerste
keer dat een televisiedominee in opspraak was geraakt, maar wie had zoiets nu van
Jimmy Swaggart verwacht? Had hij niet een paar maanden eerder zijn collega Jim
Bakker, wiens financiële en erotische misstappen waren uitgekomen, een
‘kankergezwel’ genoemd, dat van het lichaam van Jezus Christus moest worden
afgesneden? Nu bleek hij zelf bepaalde huizen in New Orleans te hebben bezocht.
De twintig minuten durende publieke boetedoening van Jimmy Swaggart was een
televisiedrama zonder weerga. Nooit tevoren hebben krokodilletranen zo overtuigend
geblonken. De val van Swaggart en Bakker heeft ook hun grote broer Pat Robertson
geen goed gedaan. De schandalen gaven diens presidentskandidatuur, toch al geen
serieuze bedreiging voor Bush, waarschijnlijk de nekslag. Dit neemt niet weg dat
deze Robertson in de jaren zestig een miljoenenbedrijf heeft opgebouwd: het Christian
Broadcasting Network, ‘dat miljoenen aan radio en beeldbuis kluisterde’. De Leidse
historicus A. Lammers, van wie deze niet bijster oorspronkelijke bijzin is, raakte
geïntrigeerd door het fenomeen Pat Robertson. Toen hij zich erin verdiepte, stootte
hij op een ‘lange traditie van evangelisten en opwekkers’, die begon bij Charles G.
Finney, begin negentiende eeuw. Deze nieuwlichter van de frontier, die de gewoonte
had zich met gebalde vuisten voor zondaars te posteren, introduceerde de bidstonden
en de boetebank (waarin bekeerlingen dienden plaats te nemen); hij begon er ook
mee de namen van in de kerk aanwezige zondaars te noemen. In Helden van het
geloof. Amerika in de greep van de dominees (Balans, f 27,50) schetst Lammers de
levensloop en religieuze praktijken van acht evangelisten. Tussen nummer een,
Finney, en nummer acht, Robertson, treffen we ‘drijvers en dwepers’ als Dwight L.
Moody (die tweehonderd huisbezoeken per dag aflegde en zelfs de jonge Abraham
Kuyper tot zijn bewonderaars mocht rekenen), Billy Sunday, (de honkballer-dominee
uit het begin van deze eeuw, die zich tijdens de opwekkingsbijeenkomsten liet
begeleiden door een swingend orgel) en Billy Graham (de ex-borstelverkopende
radio-evangelist, die echter ook een keer vanuit een vliegtuig preekte), maar óók een
PPR-achtige dominee als Rauschenbusch, de liberale theoloog Niebuhr en Martin
Luther King aan. Uit niets blijkt dat Lammers dit provocerend heeft bedoeld. Drie
bezwaren. Het is jammer dat Lammers weinig aandacht besteedt aan hun publiek.
Bij hen moet toch een belangrijk deel van de verklaring voor hun succes worden
gezocht. Wat verder opvalt is de argeloosheid waarmee Lammers met zijn bronnen
lijkt om te gaan. Autobiografische geschriften worden geparafraseerd alsof het feitelijk
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materiaal betreft. Lammers is ook geen groot stilist, zoals het citaatje over ‘beeldbuis’
en ‘kluisteren’ al heeft duidelijk gemaakt. In Helden van het geloof wordt ijzer met
handen gebroken, staan zaken als een paal boven water en is zelfs ergens schraalhans
keukenmeester. Gelukkig staat er ook wat tegenover; het boekje attendeert op een
aantal interessante constanten (zo hebben alle evangelisten de Saulus-Paulus-overgang
doorgemaakt) en biedt heel wat treffende, komische anekdotes.
AvI
Aan deze pagina werkten mee: Ad van Iterson, Diny Schouten, Rudi Wester, Joost
Zwagerman.

Uitverkoren

Uitverkoren wordt samengesteld door redactie en medewerkers
Gesprekken met Picasso door Brassai. Vertaling Marijke Jansen en Jelle Noorman.
De Arbeiderspers, f 49,50. De memoires van een levenslange vriendschap, aangevuld
met de foto's van Brassai.
Interview met de geschiedenis door Oriana Fallaci. Vertaling Thomas Graftdijk en
Marguerite Seton. Bert Bakker, f 49,50. Alle groten van de aarde (Gandhi, Bhutto,
Soares, Arafat e.v.a.) op haar hartstochtelijke en kritische manier geïnterviewd.
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Een traumatische exodus
Vervolg van pagina 8
kenheid die hieruit spreekt, is op bijna elke pagina van No Time To Wave Goodbye
merkbaar. Zo wisselt Wicks de verhalen van evacués voortdurend af met
autobiografische gedeeltes, alsof hij zijn eigen herinneringen door de ervaringen van
anderen reliëf heeft willen geven. De nostalgie die uit het boek spreekt, maakt het
Wicks blijkbaar ook moeilijk om het beeld van egoïsme, onverschilligheid en
wreedheid dat uit zoveel verhalen spreekt te aanvaarden. Zo schrijft hij dat de
honderdduizenden evacués waarvan hij geen bericht heeft ontvangen, ongetwijfeld
over het algemeen ‘met liefde bejegend zullen zijn’. Volgens hem zullen velen van
hen niet op zijn oproep gereageerd hebben omdat zij hun verhaal ‘te gewoon’ vonden.
Maar de enige evacué die schrijft dat zijn verhaal waarschijnlijk niet te gebruiken
valt, is juist iemand die verschrikkelijk slecht behandeld is. Het is heel goed mogelijk
dat mensen met traumatische ervaringen meer behoefte hebben om over hun
ervaringen te vertellen, zoals Wicks meent. Maar het zal hun zeker meer moeite
kosten om het te doen. Dat Wicks al zoveel gruwelijke verhalen heeft verzameld
zonder dat hij werkelijk moeite heeft gedaan om door het pantser van het onverwerkte
verleden te breken, wijst er volgens mij alleen maar op dat de werkelijkheid nog veel
erger is dan uit zijn beschrijvingen blijkt. Misschien dat dit nog eens zal blijken.
Want het zou mij verbazen als er na dit baanbrekende boek geen verdere studies naar
de ervaringen van de evacués zullen worden verricht.
■

Het Literaire Leven
Peter van Straaten

Kwade trouw
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Bas Heijne
Wie de moeite neemt het allemaal te volgen, moet inmiddels wel denken dat de
Nederlandse literaire kritiek van tegenwoordig benedenmaats is en bovendien
hopeloos corrupt. Uit alle essays, polemieken en ingezonden brieven van de laatste
tijd ontstaat het beeld van een literair klimaat dat geheel en al in de greep verkeert
van onbenul en vriendjespolitiek.
Steeds luider klinkt het gekrakeel. Knuppels worden in hoenderhokken geworpen
en even hard weer teruggegooid. Schrijvers beschuldigen jury's en recensenten, jonge
dichters beschuldigen elkaar, critici verdedigen zich tegen aantijgingen, hoerige
stukjesschrijvers worden ‘ontmaskerd’ door scribenten met kilo's boter op hun hoofd
en dan vervolgens weer gerehabiliteerd door paladijnen; eenieder beschuldigt iedereen,
behalve zichzelf. Grachtengordel is synomiem voor maffia geworden, incrowd staat
gelijk aan culturele incest.
Het kan allemaal best waar zijn, en mooi klinkt het niet, maar het is een misvatting
te denken dat het iets van de laatste tijd is of dat het typisch Nederlands zou zijn.
Zulke verdachtmakingen en beschuldigingen zijn even oud als de beroepen zelf; ze
horen eenvoudig bij schrijvers en critici. Bovendien zijn ze niet regionaal gebonden.
Als de vaderlandse auteurs en hun recensenten corrupt zijn, dan zijn ze nog steeds
corrupt; áls de gezamenlijke literati werkelijk één grote hoerenbende vormen, dan
zijn ze eenvoudig niet beter dan hun buitenlandse collega's. Honderdvijftig jaar
geleden was het niet anders. Ook toen al lag voor eenieder die het waagde een pen
op papier te zetten eenzelfde wespennest klaar. Toen de Victoriaan Anthony Trollope
vernam dat zijn roman The Kellys and the O'Kellys op voorspraak van een vriend
van hem besproken zou worden in het gezaghebbende The Times werd hij bevangen
door een vage onrust. In zijn autobiografie, zojuist verschenen bij De Arbeiderspers
in de reeks Privé-Domein (vertaling Tinke Davids), mijmert hij zelfgenoegzaam:
‘Zou die bespreking, als zij ooit verscheen, niet van meer waarde, of in elk geval
eerlijker zijn geweest als ze op een andere manier tot stand was gekomen, - als de
criticus bijvoorbeeld was aangezet door de verdiensten of de tekortkomingen in plaats
van door de vriendschap van een vriend? En ik besloot toen dat ik, mocht ik doorgaan
met het schrijven van boeken, geen contact met critici zou leggen over eventuele
boekbesprekingen. Ik zou niet vragen om kritiek, en die ook niet betreuren; ik zou
nooit een criticus bedanken voor zijn lof of met hem redetwisten, zelfs niet voor
mezelf, wegens afkeuring. Aan die regel heb ik me heel strikt gehouden, en ik kan
die regel aanbevelen bij alle jonge schrijvers. Wat men kan verkrijgen door
onderhandelingen met de critici is nooit de schande waard.’
Dit alles speelt zich af in het Engeland van 1848. Nu doet Trollope zich in zijn
autobiografie voor als een door en door fatsoenlijke en oprechte Victoriaan, maar
hij laat duidelijk doorschemeren dat er ook honderdvijftig jaar geleden auteurs en
critici waren die niet vies waren van een spelletje handjeklap. Een eeuw later heeft
de bekende Britse criticus Cyril Connolly nog minder illusies. Ook hij is van mening
dat critici geen bevriende auteurs moeten bespreken, maar zijn motieven voor deze
uitspraak zijn niet erg verheffend. ‘Blijf af van romans die door je vrienden zijn
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geschreven,’ schrijft hij in The Condemned Playground uit 1945. ‘Denk eraan dat
het doel van de criticus is zich te wreken op de scheppers, en zijn methode moet
afhangen van het feit of het boek goed of slecht is, of hij het zelf durft neer te sabelen
of zich koest moest houden en wachten tot het overgewaaid is.’
Connolly was natuurlijk bevooroordeeld, want hij moest in zijn leven te veel
boeken bespreken om het beroep van recensent nog hoog te kunnen schatten. Wat
hij echter wel goed zag, was dat er tussen auteurs en critici een natuurlijke vijandschap
bestaat, die door geen enkele vriendjespolitiek kan worden weggenomen.
Oprechte en langdurige vriendschap tussen twee mensen van wie de een
publiekelijk oordeelt over wat de ander met veel bloed, zweet en tranen heeft gemaakt,
is vrijwel uitgesloten. Ze kunnen respect voor elkaar hebben, maar alleen zoals
generaals aan tegenoverliggende kanten van een slagveld elkaar respecteren; er zijn
eenvoudig te veel tegenstrijdige belangen in het spel.
Wanneer er sprake is van ‘vriendjespolitiek’, dan zal de nadruk altijd vallen op
‘politiek’. Zoals alle tegenstanders hebben ook auteur en criticus altijd behoedzaam
toenaderingspogingen tot elkaar ondernomen. Zolang de literatuur bestaat, zullen ze
dat waarschijnlijk blijven doen. Ze zullen elkaar de hemel in prezen en
kameraadschappelijk op de schouders slaan, elkaar dienst en wederdienst verlenen,
maar het is uiterlijke schijn, een tijdelijke détente. De schrijver en zijn criticus blijven
‘ongemakkelijke bedgenoten’ en alle oneerlijkheid, valse vleierij en corruptie komen
voort uit de onnatuurlijke situatie waarin ze zich bevinden. Hoogstens kunnen ze
elkaars beste vijanden worden.
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